
REGLAMENTO SOCIEDAD DE FESTEROS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA AGONÍA. ONTINYENT 
Pagina 1 

REGLAMENT DE LES FESTES DE MOROS I CRISTIANS 

 

 

Modificació aprovada en l’Assemblea General Extraordinària de 11 de juny de 2000 

Modificació aprovada  en l’Assemblea General Extraordinària del 24 de novembre de 2013 

Modificació aprovada  en l’Assemblea General Extraordinària del 23 de novembre de 2014 

Modificació aprovada  en l’Assemblea General Extraordinària del 31 de març de 2019 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

SUMARI 
 

 

TÍTOL PRIMER:  Objecte i àmbit d'aplicació. 

TÍTOL SEGON:  L'organització de les Festes i el seu règim. 

TÍTOL TERCER:  Règim econòmic. 

TÍTOL QUART: Dels Festers. 

TÍTOL CINQUÉ:. De les Comparses 

TÍTOL SISÉ:. Dels Càrrecs de Festes 

TÍTOL SETÉ:. Dels Actes de Festes 

1)    Publicació de Festes. 

2)    Missa de Difunts i Esmorzar de la Llàgrima. 

3)    Presentació de Càrrecs i Pregó de festes. 

4)    Entrada de Músiques. 

5)    Desfilada d'Alardos. 

6)    Entrada Infantil. 

7)    Entrada de Moros i Cristians. 

8)    Diana del Dissabte. 

9)   Contraban. 

10)   Baixada del Santíssim Crist de l'Agonia. 

11)   Diana de Gala. 

12)   Missa Solemne. 

13)   Processó de Gala. 

14)   Ambaixades del Moro i de la Cristiana i Desfilada final. 

15)   Pujada de la Imatge del Santíssim Crist de l'Agonia a la seua ermita de Santa 

Anna. 

16)   De les generalitats en el desenvolupament de les festes. 

TÍTOL HUITÉ:  Infraccions i Sancions. 

TÍTOL NOVÉ: Premis i Honors. 

TÍTOL DESÉ: Himne oficial de la Festa de Moros i Cristians d’Ontinyent. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. 

DISPOSICIÓ FINAL DEROGATÒRIA. 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO SOCIEDAD DE FESTEROS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA AGONÍA. ONTINYENT 
Pagina 2 

TÍTOL PRIMER 

OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ 

 

Art.1.-  El present reglament té per objecte establir les normes i directrius per les quals 

han d'organitzar-se i celebrar-se les tradicionals Festes de Moros i Cristians que la Societat de 

de Festers d'Ontinyent dedica anualment al Santíssim Crist de l'Agonia, Patró de la nostra 

ciutat.  

 

Art. 2.-  Les Festes de Moros i Cristians d'Ontinyent es regeixen per les prescripcions 

del present Reglament, pels Estatuts de la Societat de Festers, pels acords presos per les Juntes 

Generals de Socis i pels acords de la Junta de Govern de la Societat de Festers, dins de l'àmbit 

de competència de cada òrgan, segons les previsions dels Estatuts Socials. 

Quant a qüestions relacionades amb l'orde públic i aspecte cívic de la Festa, s'acataran 

les decisions i ordes dictades per l'Excel·lentíssim Ajuntament d'Ontinyent i la resta 

d'Organismes Competents. En l'aspecte religiós se seguiran les directrius emanades per la 

Jerarquia Eclesiàstica a través de l'Assessor Religiós de la Societat, que serà el Rector de la 

Parròquia de Sant Carles 

 

Art. 3.-  El present Reglament afecta totes les persones que participen en les Festes de 

Moros i Cristians d'Ontinyent, habitualment o accidentalment, ben individualment 

considerades o bé a través de les Comparses a què pertanguen 

 

 

TÍTOL SEGON 

L'ORGANITZACIÓ DE LES FESTES I EL SEU RÈGIM 

 

Art. 4.-  L'organització de les Festes de Moros i Cristians correspon a la Societat de 

Festers del Santíssim Crist de l'Agonia d'Ontinyent  i als seus òrgans directius, especialment a 

la Junta de Govern, constituïda del mode previst en els Estatuts Socials. 

 

Art. 5.-  La Junta de Govern de la Societat de Festers serà l'encarregada de 

l'organització de les Festes, de la confecció del programa oficial d'actes i del manteniment de 

l'orde intern de les Festes, quedant sotmesos a la seua autoritat tots els seus participants. 

 

Art. 6.-  La Junta de Govern  concertarà cada any amb la Companyia d'Assegurances 

que estime convenient i com a mínim, un assegurança de responsabilitat civil enfront de 

tercers pels danys i perjuís que pogueren causar els festers, no derivats de responsabilitat 

penal, així com les comparses, vehicles, animals i la resta d'elements durant els actes del 

programa oficial de les Festes. 

Potestativament, i d'acord amb les disponibilitats econòmiques de la Societat, aquesta 

assegurança podrà estendre's a altres actes. Així mateix, es concertarà una pòlissa d'accidents 

que cobrisca els danys als festers ocasionats dins dels actes del programa oficial. 

 

TÍTOL TERCER 

RÈGIM ECONÒMIC 

 

Art. 7.-  Els fons necessaris per a la realització de les Festes de Moros i Cristians, els 

arbitrarà la Junta de Govern dins del pressupost de la Societat que cada any haurà de sotmetre a 

l'aprovació de la Junta General de Socis, tal com estableixen els Estatuts Socials. Dins d'aquest 

pressupost, les despeses i ingressos de Festes constituiran un capítol especial. 
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TÍTOL QUART 

 DELS FESTERS 

 

Art. 8.-  Són festers aquells socis de la Societat de Festers del Santíssim Crist de 

l'Agonia d'Ontinyent que participen activament en les Festes, a través de qualsevol Comparsa 

a què pertanga com a membre.TOTS ELLS, COM A SOCIS I COM A COMPARSISTES 

GAUDIRAN DELS MATEIXOS DRETS I OBLIGACIONS sense discriminació de gènere. 

