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LES FALLES I LA SEUA ORGANITZACIÓ 

 

 

ARTICLE 1: Les falles 
 
Les falles de Sagunt, expressió viva i popular, són festes d’origen artesanal, sorgides i 
perfeccionades, a través del temps, pel poble valencià, com a manifestació artística, cultural i 
satírica expressada en els seus monuments fallers amb la singular plantà, exposats en els carrers i 
places com a expressió festiva singular. 

Dimanen de la voluntat d’un grup de persones, i tenen com a nexe comú la celebració tradicional de 
les festes que li són pròpies, desenvolupades durant el denominat “exercici faller” i que comprén 
des del 20 de març al 19 de març de l’any següent, i acaba amb la tradicional cremà. 

Per tradició i pel seu propi origen, la celebració dels festejos fallers es realitza en honor del patriarca 
sant Josep, de manera que les festes falleres de Sagunt, per la seua importància i repercussió, han 
aconseguit la consideració de Festa d’Interés Turístic Autonòmic el 16 de març de 2007, per part de 
la Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana. 

Declarades FESTA D’INTERÉS TURÍSTIC NACIONAL en el BOE del 30.12.2013 per la 
Secretaria d’Estat de Turisme del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, poden aspirar a 
qualsevol altre títol que els done major realç. 
 

ARTICLE 2: Sistema d’organització jurídica 
 
La Junta Fallera de Sagunt s’ha constituït en una FEDERACIÓ D’ENTITATS CULTURALS 
FALLERES, denominada FEDERACIÓ JUNTA FALLERA DE SAGUNT, d’ara en avant FJFS, i 
composta per les falles actualment integrants de l’anterior Junta Fallera de Sagunt, a la qual es 
podran adherir aquelles altres noves falles de Sagunt i comarca que es constituïsquen i 
voluntàriament així ho decidisquen, amb l’aprovació prèvia de la Mesa de Presidents. 

 
ARTICLE 3: Símbols 
 
FJFS reconeix com a banderes oficials:  
 
 La d’Espanya, formada per tres franges horitzontals, roja, groga i roja; la groga és de doble 
amplària que cada una de les roges, amb l’escut constitucional. 
 L’autonòmica de la Comunitat Valenciana, la tradicional senyera, que porta corona reial 
sobre fons blau al costat de l’asta i les quatre barres roges sobre fons d’or. 
 La bandera de Sagunt. 
 
I com a himnes:  
 
 El valencià, compost per Josep Serrano i Maximilià Thous. 

 L’Himne Faller Saguntí, compost per José Sanchis i Antonio Andrés. 

 L’Himne de Sagunt, compost per Bernabé Sanchis Porta i José Zahonero Vivó; són els 
únics que podran sonar oficialment en els actes de la FJFS. 

Els idiomes oficials de la FJFS i de les falles que la integren seran el valencià i el castellà, segons 
estableix l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.  



 6 

Es declara d’ús preferent el valencià per a totes les activitats d’àmbit faller, per a contribuir a la 
seua conservació, difusió i divulgació. 

Les normes gramaticals i ortogràfiques oficials per a la FJFS i les falles que la formen seran les 
dictades i aprovades per l’únic ens normatiu de la llengua: l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, i, 
per tant, totes les falles hauran de fer ús de la seua normativa per a poder participar en els concursos 
oficials fallers (llibrets, crítica local, narrativa i poesia, etc.). La no acceptació de la normativa 
oficial reconeguda per l’Estatut d’Autonomia farà que no es puga participar en estos concursos i 
certàmens i, en cas de participar-hi, perdran els premis que pogueren haver guanyat. 

També es posarà especial interés tant en la defensa i l’afirmació de la indiscutible i diferenciada 
personalitat del poble valencià com en la difusió i l’enriquiment de les seues manifestacions 
culturals, tradicionals i folklòriques per part de la FJFS i de totes les comissions falleres que la 
componen. 

 

ARTICLE 4: Objecte social i cultural 
 
3.1. La FJFS és l’òrgan colꞏlectiu que exerceix la funció rectora i coordinadora amb vista a la 
realització dels festejos i de qualsevol classe d’actes relacionats amb les falles en honor del 
patriarca sant Josep, la festivitat de les quals se celebra el dia 19 de març. 

3.2. Per les característiques pròpies de les falles, en les quals gran nombre de ciutadans coopera i 
participa, caldrà una especial colꞏlaboració amb l’Ajuntament de Sagunt i els de la comarca, que la 
FJFS s’encarregarà de canalitzar i concretar. 
 
 

ARTICLE 5: Àmbit d’actuació 
 
L’àmbit d’actuació de la FJFS serà exclusivament el municipi de Sagunt i els de Gilet i Faura per 
acord de les comissions falleres d’estes dues localitats, ja que accepten sotmetre’s al present 
Reglament faller i als estatuts de la FJFS. 

 
ARTICLE 6: Ingressos bàsics 
 
L’Excelꞏlentíssim Ajuntament de Sagunt, els ajuntaments comarcals les falles dels quals estan 
integrades en la FJFS i les distintes comissions amb les quotes corresponents a les de la mateixa 
associació per la federació, dotaran la FJFS dels recursos necessaris per a l’eficaç compliment de les 
seues finalitats, dins dels límits imposats pels pressupostos. 

L’aportació de les comissions falleres a la FJFS en concepte de Federació es fixarà en una quota 
anual, de caràcter fix comú a totes elles, establida en 150 €. 

Esta quantitat podrà veure’s incrementada anualment, a petició de la FJFS, segons les necessitats de 
pressupost i sempre amb l’aprovació de Mesa de Presidents. 

La quota resultant haurà de fer-se efectiva pels mitjans establits per la Junta Directiva, entre els 
mesos de setembre a gener de l’exercici en curs. 

Les comissions dels pobles adherits hauran d’aportar a la FJFS, com a mínim, el que la FJFS 
desembossa realment en estes poblacions. Per a això la FJFS desglossarà les despeses que 
ocasionen estes poblacions al pressupost de la FJFS. 

Així mateix, formaran part del pressupost les aportacions d’entitats privades o de particulars que 
desitgen colꞏlaborar amb la FJFS. 
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A l’efecte de fiscalització i control, la FJFS presentarà anualment a l’Ajuntament de Sagunt el 
Pressupost Anual d’Ingressos i Despeses, així com els Comptes de l’exercici faller, autoritzats tots 
dos per la Mesa de Presidents. 
 

ARTICLE 7: Òrgans de la FJFS 
 
Els òrgans de la FJFS són els següents: 
 
EL CONGRÉS FALLER. 

LA MESA DE PRESIDENTS de les comissions falleres que la integren. 

LA JUNTA DIRECTIVA, formada pels representants que hagen sigut triats per designació de la 
Presidència. 

LES MESES DE DELEGATS, formada pels representants de les falles, en la delegació que 
corresponga, amb potestat per a prendre decisions en les matèries corresponents a la seua delegació. 

LES COMISSIONS DE FALLA, formades pels fallers/es censats. 

 

ARTICLE 8: Sectors fallers 
 
Per raons de proximitat i d’organització, es constitueixen els sectors fallers. El seu nombre i 
distribució, els determinarà la Mesa de Presidents en funció del nombre de falles, de manera que 
siga equitatiu. 

El Sector faller és una unitat organitzativa entre les comissions falleres i el seu objectiu és 
precisament facilitar eixa organització. 

Per cada Sector faller es designarà un responsable de la Junta Directiva, que serà un vicepresident/a.  

 

ARTICLE 9: El Congrés Faller 
 
El Congrés Faller és l’òrgan reglamentari màxim de les falles. La seua convocatòria s’acordarà en 
Mesa de Presidents. 

FORMACIÓ DEL CONGRÉS FALLER 

a. El Congrés Faller es formarà per membres de les diferents comissions que les componen, és a 
dir, per un nombre de congressistes equitatiu al cens de totes elles. 

b. Es formarà una mesa d’edat, per a triar la mesa del Congrés, formada pels congressistes de 
major i menor edat i el secretari/ària designat per la Junta Directiva. 

c. Es triarà un mínim de cinc membres per a la mesa del Congrés: Presidència, dues 
Vicepresidències, Secretaria i Vicesecretaria. 

d. Els congressistes poden fer propostes de les seues esmenes per a modificació, creació o 
anulꞏlació d’articles, i podran fer l’exposició sobre això. 

e. Anualment, es formarà un equip de seguiment compost per un membre de cada sector i el 
vicepresident/a de la Junta Directiva corresponent, els quals podran proposar a la Mesa de 
Presidents sancions per a qui no complisca el vigent  Reglament o convocar un nou Congrés 
quan hi haja articles que no es complisquen per qualsevol causa. 

f. S’estableix en un màxim de cinc exercicis fallers la duració del Reglament en curs; la data 
límit de convocatòria del Congrés serà el dia 31 de desembre del penúltim exercici de 
vigència, perquè així el nou Reglament faller entre en vigor després de la setmana fallera de 
l’exercici següent. 
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ARTICLE 10: Composició de la Mesa de Presidents 
 
Són membres de la Mesa de Presidents el president/a executiu de la FJFS i els presidents/es de cada 
una de les comissions de falla, o els que els representen amb la deguda autorització, els quals 
tindran dret a veu i vot. La resta de membres de la Junta Directiva tindran dret a assistir a les 
reunions i a intervindre-hi sense dret de vot. 