 

Art. 9.-  Els drets dels festers són els següents: 

a)  Participar en tots els actes de les Festes, segons les disposicions d'aquest 

Reglament. 

b)  Vestir el trage de la Comparsa o Comparses a què pertanga, sempre que complisca 

el que establix el present Reglament i en els particulars de cada Comparsa. 

c)  Gaudir de tots els drets inherents a la condició de fester. 

 

Art. 10.-  Les obligacions dels festers són les següents: 

a)  Estar al corrent de les quotes o pagaments que determinen la Societat de Festers i/ o 

les respectives Comparses. 

b)  Vestir correctament el trage de cada Comparsa. 

c)  Comportar-se correctament en els actes oficials, donant als mateixos la dignitat que 

mereixen i procurant en tot moment el màxim respecte a les autoritats festeres i també al 

públic espectador. 

d)  Obeir els membres de la Junta de Govern de la Societat i als directius i 

organitzadors de les seues respectives Comparses, especialment al Primer Tro. 

e) Acudir amb puntualitat i diligència a tots els actes a què fóra citat. 

 

Art. 11.-  Queda totalment prohibit a qualsevol fester, grup de festers o Comparses,  

desfilar amb els vestits oficials de cada Comparsa, o qualsevol dels seus elements, en 

poblacions diferents d'Ontinyent i dins de la nostra ciutat, fora dels dies de Festes, sense 

comptar amb l'autorització prèvia de la Junta de Govern de la Societat. 

 

 

 

TÍTOL CINQUÉ 

DE LES COMPARSES 

 

Art. 12.- L'agrupació dels festers que tinguen una denominació i trage comú 

constituirà una Comparsa. 

La Comparsa constitueix l'element més important de la Festa de Moros i Cristians ja 

que ningú pot participar activament en les Festes sense pertànyer a una Comparsa. Les 

Comparses s'organitzaran dins de les Festes en dos Bàndols, Moro i Cristià, vetlant la Societat 

perquè  estiguen contínuament equilibrats quant al nombre de Comparses de cadascun d'ells. 

 

Art. 13.-  L'organització interna de cada Comparsa és competència exclusiva seua i 

pot redactar Estatuts o Reglaments de caràcter intern, amb l'única obligació de presentar-los a 

la Societat de Festers per al seu registre i depòsit. El mateix requisit serà necessari quan es 

produïsca una reforma de les normes internes de cada Comparsa. 

En cap cas les normes que regisquen a les Comparses podran estar en contradicció 

amb els Estatuts i Reglament de la Societat de Festers. 
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Art. 14.-  Cada Comparsa, com a mínim i a falta d'altres disposicions de caràcter 

interior, haurà de designar cada any a un Primer Tro la identitat del qual haurà de ser 

comunicada a la Societat amb l'antelació suficient a l'exercici del càrrec. durant el mes de 

setembre anterior a les festes per a les que se'ls anomena. 

 

Els anys que corresponga, les Comparses hauran de nomenar els càrrecs de Capità, 

Ambaixador i Banderer, i hauran de ser comunicats a la Societat durant el mes de setembre 

anterior a les festes per a les que se'ls anomena. 

 

Tots aquests nomenaments els efectuarà la Comparsa en temps i forma, i de 

conformitat amb les seues respectives normes internes. Els càrrecs de Primer Tro, Capità, 

Ambaixador i Banderer, tindran una duració d'un any, des del mes de setembre fins al  mes de 

setembre de l'any següent, una vegada finalitzades les Festes de Moros i Cristians per a les 

que van ser nomenats. 

 

Art. 15.-  Les relacions entre les Comparses i la Societat de Festers es canalitzaran a 

través del President de la Comparsa o component en qui delegue. El Primer Tro, així com la 

resta de càrrecs, es consideraran honorífics i de reconeixement. 

 

 Art. 16.-  Les comparses actualment reconegudes per la Societat de Festers són vint-i-

quatre, dividides en dos bàndols, moro i cristià,  a raó de dotze per exèrcit. La seua 

denominació, segons l'ordre de desfilada establida per a 2013, és la següent: 

 

EXÈRCIT CRISTIÀ   EXÈRCIT MORO 
1.-  GUSMANS    1.-  CHANOS 

2.-  ARQUERS    2.-  OMEYAS 

3.-  CRUZADOS    3.-  BENIMERINS 

4.-  CONTRABANDISTAS   4.-  ABENCERRAJES 

5.-  FONTANOS    5.-  KÀBILAS 

6.-  ALMOGÀVERS     6.-  MOROS ESPANYOLS 

7.-  ASTURS     7.-  SAUDITES 

8.-  LLAURADORS    8.-  MUDÈJARES 

9.-  CIDES     9.-  MOSSÀRABS 

10.-  MARINEROS    10.-  TAIFAS 

11.-  BUCANEROS    11.-  MOROS BERBERISCOS 

12.-  ESTUDIANTS    12.-  MOROS MARINOS 

 

Aquest ordre de desfilada serà rotatiu. 

 

Art. 17.-  La Societat de Festers fixa en vint-i-quatre el nombre màxim de Comparses  

que poden participar en les Festes de Moros i Cristians. Tan sols es podrà admetre la 

sol·licitud d'una nova Comparsa, quan es done el supòsit previ de la desaparició d'alguna de 

les existents. En cas de ser admesa, prendrà part en les festes en el mateix Exèrcit a què 

pertanyia la Comparsa desapareguda.  

Art. 18.-  En el cas que una Comparsa cause baixa, la Societat de Festers obrirà 

públicament un període d'admissió de sol·licituds per a la presentació de tota la documentació 

necessària. Aquest termini serà de dos mesos a partir de la data de la seua baixa oficial. La 

Junta de Govern donarà una contestació a aquesta sol·licitud en el termini màxim de dos 

mesos a comptar  que expire el termini de presentació de sol·licituds. Aquesta contestació 

podrà ser aprovatòria, denegatòria o podrà condicionar la seua aprovació al compliment 

d'alguns requisits. 
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En el cas d'aprovació d'una nova Comparsa, la Junta prendrà acord per majoria de dos 

terços dels assistents. 