La Mesa de Presidents estarà presidida pel president/a de la FJFS i moderada pel secretari/ària 
general, assistits pels components de la Junta Directiva que per a cada sessió es consideren 
necessaris.  

Quan, per qüestió dels temes a tractar, calga puntualitzar-los i aclarir-los, podran assistir a la Mesa 
de Presidents unes altres persones, falleres o no, que hi podran intervindre sense dret de vot. 

Les resolucions de la Mesa de Presidents seran inapelꞏlables, excepte per una altra resolució de la 
mateixa Mesa de Presidents, que podrà modificar o eliminar l’acord a què s’haja pogut arribar i 
sempre que no vagen en contra del Reglament. 

 

ARTICLE 11: Funcions de la Mesa de Presidents 
 
Com a màxim òrgan executiu i consultiu de la FJFS, les seues funcions bàsiques són: 

1. Aprovació del programa de festes generals a realitzar durant l’exercici faller, a proposta de 
la Junta Directiva. 

2. Aprovació dels Pressupostos i Comptes anuals, presentats per la Junta Directiva. 

3. Aprovació de la gestió de la Junta Directiva. 

4. Ratificació de qualsevol conveni o contracte que subscriga la Junta Directiva que afecte de 
forma directa i general les comissions falleres. 

5. L’adhesió de noves falles de Sagunt o comarca a la FJFS. 

6. Nomenament del president/a de la FJFS. 

7. Resolució, en última instància i de manera definitiva, de tots els recursos que es formulen 
contra acords o actuacions de la Junta Directiva. 

8. En general, totes les facultats que se li assignen expressament en este Reglament. 
 

ARTICLE 12: Reunions ordinàries i extraordinàries 
 

12.1. Les reunions ordinàries tindran lloc cada dues setmanes entre els mesos d’abril a juny, 
s’interrompran els mesos de juliol i agost, i seran represes al setembre fins al gener. Al febrer seran 
de caràcter setmanal i finalitzaran al principi del mes de març. 

12.2. En la primera reunió del mes d’abril es constituirà la Mesa de Presidents. 

12.3. En la següent, ordinària o extraordinària segons terminis, s’aprovarà, si és procedent, la 
liquidació de l’exercici anterior.  

12.4. Les reunions extraordinàries tindran lloc quan així ho acorde la Junta Directiva o la Mesa de 
Presidents, o siga solꞏlicitat per un terç dels membres d’esta. Tindrà lloc en un termini no superior a 
DEU dies després d’haver-se’n formalitzat la solꞏlicitud.  

12.5. Totes les reunions seran convocades amb una anticipació mínima de vuit dies, i s’hi facilitarà, 
amb l’ordre del dia que cal desenvolupar, la informació i la documentació necessàries. Així mateix, 
de totes les reunions, alçarà acta el secretari/ària d’actes, la qual serà aprovada en la següent reunió. 
No es podran votar qüestions que no estiguen en l’ordre del dia. 
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12.6. A més dels punts que consideren convenients afegir la resta de components de la Junta 
Directiva en la convocatòria (que tindrà sempre com a objectiu general facilitar un clima de diàleg i 
informació entre els presidents/es), i per a la confecció de l’ordre del dia, es consultarà la Mesa de 
Presidents. 

12.7. En cas d’urgència i com a punt extraordinari de l’ordre del dia, podran tractar-se unes altres 
qüestions, sempre que així ho acorde la mateixa Mesa de Presidents per majoria absoluta en votació 
prèvia. Tret que una qüestió siga de vital importància i d’urgent votació, es regirà per les normes de 
l’article 12, paràgraf 5é. 

12.8. Atesa la sobirania de la Mesa de Presidents, si un dels membres estimara convenient o 
necessari per a un millor desenvolupament de la festa elevar una proposta que no estiga prevista en 
este Reglament, serà sotmesa a una Mesa de Presidents extraordinària en la convocatòria de la qual 
se n’especificaran les raons, i per a aprovar-la caldrà la majoria absoluta de la Mesa de Presidents, 
sempre que no vaja en contra del que disposa el present Reglament. 

 

ARTICLE 13: Propostes 
 
13.1. Les propostes que es plantegen per a ser sotmeses a votació, hauran de ser prèviament 
recolzades almenys per dos membres de la Mesa de Presidents, a més del proponent. En cas 
contrari, no serà sotmés a votació. Hauran de notificar-se per escrit quinze dies abans de la seua 
votació. 

13.2. Els acords de la Mesa de Presidents s’adoptaran per majoria simple (és a dir, la que 
s’aconsegueix quan els vots favorables superen els desfavorables, sense tindre en compte les 
abstencions, els vots nuls o en blanc), excepte per a revocació d’acords anteriors, i en este cas serà 
necessària majoria absoluta, és a dir, la meitat més un de la totalitat de les comissions en el present 
exercici, tret de les majories especifiques assenyalades en este Reglament. Les votacions podran 
ser: 

1. Ordinàries: a mà alçada. 

2. Nominals: per crida. 

3. Secretes. 
 
13.3. Quan es tracte de votació ordinària, els membres de la Mesa de Presidents la realitzaran 
posant-se drets, a mà alçada o mitjançant qualsevol altra fórmula que indique la Presidència. 

13.4. La votació nominal per crida o la votació secreta es realitzarà quan així ho exigisca el present 
Reglament o ho solꞏliciten el vint per cent dels assistents amb dret de vot. Si hi haguera solꞏlicituds 
concurrents en sentits contraris, prevaldrà la votació secreta. En la votació nominal per crida, un 
membre de la Mesa cridarà els votants, els quals respondran “si”, “no” o “abstenció”. La crida es 
realitzarà seguint l’ordre del cens, començant per la falla el número de la qual siga tret a l’atzar per 
sorteig. 

13.5. En cas d’empat en una votació se suspendrà la sessió durant el termini de temps que estime 
necessari la Presidència, transcorregut el qual es repetirà la votació. Si de nou persistira, serà el vot 
del president executiu de la FJFS qui decidirà la votació, i desfarà l’empat. 

13.6. Els components amb dret de vot tindran l’obligació d’exercitar-lo. 

13.7. En cap cas, qualsevol acord de la Mesa de Presidents podrà anulꞏlar o variar un article del 
present Reglament. 

13.8. La Mesa de Presidents podrà obrir un expedient sancionador a una comissió per 
l’incompliment d’este Reglament, a instància de qualsevol dels presidents/es de les comissions 
falleres representades en la Mesa, així com per part de la Presidència de la FJFS o el Jurat 
d’Incidències. Per a la seua tramitació i resolució només té potestat el Jurat d’Incidències. 
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13.9. Així mateix, qualsevol faller censat en la FJFS podrà solꞏlicitar, a través d’una instància 
adreçada a la Mesa de Presidents, la incoació d’un expedient sancionador, en el cas que s’advertisca 
l’incompliment per part d’una comissió d’algun article d’este Reglament. El qual seguirà la 
tramitació ordinària, a través de la resolució pel Jurat d’Incidències. 

13.10. La resolució de l’expedient sancionador, amb la sanció que en cada cas es considere 
oportuna o es fixe com a tal en l’article en qüestió, haurà de ser degudament motivada per part del 
Jurat i haurà de ser comunicada a la comissió que ha iniciat el tràmit a través del seu president o al 
faller que haja dirigit la seua instància a la Mesa. 

13.11. A més de les sancions a comissions, la Mesa de Presidents podrà iniciar un expedient 
sancionador contra algun faller censat en la FJFS, en el cas que este incomplisca el present 
Reglament de forma greu, però serà la seua comissió i no el Jurat d’Incidències la que el resolga, tal 
com determina l’article 55 del present Reglament. També serà la comissió la que determine la 
sanció corresponent, si n’hi haguera. 

 

ARTICLE 14: Motius de sanció 
 

Podran ser sancionats: 

1. El fallers o les comissions que cometen irregularitats que contravinguen el present 
Reglament seran jutjats, segons el que disposa l’article 13, per la Mesa de Presidents en cas 
de ser la infractora una comissió, o per l’assemblea de l’associació fallera en cas de ser-ne 
un dels fallers. 

2. Els que utilitzen el nom de la falla per a l’obtenció de beneficis particulars. 

3. Les comissions que incomplisquen les normes establides en el present Reglament i les 
emanades dels òrgans de la FJFS. 

4. Els que falsegen les dades resultants de les campanyes que realitzen per a l’obtenció 
d’ingressos destinats a les falles. 

5. Els que falten a la veritat en fer la declaració de cost de la seua falla. 

6. Els que permeten activitats alienes a les falles, en profit alié a les mateixes comissions, 
excepte els casos d’arrendament o subarrendament de serveis que normalment s’efectuen 
per la mateixa comissió. 