 

Art. 19. Els socis que projecten la creació de la nova Comparsa hauran de complir els 

requisits següents: 

a) Hauran de sol·licitar-ho per escrit a la Societat de Festers. 

b) Hauran d'expressar la denominació que desitgen per a la nova Comparsa. 

c) Esbós dels vestits que utilitzaran i la seua justificació dins dels Moros i Cristians 

d'Ontinyent. 

d) Relació dels sol·licitants d'aquesta nova Comparsa que es comprometen a participar en 

les Festes de Moros i Cristians. Aquests membres no podran ser en cap cas inferiors a 

quaranta, entenent per tals, quaranta vestits de gala en l'acte de l'Entrada. 

 e) Aquests sol·licitants hauran de ser, prèviament, socis de la Societat de Festers i en la 

relació haurà de consignar-se el número del Document Nacional d'Identitat de cadascun d'ells. 

 

Art. 20.-  Tot component d'una comparsa haurà de ser soci de la Societat de Festers i 

haurà d'estar al corrent de les obligacions econòmiques que cada any fixe la Societat. El 

pagament de les quotes dels socis pertanyents a una comparsa es canalitzarà a través d'ella, 

sent la pròpia Comparsa responsable subsidiària del pagament de les quotes en qüestió. 

La Societat entregarà en el mes de gener un llistat  dels seus components a cada 

comparsa. 

La comparsa estarà obligada a l'actualització del llistat de components amb expressió 

de les altes i baixes dins del primer trimestre.  

 

Art. 21.-  El pagament de les quotes a través de les Comparses s'efectuarà de la forma 

següent: 

a) Després de la presentació del llistat anual de components, la Societat emetrà un 

càrrec del seixanta per cent de l'import dels carnets de socis dels seus components. 

b) El restant quaranta per cent es carregarà a les Comparses per la Societat abans del 

dia 30 de juny, fent entrega dels carnets de socis. 

c) Si es produïren altes o baixes després de la presentació del llistat, es practicarà 

liquidació per diferències, una vegada passades les Festes de Moros i Cristians i 

abans de la Creuà. 

  

Art. 22.-  Cada comparsa disposarà com a mínim de dos vestits oficials, el denominat 

de gala i el denominat  diari o de tir, els quals seran utilitzats en els Actes de Festes en la 

forma i mode que aquest Reglament especifica. 

 

El cap d’esquadra que utilitze llança, destral, porra o navalla, podrà prescindir del 

complement de la vestimenta oficial que cobreix el cap. 

Estos vestits són els que actualment tenen aprovats les comparses i són utilitzats per  

elles, dels quals s'adjunta fotografia en el present Reglament per a la seua constància i 

determinació. 

Per a la modificació, canvi o rectificació dels vestits ja existents així com de les 

denominacions actuals de les comparses, serà necessària l'aprovació de la Junta de Govern per 

majoria de dos terços dels assistents. 

En avant, aquelles comparses que ho sol·liciten, podran utilitzar una variant del trage 

de tir, prèvia presentació del corresponent esbós en què haurà de constar l'acte o actes per al 

que pretenen utilitzar-lo de forma uniforme per a tota la comparsa. L'autorització que 

concedisca la Junta de Govern haurà de ser presa per majoria de dos terços dels assistents i en 

tot cas, només servirà per als actes autoritzats. 
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TÍTOL SISÉ 

 DELS CÀRRECS DE FESTES 

 

Art. 23.-  Són càrrecs de les Festes de Moros i Cristians d'Ontinyent els següents: 

1.-  Primer Tro de cada Comparsa. 

2.-  Capità de l'Exèrcit Cristià. 

3.-  Capità de l'Exèrcit Moro. 

4.-  Ambaixador de l'Exèrcit Cristià. 

5.-  Ambaixador de l'Exèrcit Moro. 

6.-  Banderer de l'Exèrcit Cristià. 

7.-  Banderer de l'Exèrcit Moro. 

La designació d'aquests càrrecs és competència exclusiva de cadascuna de les 

comparses a què corresponga, sense més obligació que notificar els nomenaments a la 

Societat de Festers durant el mes de setembre de l'any anterior al de les festes en què exerciran 

el seu càrrec. La seua duració serà d'un any i el nomenament haurà de recaure en persona que 

reunisca les condicions de fester i de membre de la comparsa respectiva. 

 

Art. 24.-  Totes les comparses hauran de triar un Primer Tro cada any. Aquest Primer 

Tro serà el màxim responsable de la comparsa davant de la Societat durant els actes de Festes. 

Així mateix cada comparsa haurà de triar els càrrecs de Capitans, Ambaixador i 

Banderer, de forma rotativa i d'acord amb el següent esquema basat en l'orde de desfilada 

fixada en l'article 16 del present Reglament: 

 

a) La primera Comparsa a desfilar cada any d'acord amb l'orde de desfilada, ostentarà 

el càrrec de Capità de l'Exèrcit a què pertanga. 

 b)La Comparsa que ocupe el seté lloc cada any, d'acord amb l'orde de desfilada, 

establit en l’article 16, ostentarà els càrrecs d'Ambaixador i Banderer. 

 

Art. 25.-  L'Ambaixador tindrà dret a recitar les Ambaixades havent de comunicar per 

escrit a la Societat de Festers la seua renúncia a tal dret abans del 28 de febrer. 

 

La Junta de Govern nomenarà, d'ofici, els d'Ambaixadors Moro i Cristià amb els seus 

respectius suplents. En el cas que es produïsca la sol·licitud de renúncia referida en el primer 

paràgraf d'aquest article, els Ambaixadors d'ofici tindran com a missió recitar les ambaixades 

d'aqueix any. 