7. Els que incomplisquen els compromisos que contraguen en la comissió a què pertanyen. 

8. En tots els actes oficials, tant els fallers de les comissions participants com de les bandes de 
música i/o xarangues que els acompanyen, hauran de guardar el màxim decor, respecte i 
educació davant dels membres d’altres falles, autoritats o davant del públic en general. 
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LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 
 

ARTICLE 15: Composició  
 
15.1. La composició de la Junta Directiva serà la següent: 
 
 Presidència 
 
 Vicepresidència General 
 Vicepresidència Relacions Externes 
 Vicepresidència Sector I 
 Vicepresidència Sector II 

Vicepresidència Sector III 
 Vicepresidència Sector IV 
 Secretaria General 
 Secretaria d’Actes 
 Vicesecretaria 1a 
 Vicesecretaria 2a 
 Vicesecretaria 3a 
 Tresoreria 

Vicetresoreria 
 Intervenció 
 Delegació d’esports 

Festes 
Foment i Cultura 

 Incidències 
 Infantils 
 Recompenses 
 Règim Intern 
 Relacions Públiques 
 Arxiver/a- Bibliotecari/ària 
 Una secretaria per cada delegació que la necessite. 
 Vocals 
 Assessors/es 
 
15.2.  La nomenclatura de tots els càrrecs podrà ser modificada per la Presidència. Tots els càrrecs 

seran designats per la Presidència de la FJFS, que hauran d’estar censats en alguna comissió 
fallera, i d’acord amb les condicions de l’article 23. 

15.3. Com a màxim, en la Mesa de Presidents que tindrà lloc en la segona  quinzena del mes de 
maig es donarà a conéixer la composició de la Junta Directiva. Si ha sigut triada la nova 
Presidència, i per terminis no poguera complir, la donarà a conéixer en la segona reunió. 
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ARTICLE 16: Funcions 

 
Correspon a la Junta Directiva organitzar els festejos, activitats culturals i d’un altre tipus que 
afecten el conjunt de les comissions falleres o que vagen dirigits a un grup d’estes i cooperar amb 
les institucions i organismes públics i privats a fi del major èxit, difusió i prestigi de les falles. En 
este sentit és competència seua: 
 
 

a. Custodiar, mantindre i conservar en bon estat els ninots indultats dels últims deu anys, 
disposats al Museu Faller amb esta finalitat, així com els últims de cada exercici que s’hi 
vagen incorporant, que provinguen de les distintes comissions falleres. Quan es complisquen 
els deu anys, es tornarà cada un a la comissió que pertanga, es farà una foto de cada ninot, 
gran i infantil, i s’exposaran al Museu. Al seu torn, aconseguir les fotos de tots els ninots, 
d’anys anteriors, major i infantil, per a una exposició permanent al Museu Faller de la FJFS. 

b. Complir i vetlar pel compliment del present Reglament faller. 

c. Estrényer els llaços de cordialitat i harmonia entre les distintes comissions falleres; per a 
això s’impulsarà el millor enteniment entre totes elles, així com amb la Junta Central Fallera 
i la resta de juntes locals. 

d. Estudiar i resoldre, si és el cas, totes les qüestions d’ordre general que puguen interessar les 
distintes comissions. 

e. Exercir una funció coordinadora entre les comissions que tendisca a evitar infraccions o 
negligències que aquelles pogueren cometre, així com vetlar pel correcte compliment de les 
seues finalitats. 

f. Arbitrar en els contenciosos que puguen sorgir entre les distintes comissions de falles o en el 
si de qualsevol d’elles. 

g. Custodiar, organitzar i mantindre els arxius documentals o artístics de les falles. 

h. Inspeccionar, intervindre i fiscalitzar la comptabilitat de les comissions de falla, quan 
calguera, d’acord amb el que estableix este Reglament. 

i. Fomentar i promoure en tots els àmbits de la seua actuació l’ús normal i habitual de la 
llengua valenciana, especialment en tots els documents escrits. 

j. Administrar la subvenció econòmica que perceba de l’Ajuntament de Sagunt o d’altres 
entitats, així com altres ingressos que puga generar o aconseguir. 

k. Aquelles altres que li conferisca este Reglament o la Mesa de Presidents. Totes les 
resolucions de la FJFS seran recusables davant de la Mesa de Presidents. 

l. Creació d’una biblioteca de tots els llibrets, revistes i publicacions falleres, de qualsevol 
Comissió del Camp de Morvedre o de la FJFS, perfectament classificada, organitzada i 
custodiada. També tindrà cabuda qualsevol publicació de la Comunitat Valenciana. 

 

ARTICLE 17: Presidència d’Honor 

 
S’atorgarà la Presidència Honorífica de la Junta Directiva i de la FJFS a aquella persona que 
exercisca l’Alcaldia de Sagunt, com a representant de la ciutat. 
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ARTICLE 18: President executiu de la FJFS  
 

El president executiu de la FJFS i al mateix temps de la Junta Directiva serà triat entre les 
candidatures presentades per la Mesa de Presidents; serà condició indispensable haver sigut 
anteriorment president/a d’una comissió fallera adscrita a la FJFS. 
 

S’estableixen els requisits que han de complir els candidats: 
 

a. Estar censat i actiu en alguna de les comissions que pertanyen a la FJFS. 

b. No tindre ni exercir càrrec polític. 

c. Presentar programa a realitzar durant la seua legislatura.  

d. La duració del seu mandat serà de dos anys. Només podrà presentar-se per dos mandats 
(quatre anys) i haurà d’esperar un mandat (dos anys) per a tornar a presentar-se. 

e. El president/a serà triat democràticament per majoria simple de la Mesa de Presidents. 

f. El termini per a la presentació de candidatures a la Presidència estarà comprés entre el 20 de 
març i el dia de la reunió de tancament d’exercici. 

g. La reunió ordinària o extraordinària, segons terminis, de la Mesa de Presidents per a la 
presentació de programa i l’elecció de la Presidència de la FJFS tindrà lloc una vegada 
aprovat el tancament de l’exercici anterior. 

h. Si hagués transcorregut el termini previst a l´apartat f ) i no hi haguera presentada cap 
candidatura a President, la Mesa de Presidents proposarà y triará un President, tenint que 
comptar per a que es puga procedir al seu nomenament, amb el vot favorable de les 2/3 parts 
dels assistents a la reunió en que es realitzés la seua votació i  el seu  mandat només serà per 
un període d´un any, i es podrá no tenir en compte  les limitacions previstes a l´article 18. En 
el supost que cap candidat obtingués la majoria qualificada anteriorment nomenada en 
aquest pàrraf, la Mesa de Presidents haurà de pendre les mesures oportunes per a poder 
nomenar a un President, sempre comptant amb la conformitat de 2/3 parts dels assistents a la 
reunió en la que es propose la decisió a prendre, tenint com a única limitació que el període 
del seu mandat no podrá ser superior a un any.  

 

ARTICLE 19: Funcions de la Presidència 

 
El president/a, juntament amb la fallera major, tindrà en tots els actes que ho requerisquen la 
representació de les comissions falleres. 

Presidirà els òrgans de govern, assenyalarà l’ordre del dia, canalitzarà els debats, i mantindrà com 
cal l’ordre i les votacions. 

Així mateix serà el portaveu de la FJFS i de la Junta Directiva, davant de tercers i davant de 
qualsevol classe d’autoritats i organismes. 

 

ARTICLE 20: Funcions de la resta de components 
 
LES VICEPRESIDÈNCIES. Substitueixen, pel seu ordre, la Presidència en cas d’absència o 
malaltia, com també exerciran les comeses que expressament els assignen. 

LA SECRETARIA GENERAL. Correspon a la Secretaria General dur la correspondència i la 
resta de documents oficials, que els subscriurà en unió de la Presidència, redactarà les actes de les 
juntes, durà un registre i arxiu per a la documentació que ho requerisca, custodiarà el segell de la 
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FJFS, redactarà i signarà les convocatòries; formularà la Memòria anual i realitzarà totes les 
funcions que per ús i pràctica corrent corresponguen al seu càrrec.  

LA SECRETARIA D’ACTES. A la Secretaria d’Actes correspon, com a auxiliar immediata de la 
Secretaria General, estendre, sota la direcció d’esta, les actes de les sessions que realitze la Junta 
Directiva i la Mesa de Presidents i colꞏlaborar amb la Secretaria General en qualsevol altra comesa 
de les que li correspon i segons les seues instruccions. 

La redacció de les actes s’efectuarà en valencià i castellà. 

LES VICESECRETARIES. Substitueixen, pel seu ordre, la Secretaria General en casos 
d’absència, malaltia o per expressa delegació d’esta i l’auxiliaran sempre en el treball de Secretaria 
que esta els encomane. 

LA TRESORERIA. La Tresoreria custodiarà els fons de la FJFS i cuidarà que es verifiquen 
puntualment, i sota la seua responsabilitat, els cobraments i pagaments degudament ordenats, 
practicarà els arquejos necessaris, efectuarà els depòsits en l’establiment bancari on hi haja compte 
corrent a nom de la FJFS. Les operacions per al moviment de tal compte requeriran la signatura de 
la Presidència i, de manera indistinta, la de la Tresoreria o la d’Intervenció. 

LA VICETRESORERIA. Substitueix la Tresoreria en cas d’absència, malaltia o per expressa 
delegació d’esta, auxiliant en els treballs inherents al càrrec. 

INTERVENTOR/A. Té com a missió la presa de raó de tots els moviments de fons que es 
produïsquen, en portarà compte en relació amb els ingressos i despeses autoritzats. Confrontarà els 
justificants de despeses i aquelles que, amb el vistiplau de la Presidència, siguen satisfetes per la 
Tresoreria. 

LES DELEGACIONS. Sota la dependència de la Presidència de la FJFS, o Vicepresidència 
designada a l’efecte, les delegacions de Secció seran responsables de les seccions de treballs de la 
Junta Directiva. 