 

 

TÍTOL SETÉ 

 DELS ACTES DE FESTES 

 

Art. 26.-  Les tradicionals Festes de Moros i Cristians d'Ontinyent se celebraran 

anualment durant el mes d'agost, duraran des del tercer diumenge, fins al dilluns següent al 

quart diumenge d'agost. 

 

La variació de les dates establides s'efectuarà per acord de la Junta de Govern de la 

Societat de Festers pres per majoria de dos terços dels assistents i referendat amb posterioritat 

pel vuitanta per cent de les Comparses, en consulta que es realitzarà obligatòriament. Per a 

celebrar vàlidament una reunió de la Junta de Govern amb l'objecte de tractar aquest tema, 

serà necessària la presència dels dos terços dels membres de la Junta. 
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Art. 27.-  Seran Actes de Festes tots aquells que expressament queden fixats com a 

tals pel present Reglament o per acords de Junta de Govern i que s'incloguen en el Programa 

de Festes. 

 

A títol enunciatiu es consideren en l'actualitat actes de Festes els següents: 

1)    Publicació de Festes. 

2)    Missa de Difunts i Esmorzar de la Llàgrima. 

3)    Presentació de Càrrecs i Pregó de festes. 

4)    Entrada de Músiques. 

5)    Desfilada d'Alardos. 

6)    Entrada Infantil. 

7)    Entrada de Moros i Cristians. 

8)    Diana del Dissabte. 

9)   Contraban. 

10)   Baixada del Santíssim Crist de l'Agonia. 

11)   Diana De Gala. 

12)   Missa Solemne. 

13)   Processó De Gala. 

14)   Ambaixades del Moro i del Cristià i Desfilada final. 

15)   Pujada de la Imatge del Santíssim Crist de l'Agonia a la seua ermita de Santa 

Anna. 

 

Art. 28.-  Es consideraran actes de la Setmana de Festes  tots els altres que la Junta de 

Govern organitze i incloga com a tals en el programa d'actes. 

 

 

1.-  PUBLICACIÓ DE FESTES. 

 

Art. 29.-  La Publicació de Festes és l'acte amb què començaran tradicionalment les 

Festes de Moros i Cristians d'Ontinyent. En ell, el President de la Societat de Festers farà 

l'anunci oficial de la celebració d'aquestes Festes.   

 

La data de celebració d'aquest acte serà l'últim dissabte del mes de juny. La Junta de 

Govern de la Societat acordarà els detalls de la seua organització i desenvolupament. 

 

 

2.-  MISSA DE DIFUNTS I ESMORZAR DE LA LLÀGRIMA. 

 

Art. 30.-  La Missa de difunts és la celebrada al matí en l'ermita de Santa Anna, en 

record a tots els festers difunts. 

L’Esmorzar de la Llàgrima és l'acte en el qual els seran imposades als PRIMERS 

TRONS les medalles acreditatives del seu càrrec i s'homenatjarà als festers difunts. 

 

 

3.-  PRESENTACIÓ DE CÀRRECS I PREGÓ DE FESTES. 

 

Art. 31.-  En aquest acte es proclamarà els Capitans, Ambaixadors i Banderers, a 

continuació del qual tindrà lloc el PREGÓ DE FESTES. 
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4.-  ENTRADA DE MÚSIQUES. 

 

Art. 32.-  És l'acte en què la població d'Ontinyent dóna la benvinguda a les Bandes de 

Música participants en les Festes de Moros i Cristians. Es tracta d'una desfilada organitzada 

de la Banda de Música oficial de cada Comparsa precedida per festers de la mateixa que no 

vestiran el trage fester i seguirà l'orde de desfilada oficial amb les Comparses de l'Exèrcit 

Cristià iniciant el mateix. La determinació de la data de la seua celebració correspondrà a la 

Junta de Govern, que procurarà que coincidisca amb el primer acte previ als actes en què els 

festers utilitzen els seus vestits de Comparsa. Es tancarà l'acte amb la interpretació de la 

marxa Mora ”Chimo” seguida de l'Himne d'Ontinyent. 

 

5.-  DESFILADA D'ALARDOS. 

 

Art. 33.-  En aquesta desfilada els festers no podran utilitzar els vestits oficials de les 

seues respectives o d’altres comparses, podent utilitzar qualsevol altra disfressa que les 

Comparses decidisquen, SEMPRE QUE MOSTREN EL ROSTRE AL DESCOBERT 

La Junta de Govern queda facultada en qualsevol moment per a retirar en l'eixida o en 

qualsevol moment de la desfilada qualssevulla de les disfresses que, al seu criteri, infringisca 

allò que s'ha preceptuat en el present article. 

Aquesta desfilada se celebrarà en la vespra de l'Entrada de Moros i Cristians, i es 

realitzarà per l'orde oficial iniciant la desfilada  les comparses de l'Exèrcit Cristià. LES 

COMPARSES DESFILARAN A RITME DE PASDOBLE 

 

 

6.-  ENTRADA INFANTIL. 

 

Art. 34.-  És l'acte en què poden participar tots els xiquets/es festers menors de 14 

anys desfilant a peu o bé en carrosses degudament guarnides. El dia de la seua celebració 

coincidirà amb el matí del dia de les Entrades. En la desfilada podrà participar tots els que ho 

desitgen abillats amb els vestits de les seues Comparses, bé el de gala o bé el de diari. Podran 

participar alguns adults en funcions d'acompanyament vestint el segon trage de les seues 

respectives Comparses. 

 

7.-  ENTRADA DE MOROS I CRISTIANS. 

 

Art. 35.- L'Entrada de Moros i Cristians constitueix l'acte més espectacular i de major 

transcendència per a la dignificació i difusió de les Festes de Moros i Cristians d'Ontinyent. 

 

Art. 36.- Es considera aspecte prioritari per a l'organització de l'acte de les Entrades, 

el màxim respecte a la dignitat de l'espectador. En aquest sentit es considera imprescindible 

limitar el temps de duració de l'acte de les Entrades, entés aquest com el temps màxim 

necessari perquè la totalitat de la desfilada passe per qualsevol punt concret del seu 

recorregut. 