Les funcions a realitzar per cada una de les delegacions seran les corresponents a la seua respectiva 
denominació. 

L’ARXIVER/A I EL BIBLIOTECARI/ÀRIA. Tindran a càrrec seu la custòdia, recopilació i 
classificació de tots els documents que siguen produïts per la Junta Directiva, o per qualsevol altre 
organisme relacionat amb les falles, a fi que al seu dia es puga comptar amb un arxiu artístic i 
històric de les nostres festes. 

Proposarà l’adquisició dels llibres que consideren convenients, així com custodiaran i organitzaran, 
per a la millor disposició, els fons bibliogràfics de què dispose la FJFS. 

 

ARTICLE 21: Delegacions 

 

Tots els components de la Junta Directiva estaran adscrits a una delegació, en la qual exerciran la 
funció de delegat, secretari o vocal. 

Tant la Junta Directiva com qualsevol de les delegacions podran recórrer a l’assessoria de persones 
o institucions que faciliten la millor realització de les seues tasques, sempre que tals consultes 
tinguen caràcter esporàdic, a més d’autorització de la Secretaria General. 
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ARTICLE 22: El Ple 
 
Estarà compost per tots els components de la Junta Directiva assistits pels assessors. Estos últims 
tindran veu però no vot en les reunions. Totes les reunions es convocaran amb prou antelació, es 
facilitarà prèviament l’ordre del dia. De totes les reunions s’alçarà acta. Els plens estaran presidits 
per la Presidència i moderats pel secretari/ària. 
 
ARTICLE 23: Requisits per a pertànyer a la Junta Directiva 

 
Per a ser component de la Junta Directiva caldrà complir els requisits següents: 
 

a. Estar en actiu com a faller/a. 

b. Ser major d’edat. 

c. Estar censat en tres dels cinc últims anys en qualsevol comissió integrada en la FJFS, i no 
necessàriament en la mateixa, però haurà d’estar censat obligatòriament l’últim any. 

d. En cas de falles de nova creació que s’adherisquen a la FJFS, s’exceptuarà el primer any el 
segon requisit del punt anterior. 

e. No podran ser membres de la Junta Directiva aquelles persones que tinguen càrrec públic en 
qualsevol administració. 

f. No podran formar part de la Junta Directiva més de quatre membres d’una mateixa 
comissió. 

g. Els membres de la Junta Directiva tindran una limitació del seu mandat. Quan finalitze el 
mandat de la Presidència per la qual han sigut triats, no podrà repetir més d’un 50% en la 
nova Junta Directiva. Els que continuen podran estar el màxim establit pel Reglament per a 
la nova Presidència, fins a un màxim de cinc anys, passats els quals hauran d’estar un mínim 
de tres anys fora de la Junta Directiva per a poder tornar a formar-ne part. 

h. Tots els membres de la Junta Directiva hauran d’acreditar que estan censats i al corrent en el 
pagament de les quotes en les seues respectives comissions. 

i. En el suposat que la Presidència siga exercida pel candidat proposat per la Mesa de 
Presidentes de conformitat amb lo disposat en l´article 18. h), la Mesa de Presidents podrà 
acordar que no siga d´aplicació les limitacions disposades en el present precepte, tenint que 
comptar amb el vot favorable de les 2/3 parts dels assistents a la reunión en la que es 
realitzés la proposta per a tal excepció. 

 

 

ARTICLE 24: Destitucions 
 
Els membres de la Junta Directiva podran ser destituïts, sempre que hi haja motius greus o un 
manifest incompliment de les seues obligacions imposades per este Reglament, si així ho acorda, 
per majoria absoluta, la Mesa de Presidents en reunió extraordinària efectuada a l’efecte. Per a 
poder dur-se a efecte la votació han d’aconseguir-se un 30% de signatures de la Mesa de Presidents 
que hi donen suport. 

També podrà destituir-lo la Junta Executiva de la comissió fallera en què estiguen censats. 

La destitució podrà efectuar-la així mateix la Presidència de la FJFS, sempre que s’aprove per 
majoria de la Mesa de Presidents. 
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ARTICLE 25: Reglament 
 
La Junta Directiva de la FJFS es podrà dotar d’un Reglament de funcionament intern, que haurà de 
ser aprovat per esta i, en última instància, ratificat per la Mesa de Presidents. Este òrgan, en situar-
se jeràrquicament per damunt de la Junta Directiva segons el que disposen els articles 7 i 10 d’este 
Reglament, podrà desestimar el Reglament proposat per la Junta Directiva de la FJFS i, en este 
sentit, remetre’l novament perquè esta esmene algun article. La petició haurà de ser motivada. 

El Reglament de funcionament de la Junta Directiva de la FJFS no podrà contradir el present 
Reglament aprovat en el Congrés Faller, ja que se situa per damunt de qualsevol altre compendi de 
normes de funcionament de la festa fallera. 

 
ARTICLE 26: Assessoria jurídica 
 
La Junta Directiva constituirà una assessoria jurídica per a la defensa jurídica i l’assessorament 
legal de les falles en general. 
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LES COMISSIONS FALLERES 

 

ARTICLE 27: Comissions de falla 
 

Són comissions de falla aquells conjunts de persones que per iniciativa pròpia i en una demarcació 
de la ciutat, degudament autoritzats pels òrgans de la FJFS, exerceixen aquelles activitats culturals 
orientades a la celebració dels festejos fallers i, obligatòriament, a la plantà de la falla corresponent. 
 

ARTICLE 28: Funcions 
 

28.1. Les funcions i les activitats que realitzen cada comissió seran les que estes consideren 
necessàries o convenients per a l’èxit de la seua comesa fonamental abans esmentada. 

28.2. Les comissions procuraran, en la mesura de les seues possibilitats, fomentar, divulgar i 
defendre les més pures tradicions valencianes en l’ordre històric, cultural i folklòric. Quant a les 
seues obligacions i drets, seran regulats pel present Reglament. 

28.3. A la comissió que incomplisca la lletra o l’esperit d’este article, se li imposarà la sanció 
corresponent que la Mesa de Presidents considere. 
 

ARTICLE 29: Condicions per a la seua autorització 
 

Les comissions de falla, per a ser autoritzades, necessiten complir les següents condicions o 
requisits: 
 

a. Que els càrrecs recaiguen en persones que hagen complit la majoria d’edat; a criteri de la 
comissió, es podrà fer una excepció en este precepte en els càrrecs de Vicesecretaria, 
Vicecomptador/a i vocals. Així com que ningú haja sigut sancionat o advertit pels òrgans de 
la FJFS, amb anotació o sense en la fitxa corresponent; no obstant això, podrà obtindre el 
càrrec que es proposa, una vegada revisat el seu expedient, amb la solꞏlicitud prèvia, i 
rehabilitació, si és el cas, per la Junta Directiva i ratificat per la Mesa de Presidents. 

b. La seua denominació serà determinada per la nova comissió, per a això podrà optar al 
topònim utilitzat a la via pública on plante el seu monument, així com qualsevol altra 
denominació que considere oportuna, sempre que esta no siga igual o pareguda a la d’una 
altra falla en actiu integrada en la FJFS. 

c. Certificació de l’acta de constitució de la comissió i elecció de càrrecs que hauran de ser 
expedits per la Presidència i la Secretaria electes. A la Junta que a l’efecte seran citats, amb 
un mínim de tres dies d’antelació, tots els fallers de l’exercici anterior que continuen en el 
present exercici, així com les seues noves incorporacions. L’elecció serà mitjançant 
papereta. 

d. Presentar instància dirigida a la Presidència de la FJFS, segons el model que facilitarà esta, a 
les falles reorganitzades i de nova creació per a donar d’alta la seua comissió. Les 
comissions duran un llibre de cens i signatures degudament segellades i autoritzades per la 
Junta Directiva, o, si no n’hi ha, per la FJFS, emplenat i signat per tots els components de la 
comissió, en el qual faran constar les altes i baixes que s’hi produïsquen durant l’exercici 
faller. 

e. Els terminis per a entregar les instàncies d’altes de comissions seran notificats anualment, 
segons convinguen, per la Junta Directiva. Presentar en la FJFS l’esbós de la falla a plantar 
en la data que anualment esta indique. 
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f. Entregar a la Junta Directiva fotos de les Falleres Majors, Presidència, Falleres Majors 
Infantils i Presidència Infantil en el moment que esta ho solꞏlicite per a les seues 
publicacions. En el cas de menors d’edat hauran d’anar acompanyades de la corresponent 
autorització dels seus pares o tutors. 

g. Únicament podran tindre una persona per a cada càrrec. 

 

ARTICLE 30: Tipus de falles 
 
En considerar les diverses situacions i problemes que puguen originar-se amb motiu de la inscripció 
en el cens faller (s’entén com a tal el de totes les comissions de falles en cada exercici) de les 
comissions de falles, hauran de distingir-se quant a la seua denominació: 

a. FALLA ANTIGA O CONTINUADORA. És la que té més d’un exercici i repeteix la seua 
actuació en exercicis consecutius i sense interrupció en la mateixa demarcació. No 
desvirtuarà la seua qualitat de continuadora en el cas que per qualsevol circumstància la 
comissió optara per un nou emplaçament. Pot conservar la seua denominació tradicional o 
afegir o variar-la, si així convinguera a la comissió, donant compte de tal variació a la FJFS i 
sempre que siga en la seua demarcació. 

b. FALLA REORGANITZADA. Es denomina com a tal la comissió formada per a plantar 
falla en demarcació antiga, on s’haja deixat de plantar d’un a tres anys. Si transcorregueren 
més de tres anys sense plantar falla, perdria la seua condició de reorganitzada. 

c. FALLA DE NOVA CREACIÓ. És la que sorgeix per primera vegada on mai n’hi hagué o 
en una demarcació en què s’haja estat més de tres anys sense plantar falla. 

d. FUSIONS ENTRE FALLES. És la que sorgeix entre la unificació de diverses comissions 
limítrofes ubicades dins d’una mateixa demarcació. 