 

Art. 37.- Es fixa en tres hores i mitja el temps màxim de duració de cada un dels actes 

de les Entrades. 

 

Art. 38.- La distribució del temps màxim fixat en l'article anterior serà determinada 

per la Comissió de Govern, fixant els temps previstos per a: 

a) Les comparses amb “boatos” especials dels càrrecs de Capità i Ambaixador-Banderer. 

b) La resta de cada una de les Comparses, tenint en compte el nombre dels components. 
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Art. 39.- A fi de coordinar l'organització i el desenvolupament dels Actes de l'Entrada 

i, en especial complir els temps establits, evitant interrupcions, cada comparsa haurà de 

nomenar per a aquest Acte un component per a cada una de les bandes de música o quadro de 

“boato” que intervinga en la desfilada de la pròpia comparsa. La seua missió consistirà a 

coordinar la marxa de les esquadres o participants que acompanyen a la banda o “boato” 

davall la seua responsabilitat, de manera que no es produïsquen espais innecessaris respecte a 

la banda o quadro precedent ni entre les pròpies referides esquadres. Dependran directament 

del Primer Tro de la seua comparsa a qui comunicaran qualsevol incidència. Es denominaran 

“Organitzadors”. 

 

Art. 40.- Les Comparses desfilaran d'acord amb l'ordre de desfilada oficial, a excepció 

de la comparsa que ostente els càrrecs d’Ambaixador i Banderer que passarà a desfilar en 

l’última posició, i tornant a ocupar l’any següent una altra vegada el seu lloc en l’ordre de 

desfilada, és a dir, el sisé. L’exèrcit cristià serà el primer a desfilar i, tot seguit, l'exèrcit moro. 

En aquesta desfilada de les Entrades, les comparses de l'exèrcit cristià hauran de desfilar 

interpretant marxes cristianes o pasdobles. Les de l'exèrcit moro hauran de desfilar 

interpretant  marxes mores. 

 

Art. 41.- Les Comparses per a participar en la desfilada de l'Entrada hauran d'ajustar-

se a allò que s'ha preceptuat en el present article: 
 

 a)  Quant a les Bandes de Música, podrà participar una Banda per cada cinquanta 

components o fracció, majors de 14 anys de la dita comparsa, entenent per tals, socis de la Societat 

al corrent de les seues quotes, amb el número de cinc bandes com a màxim de cada Comparsa. La 

fracció serà com a mínim de 13 persones que és el mínim exigit per a formar una esquadra i 

entenent com a bandes qualsevol tipus de grup instrumental. 

 L'any que una Comparsa ostente càrrec podrà participar una Banda per cada vint-i-cinc 

components o fracció, majors de 14 anys de la dita Comparsa, entenent per tals, socis de la Societat 

al corrent de les seues quotes, amb el nombre de dues bandes com a mínim i set bandes com a 

màxim de cada Comparsa, més un màxim de tres bandes en acompanyament de quadros 

d'ostentacions del Capità o Ambaixador i Banderer.  

La fracció serà com a mínim de 13 persones que és el mínim exigit per a formar una esquadra i 

entenent com a bandes qualsevol tipus de grup instrumental. 

b)  Les esquadres es compondran d'un mínim de dotze components més el cap. Tan sols una 

esquadra per comparsa podrà desfilar amb un número menor de components, que en aquest cas serà 

d’un mínim de nou components més cap. 

c)  En els “boatos” de Càrrecs podran prendre part en la desfilada carrosses, el nombre 

d'aquestes i la seua composició haurà de ser aprovat per la Junta, prèvia presentació del 

projecte de “boato” de la Comparsa, tal com disposa l'art. 51 del present Reglament. 

S'exceptua a la "Barca" Almanzor de les Comparsa de Moros Marinos que podrà participar en 

l'Entrada com a acompanyament del Banderí o Guió de la Comparsa.  També podran prendre 

part en la desfilada motius al·legòrics col·locant-los entre els blocs d'una comparsa.  

d)  En aquesta desfilada podran participar tots els festers majors de 14 anys abillats 

amb els vestits de gala de cada comparsa o amb els vestits especials, que podran ser una 

esquadra de singulars per cada banda de música, menys una. No obstant això,  si la comparsa 

té menys de cinquanta components, podrà traure l'esquadra de negres o singulars amb banda 

de música independent. 

En les carrosses dels portadors dels banderins o guions de les comparses es permetran 

excepcions en l’edat de participació 

e) Cap esquadra de gala, negres o singulars, podrà participar amb cap batedor o cavall 

i cavallista davant de l'esquadra, a excepció de les comparses que ostenten càrrecs. 
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f)  Obrirà la desfilada de cada comparsa, el seu banderí o guió, portat per un 

component major de 14 anys. 

En cas de desfilar en carrossa, els portadors dels guions de les comparses podran anar 

acompanyats de menors de 14 anys abillats amb el vestit de gala complet de la seua comparsa. 

g)  Queda expressament prohibit que els festers, desfilen en dues o més ocasions en 

l'acte de l'entrada en distintes comparses així com girar les esquadres cap al públic. 

h)  Al final de la desfilada i després de l'última comparsa, podran prendre part les 

tradicionals “ Carrosses o Barques ”, adequadament guarnides obsequiant al públic en 

general. 

 

Art. 42.- Quan una Comparsa ostente el càrrec de Capità o Ambaixador i Banderer 

podrà participar en els Actes de Festes acompanyat d'un “boato” especial que realce les 

figures dels respectius càrrecs. En aquest sentit les Comparses en qüestió hauran de presentar 

a la Societat de Festers, abans del 30 de juny de cada any un esquema detallat d'aquest 

“boato” i del conjunt de la Comparsa perquè la Societat concedisca el seu vist i plau a 

l'esquema en funció de la seua adaptació a allò que s'ha preceptuat en el present Reglament. 

 

8.-  DIANA DEL DISSABTE. 
 