En funció dels acords a què s’han arribat, tant l’emplaçament dels monuments com la denominació 
podran distingir-se com una FALLA ANTIGA O CONTINUADORA o FALLA DE NOVA 
CREACIÓ. 

 

ARTICLE 31: Constitució 
 
La constitució de la comissió d’una Falla Antiga o Continuadora quedarà automàticament aprovada 
una vegada complits els requisits exigits en este Reglament. 

La constitució de la comissió d’una Falla Reorganitzada s’aprovarà en Mesa de Presidents, sempre 
que complisca els requisits exigits en este Reglament. 

En cas de presentar-se dues o més comissions amb la mateixa pretensió d’assignar-se els drets de 
reorganitzada, es decidirà en favor de la que presente el nombre més gran de fallers/es censats en 
l’exercici últim. 

La constitució de la comissió sorgida de la fusió de diverses comissions quedarà automàticament 
aprovada una vegada complits els requisits exigits en este Reglament. 

 

ARTICLE 32: Falla de Nova Creació 
 
La seua constitució podrà ser autoritzada després d’aprovades les continuadores i reorganitzades. 
Presentarà instància en la Junta Directiva juntament amb un projecte degudament emplenat en el 
qual hauran d’indicar-se els punts que a continuació es detallen: 
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a. Motius pels quals es du a la seua creació (ex.: barri de nova creació o barri en el qual hi ha 
llunyania amb les falles més pròximes, etc.). 

b. Estudi de viabilitat en què s’indique el nombre de fallers majors i infantils en el moment de 
la creació, nombre de socis, breu informe dels membres que compondran la Junta Directiva i 
indicar historials fallers, si en tenen, o experiències anteriors en el món faller. 

c. Establir un mínim de nombre de cens major i infantil, este mínim serà establit per la Mesa 
de Presidents. 

d. Memòria amb les intencions o projectes a realitzar quant a monuments o altres activitats 
relacionades directament amb el món faller (llibret, presentacions, ornamentació de carrer, 
cavalcades, etc.). 

e. Pla en el qual s’indicarà la situació dels monuments fallers (major i infantil) acompanyat 
d’una autorització provisional de l’Ajuntament per a plantar-los (per al cas de ser admesa), 
així com del possible casal o seu de tal comissió, si així fóra creada i admesa, s’haurà de 
marcar en tal pla la demarcació solꞏlicitada.  

A més, la gestora de la futura comissió haurà de complir els requisits exigits en este Reglament que 
li competisquen.  

Si es presenten dues o més comissions per a idèntica demarcació amb diferents projectes per a la 
seua acceptació seran valorats per la Mesa de Presidents i seran  rebutjats aquells que no oferisquen 
prou garanties de funcionament en el present i futur pròxim, s’invitarà a la seua fusió si fóra 
possible i només es donarà viabilitat en principi per al seu posterior estudi i acceptació a un únic 
projecte. 

L’aprovació de les falles de nova creació quedarà condicionada a la resolució favorable dels 
informes que, per part de la Junta Directiva, es demanen als organismes competents. 

Una vegada estudiat i valorat el projecte, així com comprovada tota la documentació exigida segons 
este Reglament, l’admissió serà aprovada per la Mesa de Presidents per unanimitat, que tindrà la 
potestat de revocar tal decisió dins dels següents tres exercicis, en el cas que la nova comissió 
admesa no complisca amb el projecte presentat per a la seua acceptació. Esta nova comissió tindrà 
la condició definitiva una vegada complits els tres primers exercicis i a la finalització d’estos serà 
novament la Mesa de Presidents qui ratificarà tal acceptació igual que anteriorment per unanimitat. 

 

ARTICLE 33: Dèficit pendent 
 
Si una comissió acaba l’exercici amb dèficit, els fallers/es que no hi continuen per pròpia voluntat 
es faran càrrec de la part que els corresponga del deute, després que haja sigut comprovada per ells 
la realitat d’este. No podran formar part d’una altra comissió si no han satisfet prèviament els deutes 
pendents amb la primera o depositat el seu import en la Junta Directiva de la FJFS que, en cas de 
litigi o desacord, quant a la realitat del deute, actuarà segons siga procedent. 
 

ARTICLE 34: Falla Continuadora 
 
La comissió a què es concedisca el caràcter de “continuadora” serà l’única propietària dels béns i 
arxius de la falla. 
 
ARTICLE 35: Béns 
 
Els premis, estendards, llibres d’actes, llibres comptables, llistat de patrimoni, acta cancelꞏlació 
comptes corrents i documents de les falles que no continuen en un exercici determinat seran 
depositats, previ inventari, en la Junta Directiva de la FJFS. 
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ARTICLE 36: Inscripció 
 
36.1. Totes les comissions de falla estaran obligades a presentar els impresos del cens de constitució 
o d’inscripció en la Junta Directiva als efectes corresponents. 

36.2. Durant l’exercici les comissions falleres remetran a la Junta Directiva el moviment d’altes i 
baixes que pogueren produir-se, si bé les altes posteriors al 30 de setembre seran vàlides a tots els 
efectes, excepte per a solꞏlicitar recompenses en eixe mateix exercici faller; no obstant això, seran 
computats els drets de l’esmentat exercici per a concedir qualsevol recompensa en anys posteriors. 

36.3. Cap faller/a podrà estar censat/da en més d’una comissió fallera de la FJFS. 

 

ARTICLE 37: Personalitat jurídica  
 
Les comissions de falla tindran personalitat jurídica pròpia per a l’exercici de tots els drets i accions 
que els competeixen i per a formalitzar qualsevol acte o negoci jurídic derivat de les seues funcions. 
 
ARTICLE 38: Elecció de la Presidència 

 
38.1. A la Presidència de la falla li correspon representar-la davant de tercers i davant dels 
organismes i administracions públiques, segons ha quedat establit en articles anteriors; a més tindrà 
totes les facultats que resulten necessàries amb vista a la direcció, desenvolupament i disciplina de 
la comissió que presideix. 

38.2. Per a l’elecció de la Presidència de la comissió es constituirà una mesa d’edat, que estarà 
formada pel component de major edat, com a president/a, i el de menor edat, com a secretari/ària. 
Es presentaran els candidats i, en cas de presentar-se’n més d’un, es procedirà a la votació 
corresponent, votaran els fallers/es presents de l’exercici anterior que no hagen ocasionat baixa en 
l’exercici entrant. En tot cas ha de comptar amb la majoria simple dels fallers/es presents. 

38.3. Els fallers/es de la comissió que es troben absents, per a poder votar, estaran obligats a 
remetre, amb prou antelació, un sobre dirigit a la comissió de la falla en què indicaran “Elecció de 
la Presidència” i en el seu interior una fotocòpia del DNI i un segon sobre amb el vot corresponent 
al candidat. Els dos sobres hauran d’anar tancats, i hauran d’estar en la mesa d’edat en el moment 
de la votació, llavors es procedirà a obrir-lo. 

38.4. Una vegada conclosa la votació, la Presidència triada disposarà d’un termini de quinze dies 
per a proposar els càrrecs a l’aprovació de la comissió en una Junta que es realitzarà a l’efecte. 

38.5. Serà vàlid qualsevol altre mètode consensuat per la mateixa comissió que no contradiga els 
ací establits. 

 

ARTICLE 39: Funcions de la Presidència 
 
A més de les anteriorment enumerades: 

a. Davant de la Mesa de Presidents haurà de respondre de l’actuació i desenvolupament de la 
seua comissió, informarà aquella de totes les irregularitats o anomalies que hi haja en el seu 
funcionament. Decidirà, en els casos imprevistos i urgents, el que estime més convenient, i 
donarà posteriorment compte a la seua comissió en la primera Junta que tinga lloc. 

b. Presidirà i dirigirà les juntes, assenyalarà l’ordre del dia, canalitzarà les discussions i 
mantindrà com cal l’ordre. 

c. Vigilarà molt especialment que cap interés o conveniència que no siguen estrictament els de 
la seua falla hi tinga ingerència. 
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d. Complirà i farà complir dins de la comissió el present Reglament, així com les disposicions 
dictades per la Mesa de Presidents i les contingudes en el mateix Reglament de règim intern 
de la comissió, si n’hi ha. 

e. Haurà de cuidar igualment que els llibres de Caixa, Cens i Signatures es troben degudament 
legalitzats per la Junta Directiva i que els altres llibres de comptabilitat i documentació, de la 
comissió que presideix, siguen portats de manera clara i precisa, perquè en tot moment se’n 
puga determinar la situació econòmica i facilitar la funció inspectora de la FJFS si calguera. 

f. Així mateix ordenarà els pagaments que haja d’efectuar la comissió i, almenys una vegada 
al mes, serà donat a conéixer a la comissió l’estat actual de comptes. Igualment seran 
llegides en les reunions les circulars i actes que emanen de la FJFS. 

g. Com a membre de la Mesa de Presidents podrà plantejar davant dels òrgans de la FJFS totes 
les iniciatives que crega oportunes, així com les dificultats o els problemes la solució dels 
quals li interesse, de manera que haurà de sotmetre’ls abans a la seua comissió, o bé 
posteriorment, si abans no va tindre possibilitat de fer-ho. 

 

ARTICLE 40: Termini de les funcions de la Presidència 
 
La Presidència de les comissions de falla continuaran en la plenitud de les seues funcions en tot allò 
que es relacione amb l’exercici finalitzat, fins a la Junta General de liquidació que tindrà lloc abans 
del 15 d’abril. 
 

ARTICLE 41: Inici de la vigència de les funcions de la nova Presidència 
 
La Presidència de falla de l’exercici entrant adquirirà el seu dret davant de la FJFS en el moment de 
ser aprovada la seua comissió, i la representació en la Mesa de Presidents a partir de la primera 
reunió ordinària del nou exercici. 
 
ARTICLE 42: Resta de càrrecs 
 
Els altres càrrecs que reglamentàriament podran haver-hi en cada comissió i per tant a l’efecte de 
puntuació per a recompensa són: 
 

 Quatre vicepresidències  
 Secretaria 
 Vicesecretaria 
 Tresoreria 
 Comptadoria 
 Vicecomptadoria  
 Arxiu-Biblioteca 
 Delegacions, fins a un màxim de vuit 

 

Cada comissió de falla, en el seu règim interior, podrà designar aquells càrrecs i subcomissions que 
considere convenients per al millor exercici de les seues activitats, que puntuaran com a vocals als 
efectes de recompenses. 
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ARTICLE 43: Funcions de les vicepresidències 
 
Serà missió de les vicepresidències substituir, pel seu ordre, la Presidència en cas d’absència, 
malaltia o per expressa delegació d’esta, i atendre, sota el seu control, totes les funcions que els 
foren assignades per la Presidència, fins i tot conferir funcions de representació. 

En cas de vacant, serà missió de la Vicepresidència Primera exercir la interinitat, convocar la Junta 
General Extraordinària i promoure l’elecció de la nova Presidència, tot això en un termini no 
superior a un mes des que es produïra la vacant. 

 
ARTICLE 44: Secretaria 
 
Correspon a la Secretaria dur la correspondència i la resta de documents oficials, que els subscriurà 
en unió de la Presidència, redactarà les actes de les Juntes, portarà el registre i arxiu que la 
documentació requerisca, custodiarà el segell de la comissió, redactarà i signarà les convocatòries, 
redactarà la Memòria anual que haurà de llegir-se en la Junta General Ordinària de final d’Exercici i 
realitzarà totes les funcions que per l’ús i pràctica corrent corresponga a tal càrrec. 

Serà obligació del secretari/ària donar les dades dels censos que se li demanen de forma justificada 
per una altra comissió i en el termini màxim de quinze dies a partir de la data d’entrada. 

Així mateix tindrà la representació de la seua falla davant de les oficines de la Junta Central Fallera 
i de la FJFS. 

 

ARTICLE 45: Vicesecretaria 
 
El vicesecretari/ària substituirà el secretari/ària en la seua absència, malaltia, o per expressa 
delegació d’este, i l’auxiliarà sempre en els treballs de Secretaria. 
 
ARTICLE 46: Tresoreria 
 
Són atribucions de la Tresoreria: custodiar els fons de la comissió, cuidar que es verifiquen 
puntualment i sota la seua responsabilitat els cobraments i pagaments que siguen degudament 
ordenats, practicar els arquejos necessaris i depositar en l’establiment bancari, on hi haja compte 
corrent a nom de la comissió, els seus fons. Les operacions per al moviment de tal compte 
requeriran la seua signatura, la de la Presidència i la del comptador/a, ajustant-se al que marca la 
Llei d’Associacions Culturals. 
 

ARTICLE 47: Comptadoria 
 
El comptador/a estarà obligat a estendre i signar en unió del tresorer/a els rebuts i els documents 
que es referisquen al moviment de fons, dur la comptabilitat social i estendre, registrar i signar els 
lliuraments de pagament i cobrament per tresoreria, que sotmetrà al visat de la Presidència, 
presentar en la reunió mensual a la Junta Executiva un balanç de Caixa, practicar, juntament amb el 
tresorer, els arquejos necessaris i presentar al final de l’exercici un Balanç General de situació. 
 
ARTICLE 48: Vicecomptadoria 
 
El vicecomptador/a substituirà el comptador/a en la seua absència, malaltia o expressa delegació 
d’este, i l’auxiliarà sempre en els treballs de Comptadoria. 
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ARTICLE 49: Arxiu-Biblioteca 
 
L’arxiver-bibliotecari/ària tindrà a càrrec seu la custòdia, recopilació i classificació de tots els 
documents que siguen produïts per la falla o per qualsevol altre organisme que s’hi relacione, a fi 
que al seu dia es puga comptar amb un arxiu de valor artístic i històric de la falla. També tindrà la 
comesa de proposar l’adquisició dels llibres que considere convenients, així com de custodiar i 
organitzar, per a la seua millor disposició, els fons bibliogràfics de què dispose la falla. 
 
 

ARTICLE 50: Delegacions 
 
Les funcions a realitzar per les delegacions de les diferents seccions de treball que s’establisquen en 
les comissions seran les que siguen assignades per la Presidència o Vicepresidència, en qui esta 
delegue. 
 

ARTICLE 51: Vocals 
 
Serà missió dels vocals exercir les comeses que la Presidència, o persona delegada, els conferisca, i 
substituir, per delegació de la Presidència, en cas de malaltia o absència a les persones que tinguen 
càrrecs directius en la comissió. 
 
ARTICLE 52: Drets dels components d’una comissió  
 
 S’estimen com a drets bàsics dels components d’una comissió els següents: 

a. Ser defés per la comissió, si fóra molestat de paraula o obra injustament, en l’exercici de 
la seua comesa. 

b. Dirigir peticions i proposicions, escrites o verbals, a la Junta de la seua falla. 

c. Subscriure, amb altres membres, solꞏlicituds per a reunions de la Junta General 
Extraordinària, i intervindre en totes amb veu i vot. 

d. Examinar els llibres d’administració i documents necessaris per a estudiar la situació 
econòmica de l’exercici.  

e. Informar la Junta Directiva de la FJFS de totes les anomalies i irregularitats que 
advertisca en el funcionament de la seua comissió, si no són corregides per la seua 
Presidència, i després d’esgotar-se este recurs davant de la seua pròpia comissió. 

 Per a obtindre estos drets, serà condició indispensable trobar-se al corrent de totes les seues 
obligacions. 
 

ARTICLE 53: Deures
 
Són deures dels components d’una comissió de falla els següents: 

a.  Assistir a les juntes que realitze la seua comissió. 

b.  Exercir els càrrecs per als quals van ser triats i les funcions que se’ls encomanen en la 
comissió. 

c.  Cotitzar en la forma que acorde la comissió i satisfer les quotes extraordinàries que 
establisquen. El seu incompliment podrà ser exigit judicialment. 

d.  Acatar tots els acords que s’adopten per majoria i contribuir al seu millor compliment. 

e.  Acceptar, amb el seu coneixement previ, totes les responsabilitats econòmiques que es 
deriven de l’exercici anterior, encara que foren elements de nou ingrés en la comissió. 
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f.  Responsabilitzar-se de la conservació de les instalꞏlacions i la resta d’actius de la comissió, 
així com dels monuments que plante cada any. 

g.  Complir i fer complir íntegrament el present Reglament. En cas contrari, acatar i assumir les 
sancions i posar les mesures oportunes perquè les sancions no perjudiquen la seua comissió.  

 
No podrà causar baixa en una comissió i alta en una altra aquell component que no està al corrent 
de les seues obligacions econòmiques en la comissió d’origen. 
 

ARTICLE 54: Igualtat de drets i deures 
 
Establits els drets i les obligacions en apartats anteriors, es considerarà que, delimitada la 
responsabilitat que comporta cada càrrec, correspon per igual a tots els membres de la comissió 
respondre de la seua actuació per a aconseguir el millor desenvolupament de l’exercici faller. 
 
ARTICLE 55: De les sancions 
 
Quan la comissió de la falla tinga notícies, per denúncia o per informació pròpia, que la conducta 
d’un membre seu s’aparta dels deures socials o reglamentaris relacionats amb les seues activitats 
falleres, especialment en les determinades en este Reglament o com a conseqüència d’acords de la 
Junta, podrà imposar o proposar, si és el cas, davant de la Junta que tindrà lloc a l’efecte les 
següents correccions disciplinàries que constaran en acta en tots els casos: 
 

a. Amonestació privada. 

b. Advertència per escrit. 

c. Expulsió del si de la comissió, amb informe de la FJFS sobre els seus motius, perquè esta 
aplique la sanció corresponent. 

d. Expulsió de la comissió i proposta per a la seua inhabilitació fallera durant un període de 
temps no superior de quinze anys davant de la FJFS. 

El component d’una comissió que hi cause baixa per sanció no podrà ser donat d’alta en una altra 
comissió dins del mateix exercici faller. 