Art. 43.-  En aquest acte participaran totes les comparses vestides amb el trage de  

diari interpretant-se música de pasdoble.  Iniciarà la desfilada l'exèrcit Cristià amb l'orde de 

desfilada preestablit. 

 

9.-  CONTRABAN. 

 

Art. 44.-  L'acte del Contraban és el que celebren les Comparses de Mariners i 

Contrabandistes, amb subjecció a un guió i amb utilització d'arcabusseria.  La participació 

correspon exclusivament a les Comparses mencionades. 

 

10.-  BAIXADA DEL SANTÍSSIM CRIST DE L'AGONIA. 

 

Art. 45.-  En aquest acte, les Comparses acompanyen a la imatge del Santíssim Crist 

de l'Agonia, des de l'ermita de Santa Anna fins a l'Església de Sant Carles en la forma que 

determine el Programa d'Actes.  Les Comparses formaran vestides amb el trage de diari 

interpretant-se marxes processionals. Iniciarà la desfilada l'Exèrcit Moro. 

 

Este acte es va declarar bé d’interès cultural immaterial mitjançant DECRET 4/2019, 

de 18 de gener, del Consell. La declaració esta inscrita en la Secció Primera de l’Inventari 

General del Patrimoni Cultural Valencià. 

 

11.-  DIANA DE GALA. 

 

Art. 46.-  En aquest acte participaran totes les comparses vestides amb el trage de gala 

interpretant-se música de pasdoble.  Iniciarà la desfilada l'exèrcit Moro. 

 

12.-  MISSA SOLEMNE. 

 

Art. 47.-  És l'acte religiós mes destacat de les festes, consistent en una missa solemne 

en honor al Santíssim Crist de l'Agonia en el qual assisteixen Capitans , Ambaixadors, 

Banderers, Primers Trons, Junta de Govern i Festers en general. 
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13.-  PROCESSÓ DE GALA. 

 

Art. 48.-  És la desfilada de processó de totes les Comparses que se celebra el 

diumenge de Festes en honor al Santíssim Crist de l'Agonia. Les Comparses desfilaran 

agrupades, vestint el trage de Gala i interpretant-se marxes processionals.  Iniciarà la desfilada 

l'Exèrcit Moro. 

 

14.-  AMBAIXADES DEL MORO I DEL CRISTIÀ. 

 

Art. 49.-  Se celebraran  l'últim dia de les Festes de Moros i Cristians i en elles es 

representaran i recitaran en versió original les ambaixades de D. José Joaquín Cervino que 

daten de 1.860.  

Seguint l'esquema de les mateixes, al matí farà l'entrada el capità Moro, precedit del 

seu exèrcit, amb armes d'arcabusseria fins als peus del castell on estarà l'exèrcit Cristià. 

L'Ambaixador Moro dirigirà la seua ambaixada al Cristià, la qual després de ser desoïda 

derivarà en un combat incruent d'arcabusseria que finalitzarà amb la victòria de l'Exèrcit 

Moro sobre el Cristià. Després totes les Comparses participaran en la desfilada final de 

l'Ambaixada del matí encapçalat pel Capità Cristià i les Comparses del seu Exèrcit. 

A la vesprada s'invertiran els termes i després de pronunciar l'Ambaixador Cristià el 

seu parlament, es produirà un nou combat amb la definitiva victòria de l'exèrcit Cristià. 

 

Queda totalment prohibit a qualsevol fester, grup de festers o Comparses,  representar 

i declamar les ambaixades del Moro i del Cristià de J.J. Cervino, en poblacions diferents 

d'Ontinyent i dins de la nostra ciutat, fora dels dies de Festes, sense comptar amb la amb 

l'autorització prèvia de la Junta de Govern de la Societat. 

 

Este acte es va declarar bé d’interès cultural immaterial mitjançant DECRET 4/2019, 

de 18 de gener, del Consell. La declaració esta inscrita en la Secció Primera de l’Inventari 

General del Patrimoni Cultural Valencià 

 

Finalitzat aquest acte, totes les Comparses participaran en la desfilada final, encapçalat 

per Capitans, Ambaixadors i Banderers. 

 

 

15.-  PUJADA DE LA IMATGE DE SANTÍSSIM CRIST DE L'AGONIA A L'ERMITA 

DE SANTA ANNA. 

 

Art. 50.-  En aquest acte, els Festers i públic en general acompanyen a la imatge del 

Santíssim Crist de l'Agonia, des de l'Església de Sant Carles fins a l'ermita de Santa Anna en 

la forma que determine el Programa d'Actes. 

 

16.-  DELS TEMES GENERALS DE FESTES. 

 

Art. 51.- Queda terminantment prohibit disparar les armes d'arcabusseria, fora dels 

actes i horaris en què estiga programada la seua utilització. 

 

Per a tot allò relacionat amb els actes d’acabusseria que no estiga regulat en este 

Reglament s’estarà al que disposa la llei en vigor en cada moment i el Reglament de 

Disparada de la Societat de Festers. 
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Art. 52.-  Serà la Junta de Govern de la Societat de Festers la que decidirà els horaris 

dels actes que cada any integren el programa oficial, així com tot el que es referix a la seua 

organització. 

La variació de l'itinerari de les desfilades necessitarà el vot a favor de dos terços de la 

Junta i la ratificació posterior del setanta-cinc per cent de les Comparses, les quals es 

manifestaran mitjançant certificació de l'acord de l'òrgan competent de les mateixes en què 

s'haja tractat tema, la falta de resposta d'alguna d'elles significarà que està d'acord amb la 

proposta aprovada en la Junta de Govern. 

 

Art. 53.- La supressió d'algun dels Actes de Festes així com la creació d'algun nou que 

tinguera aquesta qualificació, haurà de comptar amb el suport de dos terços de la Junta de 

Govern i amb la ratificació del setanta-cinc per cent de les Comparses, les quals es 

manifestaran en la forma expressada en l'Art. 53. No obstant s'exceptua d'aquest requisit l'acte 

del Contraban per ser d'incumbència exclusiva de les Comparses de Mariners i 

Contrabandistes. 

 

Art. 54.-  Totes les Comparses tenen l'obligació de participar en tots els actes oficials 

de Festes. 

La Junta de Govern serà l'encarregada de vetlar per l'organització dels actes i 

desfilades, sent la Comparsa responsable de la seua organització interna. Cada Comparsa 

estarà obligada a l'acatament de les ordes i directrius de la Junta de Govern i tindrà la 

responsabilitat de fer complir als seus membres les directrius que assenyale la Junta o la 

pròpia Comparsa a través dels seus òrgans directius. 

 

Art. 55.-  Queda expressament prohibit retindre o parar la marxa de la desfilada per 

causa injustificada. 

 

Art. 56.-  Cada Comparsa haurà de proveir-se com a mínim d'una Banda de Música 

per a les desfilades i com a màxim de les que en aquest  Reglament s'especifiquen. Les 

Comparses hauran de facilitar a la Societat les dades d'identificació de les Bandes que vagen a 

utilitzar, nom del seu director, places i peces o composicions que vagen a interpretar en les 

desfilades. La Junta queda facultada per a desautoritzar la interpretació de les peces que pel 

seu repetit ús pogueren afectar la falta de varietat i qualitat de les desfilades. 

 

 

TÍTOL HUITÉ 

INFRACCIONS I SANCIONS 

 

Art. 57.-  Constitueix infracció l'incompliment per part dels festers o de les 

Comparses d'allò que s'ha preceptuat en el present Reglament de Festes i en els Estatuts de la 

Societat, així com l'incompliment de les decisions preses en Junta de Govern o en Assemblea 

General de Socis. 

 

Art. 58.-  Les denúncies d'infraccions les pot realitzar per escrit qualsevol persona o 

associació a la Junta de Govern. 

La Junta de Govern designarà dues persones entre els seus membres, perquè 

instruïsquen les dites denúncies, les quals basant-se en els estatuts i reglament decidiran si es 

consideren infraccions o es desestimen.  Les que s'estimen les qualificaran en lleus, greus o 

molt greus. 

Es comunicarà per escrit a l'infractor o infractors perquè presenten les al·legacions que 

estimen convenients. 
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La Junta de Govern  a la vista de l'expedient imposarà la sanció que corresponga. En la 

votació de les dites sancions no tindran veu ni vot els membres instructors de l'expedient. 

 

Contra la sanció cabrà recurs per escrit, el qual es presentarà en el termini de quinze 

dies hàbils en el registre d'entrada de la Societat. 

 

La Junta de Govern remetrà tot l'expedient a les vint-i-quatre comparses perquè 

aquestes decidisquen en el termini d'un mes, tenint en compte que la no contestació suposa 

que s'està d'acord amb la decisió de la Junta. 

 

La resolució que adopte la majoria de les comparses serà inapel·lable. 

 

Art. 59.-  Per a la qualificació de les infraccions, la Junta, en tot cas, haurà d'atindre's 

als següents barems. 

1).-  És FALTA LLEU la que es produeix en contra del reglament i no perjudica el 

desenvolupament normal dels actes de festes.  La sanció serà l'equivalent a l'import de tres 

quotes del carnet de Festers mes la reposició econòmica del dany causat. 

 

2).-  És FALTA GREU la reincidència en la lleu o qualsevol altra que cause 

interrupció en els actes oficials de Festes o supose menyspreu a la dignitat de l'espectador.  La 

sanció serà l'equivalent a l'import d'entre quatre i deu quotes del carnet de Festers més la 

reposició econòmica del dany causat. 

 

3).-  És FALTA MOLT GREU tota aquella que vaja en detriment de la Festa o que 

cause agressions físiques, verbals o psíquiques així com les reincidències en les faltes greus o 

que produïsquen violència a les persones o coses.  La sanció serà l'equivalent a l'import d'un 

mínim d'onze quotes del carnet de Festers mes la reposició econòmica del dany causat. 

Independent de la qualificació de la infracció i posterior sanció que la Junta efectue, el 

President de la Societat o per defecte el Vicepresident, podrà excloure de la desfilada, en 

qualsevol moment del mateix, al fester o festers, així com a la Comparsa que cometa una 

infracció. La Junta després estimarà si l'exclusió de la desfilada és prou sanció o si al contrari 

deu, a més, imposar un altre tipus de sanció d'acord amb els barems exposats en el present 

article. 

En cas de sanció d'una Comparsa se li privarà, durant les festes de l'any següent al de 

la infracció, d'una de les bandes de música que li corresponguen reglamentàriament. 

 

Art. 60.-  Totes les denúncies imposades seran registrades en un llibre d'infraccions i 

sancions que  haurà de portar la Societat.  En tot cas la reincidència serà considerada com a 

circumstància agreujant. El pagament de les sancions econòmiques s'efectuarà en el temps i 

forma que determine la Junta de Govern.  Totes les sancions en ferm seran comunicades per 

escrit a les comparses. 

 

TÍTOL NOVÉ 

PREMIS I HONORS 

 

Art. 61.-  La Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia d'Ontinyent podrà 

atorgar premis i reconéixer honors a les Comparses, als festers, als socis, així com a les 

persones o Institucions alienes a la Societat pels seus mèrits en favor de la pròpia Societat o 

de la Festa de Moros i Cristians. 
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Art. 62.-  La Societat de Festers instrumenta els seus premis i honors en les 

condecoracions següents: 

a)- Insígnia d'or de la Societat. 

b)- Insígnia de plata de la Societat. 

c)- Sabre d'Or. 

d)- Castell d'Or. 

e)- Bandera d'Or. 

f)- Medalla de Primer Tro d'Honor. 

g)- Medalla de Primer Tro 

 

Art. 63.- La insígnia d'Or de la Societat és el màxim honor.  

S'imposarà a persones o Institucions que pels seus mèrits en favor de la Societat o de 

la Festa de Moros i Cristians, es facen creditors d'ella. 