Si el faller sancionat fóra el president/a de la comissió, esta convocarà Junta General de la comissió 
de la falla amb assistència d’una representació de la FJFS. 

Provisionalment es podrà acordar en esta Junta General fins i tot la seua destitució, si hi assisteixen 
la meitat més un dels que componen la comissió i l’acord s’adopta pels dos terços dels assistents, 
això sense perjuí de la resolució que recaiga en l’oportú expedient que tramitarà l’assemblea 
ordinària. 

 

ARTICLE 56: Pressupost de la Falla 
 
Tota comissió de falla haurà de confeccionar el seu pressupost base per a orientar sobre ell les 
activitats de la comissió durant l’exercici, i procurarà adequar-lo al més sa esperit de superació 
sobre exercicis anteriors. 

 
ARTICLE 57: Llibres comptables 
 
S’estableix amb caràcter obligatori que totes les comissions porten el corresponent llibre segellat 
d’ingressos i d’eixides a què es refereix este Reglament. 
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ARTICLE 58: Dissolució 
 
1.- Per a poder autoritzar la dissolució d’una comissió de falla, haurà de comunicar-se 
obligatòriament a la Junta Directiva de la FJFS per a instruir l’oportú expedient, i necessitarà que 
concórreguen les circumstàncies següents: 
 

a. Que a la Junta General que es convoque a l’efecte assistisquen la meitat més un dels 
components de la comissió i que l’acord s’adopte pels dos terços dels assistents i amb 
intervenció de representació de la FJFS. 

b. Que no hi haja dèficit o que, en cas d’haver-ne, se’n responsabilitzen els components de la 
comissió a parts iguals. Únicament quedarà sense efecte l’acord de dissolució quan la 
fracció disconforme amb ell es comprometa a afrontar les obligacions contretes per la 
comissió i oferisca prou garantia per a assegurar-ne la continuïtat. 

c. Els comptes de l’exercici en dissolució se sotmetran a auditoria per part de l’interventor o la 
interventora de la FJFS, a fi de ratificar que els llibres comptables de cada una reflecteixen 
els estats comptables i patrimoni. Certificarà que es compleix el requisit de l’apartat b). 

d. Per acord o disposició de la FJFS, recaiguda en l’expedient que a l’efecte s’instruïsca i que 
serà substanciat per la Delegació d’Incidències de la Junta Directiva de la FJFS, la resolució 
de la qual podrà ser recorreguda davant de la Mesa de Presidents. 

e. Per transcórrer més de tres exercicis sense plantar monument. 

A més dels requisits exposats en este Reglament, la dissolució d’una comissió fallera haurà de 
realitzar-se d’acord amb el que marca la Llei d’Associacions Culturals. 

2.-  Si un expedient de dissolució tancat a l’aprovació del Reglament faller, per part del VI Congrés 
Faller, tinguera denúncia expressa i formal a la FJFS per part d’algun creditor durant els cincs anys 
posteriors a l’expedient de dissolució, es procedirà a: 
 

a. Reobrir l’expedient de dissolució. 
b. Solꞏlicitar al demandant documents justificatius de la denúncia. 
c. Realitzar auditoria dels llibres comptables de l’exercici en dissolució per part de 

l’interventor de la FJFS. 
 

En el cas que l’auditoria certificara la veracitat del deute, es convocarà la Junta d’Incidències per a 
l’estudi del cas i la imposició de les sancions previstes en el Reglament faller vigent en el moment, 
tant a la Presidència com a la Junta Directiva de la comissió dissolta, la resolució de la qual podrà 
ser recorreguda davant de la Mesa de Presidents, que ratificarà o anulꞏlarà les sancions proposades. 
 
ARTICLE 59: De l’assistència a les reunions 
 
A fi d’interessar tots els components d’una comissió de falla en l’assistència a les juntes que 
realitze, seran vàlids tots els acords que s’hi adopten, siga quin siga el nombre d’assistents. 
S’entendrà que els no assistents presten la seua conformitat a tals acords, sempre que hagen sigut 
prèviament citats i els acords corresponguen a l’ordre del dia anteriorment establit.  
 

ARTICLE 60: Ingressos 
 
Els mitjans d’ingressos econòmics de les comissions falleres seran els que cada una d’elles 
determine sempre que siguen lícits i siguen aprovats per l’assemblea general d’estes. 
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ARTICLE 61: Designació de la Fallera Major 
 
La designació de la Fallera Major d’una falla serà de competència exclusiva de la seua respectiva 
comissió. La Cort d’Honor de la Fallera Major quedarà constituïda per les components femenines 
de la comissió, quedaran prohibides les designacions de reines, muses, etc., siga quin siga el seu 
títol i sent penalitzada la comissió que infringisca esta prohibició. 

Com a distintiu únic de las Falleres Majors serà la tradicional banda confeccionada en cinta amb els 
colors de la bandera d’Espanya. 
 
I per a la Cort d’Honor, la senyera valenciana; s’han de brodar l’escut i el nom de la comissió en la 
part superior de les respectives bandes, i al seu torn podran dur brodat l’escut de la població on 
estiga ubicada la falla. 
 

ARTICLE 62: Secció Juvenil 
 
Les comissions de falla podran crear una Secció Juvenil entre els components que tinguen edats 
compreses entre els catorze i els divuit anys. 
 
 

ARTICLE 63: Falles infantils 
 
Cada comissió, si creu convenient plantar falla infantil, haurà de crear la corresponent Secció, que 
estarà dirigida per la Presidència de la falla o persona en qui delegue, que pertanya a tal comissió.  

S’estableix que les falles infantils tindran una altura màxima de 3 m i el seu ample no podrà excedir 
3 m en circumferència. De la mateixa manera s’estableix que les falles infantils tindran una altura 
mínima de 1,5 m i el seu ample tindrà un mínim de 1,5 m en circumferència. 

En cas de no complir-se estos requisits, es podrà desqualificar la falla infantil. Per a la 
desqualificació d’una falla s’haurà de presentar denúncia per escrit a la FJFS, abans de les 15 hores 
del dia 15 si només hi haguera una sola categoria. 

Si hi haguera més categories caldrà presentar la denúncia abans del dia 16 a la mateixa hora, i 
notificar al Jurat d’Incidències per a la seua rectificació o ratificació. En el cas que es ratificara la 
denúncia, els premis passarien correlativament, i quedarà la falla desqualificada i en últim lloc. Si hi 
haguera més d’una falla desqualificada l’ordre seria segons el premi aconseguit. 

 

ARTICLE 64: Càrrecs infantils 
 
Els càrrecs reglamentaris per al millor desenvolupament de les activitats i formació dels fallers 
infantils seran els següents: 

 
   Vicepresidència 
   Secretari/ària 
   Tresorer/a 
   Comptador/a  
   Delegacions, fins a un màxim de tres 
 

Per a estos càrrecs caldrà tindre l’edat mínima de cinc anys. 
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ARTICLE 65: Components seccions infantils 
 
Les comissions falleres que tinguen seccions de falla infantils estan obligades a presentar en els 
impresos de censos infantils de la Junta Directiva de la FJFS la relació dels seus components, que 
haurà d’anar necessàriament visada per la Presidència de la falla i la Delegació d’Infantils de la 
respectiva comissió. 
 

ARTICLE 66: Administració de les seccions infantils 
 
L’administració econòmica de la Secció Infantil correspondrà a la comissió fallera, i n’integrarà el 
pressupost en l’únic d’esta. 
 
 

ARTICLE 67: Edat per a pertànyer a la secció infantil  
 

67.1. La Secció Infantil estarà composta per tots els xiquets menors de catorze anys, degudament 
inscrits com a fallers mitjançant autorització paterna o del tutor legal, persones en què recauran les 
obligacions econòmiques que es deriven de la seua condició de faller infantil. 
67.2. La pertinença a la Secció Infantil acabarà en l’exercici faller en què complisca l’edat de 
catorze anys, i passarà a formar part en l’exercici següent del cens faller de la comissió de falla, 
sempre que hi haja voluntat expressa de l’interessat o del seu representant legal. 
 

ARTICLE 68: Permisos 
 
No es permetrà que hi haja cap secció infantil que no compte amb l’oportú permís de la Delegació 
de Falles Infantils de la Junta Directiva de la FJFS. 
 

ARTICLE 69: Abonats i veïns dels respectius sectors o barriades 
 
Siga quina siga l’aportació econòmica del veïnat, s’hi ha de mantindre la relació i els contactes 
necessaris, tenint en compte que és la causa i l’origen de les falles, ja que estes naixen del mateix 
poble. 
 

ARTICLE 70: Relacions dins i amb altres comissions falleres  
 

a. Com que les comissions falleres són les organitzacions d’on dimana la brillantor de la festa, 
es considera recomanable que hi haja una unitat i germanor que faça possible la millor 
esplendor d’aquella. 

b. La Junta Directiva de la FJFS podrà solꞏlicitar la cooperació de les comissions per a aquells 
actes o festejos que li siguen encomanats, la realització dels quals done més relleu a ells i a 
la població, però evitaran en la mesura que es puga que aquelles hagen de desembossar 
quantitats que puguen perjudicar el seu pressupost. 

c. Els organismes fallers respectaran la participació conjunta d’aquells actes fallers que, per 
tradició i costum, es realitzen conjuntament amb uns altres municipis. 

d. No es permetran en cap concepte actes d’ofensa o menyspreu, tant a la FJFS com a 
qualsevol altra comissió fallera, de manera que podran arribar a ser desqualificades per eixos 
fets. 
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ARTICLE 71: Relacions entre artistes i comissions 

 
Les relacions entre artistes i comissions es regiran per un contracte. En la redacció de les condicions 
generals, haurà de constar que estan al corrent de tota obligació legal. 