Té dret a ella, de forma automàtica el President de la Societat. Aquesta li serà 

imposada pel President ixent en l'Assemblea de presa de possessió. 

La decisió d'imposar la insígnia d'Or a institucions serà presa per la Junta de Govern, a 

proposta del President; per majoria de dos terços dels assistents 

La decisió d'imposar la insígnia d'or a persones, correspon al President previ 

assessorament i vist i plau de tres membres de la Junta. Per a la concessió d'aquesta insígnia 

s'entén que estan en possessió de les de rang inferior. 

 

Art. 64.- La insígnia de Plata de la Societat és l'Honor que es concedeix a les persones 

o institucions pels seus mèrits, sense arribar a ser els de la insígnia d'Or: 

Tindran dret a ella: 

a)- De forma automàtica els membres que pertanguen a la Junta durant un mandat 

complet de tres anys, si no la tingueren amb anterioritat. 

b)- De forma automàtica, els festers que en complir els seixanta-cinc anys acrediten 

haver participat 50 anys en les Festes de Moros i Cristians, si no estan en possessió de la 

mateixa. 

c)- Les persones que es facen creditores a ella, per decisió del President o de la Junta 

de Govern. 

d)- Les Institucions a proposta del President amb la ratificació de dos terços dels 

assistents a la Junta de Govern en què es propose. 

 

Art. 65.- La insígnia de Bronze de la Societat és l'Honor que es concedeix a les 

persones o institucions pels seus mèrits, sense arribar a ser els de la insígnia de Plata: 

Tindran dret a ella: 

a)- De forma automàtica els nous membres de Junta de Govern, si no la tingueren amb 

anterioritat. 

b)- De forma automàtica, els càrrecs de Festes, si no la tingueren amb anterioritat. 

c)- Les persones que es facen creditores a ella, per decisió del President o de la Junta 

de Govern. 

d)- Les Institucions a proposta del President amb la ratificació de dos terços dels 

assistents a la Junta de Govern en què es propose. 

 

Art. 66.- El Sabre d'Or és la insígnia que s'imposarà als Capitans de les Festes de 

Moros i Cristians d'Ontinyent. 

 

Art. 67.- El Castell d'Or és la insígnia que s'imposarà als Ambaixadors de les Festes 

de Moros i Cristians d'Ontinyent. 
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Art. 68.- La Bandera d'Or és la insígnia que s'imposarà als Banderers de les Festes de 

Moros i Cristians d'Ontinyent. 

 

Art. 69.- La Medalla de Primer Tro d'Honor serà atorgada per la Societat a tot aquell 

fester que destaque en el seu amor i dedicació per la Societat o per la Festa de Moros i 

Cristians. 

Anualment s'imposaran com a màxim quatre medalles de Primer Tro d'Honor: 

Una per cada Exèrcit a proposta de les comparses. 

Una per cada Exèrcit a proposta del President, si ho estima convenient. 

 

Art. 70.- La medalla de Primer Tro constituirà l'acreditació del Fester que ostente 

aquest càrrec, per a cada una de les comparses.  

 

Art. 71.- Qualsevol condecoració o insígnia comportarà l'expedició d'un Pergamí 

acreditatiu de l'Honor a què ha sigut objecte. En el cas d'estar en possessió de la insígnia de 

plata i ser creditor a ella per un altre motiu se li expedirà el corresponent pergamí en Honor al 

nou mèrit. 

 

Art. 72.- Totes les condecoracions o insígnies concedides per la Societat hauran de 

constar en la corresponent acta la de sessió de la Junta en què s'haguera concedit, excepció 

feta de les realitzades a proposta del President en què es faran constar en l'acta de la sessió 

següent a la seua imposició. A més figuraran, registrades en el Llibre d'Honors de la Societat. 

 

La imposició de les condecoracions o insígnies atorgades s'efectuarà sempre de forma 

pública i en l'acte que més s'adeqüe a la importància i transcendència de la condecoració i de 

la persona condecorada.  

 

A excepció de la insígnia d'Or al President electe, que li serà imposada, en l'acte de la 

presa de possessió. 

 

Art. 73.- Independentment de les condecoracions referides, la Junta de Govern de la 

Societat podrà concedir diplomes, pergamins o reconeixements a determinades persones, 

comparses o institucions per les seues actuacions aïllades, que meresquen la seua consideració 

i reconeixement. 

 

No tindran la consideració d'honor aquells obsequis o records que la Societat efectue a 

persones, comparses o institucions. 

 

Art. 74.- La Societat de Festers comptarà amb una Presidència d'Honor, formada per 

totes les persones que hagen ostentat el Càrrec de President de la Societat. Serà el seu degà 

l'Expresident de major antiguitat dels existents. 

 

Art. 75 S'estableix un Quadro d'Honor d'Ambaixadors que estaria format per tots 

aquells festers que hagen recitat en el corresponent acte, el text de les Ambaixades de D. José 

Joaquín Cervino. Aquest Quadro d'Honor serà presidit per l'Ambaixador de major edat. 

 

La Junta de Govern designarà a dos d'ells com a Ambaixadors oficials de la Societat, 

un Moro i un altre Cristià. 
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           Art. 76.- S’atorga a la marxa mora Chimo, composta en l’any 1964 per José María Ferrero 

Pastor, la condició d’himne oficial de la festa de Moros i Cristians d’Ontinyent. 

 

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.-  En tots els supòsits no expressament previstos en el 

present Reglament de Festes, el President de la Societat de Festers queda facultat per a 

prendre les decisions que estime oportunes en cada cas. En tot cas, aquestes decisions hauran 

de traslladar-se a la Junta de Govern per a la seua ratificació. 

 

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA.-  La interpretació del present reglament correspondrà a la 

Junta de Govern de La Societat de Festers. 

 

DISPOSICIÓ FINAL DEROGATÒRIA.-  Queden derogades totes les normes de caràcter 

Reglamentari que fins ara regien en la Societat de Festers, així com aquelles de caràcter 

consuetudinari que contravinguen el que disposa el present Reglament. 

 

 

 

 