Les comissions que construïsquen la seua pròpia falla, es considera que en són exclusivament les 
responsables de la construcció, encara que podran estar assessorades, si ho desitgen, per un artista, 
siga faller o no. 
 
ARTICLE 72: Creditors i deutors 
 
Qualsevol crèdit de cobrament dificultós que tinguera una comissió, bé fóra el deutor un membre de 
la mateixa o bé estrany a ella, podrà informar de la Junta Directiva de la FJFS perquè, en nom de la 
comissió i a petició d’esta, puga exercitar les accions corresponents a fi que el deute se satisfaça i el 
crèdit quede liquidat. 

A l’efecte, i quan la gestió de la comissió haguera fracassat, perquè la Junta Directiva de la FJFS 
puga actuar en la reclamació del deute, haurà de presentar aquella justificants firmats pel deutor 
reconeixent la mateixa, ja que en cas contrari la denúncia només serviria perquè al dit morós se li 
formara el corresponent expedient i fitxa, en els que es faria constar la quantitat econòmica que deu 
i la comissió que la reclama. 

 

ARTICLE 73: El casal faller 
 
El casal faller serà considerat com el lloc de reunió i d’exercici d’activitats dels fallers/es, s’haurà 
d’adequar i millorar les instalꞏlacions a les normes i criteris de seguretat i salubritat que calguen. 
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RECOMPENSES 
 
 

ARTICLE 74: Tipus de recompensa 
 
A fi d’estimular i premiar els legítims mereixements dels que treballen per a la millor esplendor de 
les falles, s’estableixen les recompenses denominades Masclet de Coure, Masclet d’Argent, Masclet 
d’Or, Masclet d’Or amb fulles de Llorer, Masclet d’Or i Diamants amb fulles de Llorer, Masclet 
d’Or i Diamants amb fulles de Platí i Masclet d’Alta Distinció al Mèrit Faller destinades a 
recompensar els fallers/es que figuren en el cens faller, i que seran atorgades d’acord amb les 
normes de l’article 76. 
Les recompenses que concedeix tradicionalment la Junta Central Fallera de València es regiran 
d’acord amb el seu Reglament. 
 
 

ARTICLE 75: Masclet d’Or Honorífic 
 
Es concedirà el Masclet d’Or Honorífic: 

a. A les Falleres Majors i a la Presidència de la FJFS. 

b. Per a concedir el Masclet d’Or Honorífic als alcaldes o alcaldesses de Sagunt i integrats, 
així com a tota aquella persona relacionada amb el món faller, es debatrà en la Mesa de 
Presidents. 

 

ARTICLE 76: Condicions per a concedir les recompenses  
 
En concordança amb el cens oficial faller de la FJFS i de la mateixa comissió solꞏlicitant i podent 
justificar els exercicis fallers mitjançant el llibret de la falla, es generarà el dret a l’obtenció de les 
recompenses assenyalades quan es complisquen el nombre d’exercicis fallers següent: 
 
 
Recompenses           Faller/a  Directiu 
————————————————————————————————————— 
Masclet de Coure      1         1 

Masclet d’Argent      6         4   (3 dels quals amb càrrec) 

Masclet d’Or       9         7   (6 dels quals amb càrrec) 

Masclet d’Or amb fulles de Llorer             18       14   (10 dels quals amb càrrec) 

Masclet d’Or i Diamants amb fulles de Llorer        28               24   (15 dels quals amb càrrec) 

Masclet d’Or i Diamants amb fulles de Platí           38              34   (20 dels quals amb càrrec) 

Masclet d’Alta Distinció al Mèrit Faller                  45              40   (30 dels quals amb càrrec) 

   
Als únics efectes de la concessió de recompenses, tindran la condició de directius els dènou primers 
càrrecs que figuren en el cens oficial que anualment s’entregarà a la FJFS, així com la fallera en què 
recaiga el càrrec de fallera major de la comissió.  

Dins dels anys com a directiu seran els mencionats o més, s’han d’incloure dins d’ells els anys amb 
càrrec, bé siguen consecutius o alterns. 
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RECOMPENSES INFANTILS 

 

Recompenses     Falleres majors i presidents/es   Fallers/es 

————————————————————————————————————— 

Masclet de Coure             1     1 

Masclet d’Argent      3    4 

Masclet d’Or       6    7 

Masclet d’Or amb fulles de Llorer    9                       10 

Masclet d’Or i Diamants amb fulles de Llorer           12                       13 

Masclet d’Or i Diamants amb fulles de Platí           14                       15 

 
 
Els fallers/es infantils que, sense haver causat baixa de la comissió des de la concessió del Masclet 
d’Or i Diamants amb fulles de Llorer, continuen dos exercicis formant part de la comissió de la 
falla, tindran dret a la concessió del Masclet d’Or i Diamants amb fulles de Platí. 
 
 

ARTICLE 77: Condicions addicionals 
 
No es podrà atorgar cap recompensa sense estar, prèviament, en possessió de l’anterior. 

Totes les recompenses solꞏlicitades fora de termini s’abonaran per a poder optar a la que 
corresponga. 

Per a la concessió de recompenses prevaldrà la data que reglamentàriament corresponga, encara que 
se solꞏlicite i concedisca en exercicis posteriors. 

Totes les recompenses de la FJFS denominades masclets, tant honorífiques, colꞏlectives i 
individuals, seran gratuïtes, i s’han de contemplar en els pressupostos de la FJFS en cada exercici, 
sempre que se solꞏliciten en termini. 

Els noms dels fallers/es apareixeran en castellà o valencià segons conste en el seu document oficial. 

Les recompenses atorgades a títol honorífic no serviran de base per a aspirar a recompenses 
superiors. 
 
 

ARTICLE 78: Recompenses a títol pòstum 
 
La Junta Directiva de la FJFS concedirà recompenses a títol pòstum, amb la solꞏlicitud prèvia de les 
comissions de falla, als fallers/es censats, majors i infantils, sempre que la defunció succeïra a falta 
d’un any solament per a la concessió de la recompensa que se solꞏlicite. 
 
 

ARTICLE 79: Equiparacions dels components de la Junta Directiva 
 
Per a l’ascens a superior recompensa de les esmentades en els articles anteriors, els components de 
la Junta Directiva de la FJFS queden equiparats als directius de les falles. 
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ARTICLE 80: Concessió de masclets colꞏlectius 
 
Tenen dret a estes recompenses les comissions, tant infantils com majors, que hagen plantat 
monument faller: 
 
Masclet d’Argent ....................................................................................................... 10 exercicis 
Masclet d’Or ............................................................................................................. 25 exercicis 
Masclet d’Or amb fulles de Llorer ............................................................................ 40 exercicis 
Masclet d’Or i Diamants amb fulles de Llorer ......................................................... 50 exercicis 
Masclet d’Or i Diamants amb fulles de Platí ........................................................... 70 exercicis 
 

 

ARTICLE 81: Normes per a la concessió de recompenses 
 
És recomanable presentar còpia del títol de l’última recompensa concedida per a agilitzar les 
gestions. 

Una vegada justificada la concessió d’una recompensa per a les següents s’eximirà la presentació 
d’aquells documents que van justificar la concessió prèvia. 

 
a. L’expedient de concessió s’iniciarà, dins del termini que anualment assenyale la Junta 

Directiva de la FJFS, en imprés facilitat per esta i subscrit pel secretari/ària de la comissió 
amb el vistiplau de la Presidència. En l’imprés de solꞏlicitud es farà constar la data de 
naixement del solꞏlicitant, així com el número del DNI, i s’haurà d’acompanyar fotocòpia 
d’este a la petició, per a la deguda comprovació en la Junta Directiva de la FJFS. 

b. Per la Comissió de Recompenses, a la qual s’unirà el secretari/ària general de la Junta 
Directiva de la FJFS, es procedirà a estudiar els expedients, es comprovarà l’exactitud de 
l’historial proposat i es procedirà a l’aprovació o denegació de la proposta. 

c. En cas de recompensa denegada, es podran presentar, per part dels interessats, davant de la 
Comissió de Recompenses, totes les dades que estimen fefaents per a acreditar que els 
correspon. 

El Masclet d’Or i Diamants amb fulles de Llorer, el Bunyol d’Or i Brillants amb fulles de Llorer, el 
Masclet d’Or i Diamants amb fulles de Platí, el Distintiu d’Or, el Masclet d’Alta distinció al Merit 
Faller, i altres recompenses honorífiques s’imposaran en un acte oficial organitzat a l’efecte per la 
Junta Directiva de la FJFS. 

Quan, per força major, un faller/a que li corresponga una de les anteriors recompenses no puga 
pujar a arreplegar-la, la Presidència de la seua falla podrà solꞏlicitar a la Mesa de Presidents que es 
vote que la fallera major es digne baixar a colꞏlocar-se-la. 

 

ARTICLE 82: Anulꞏlació de recompenses 

 
82.1. Podran ser desposseïts de qualsevol de les distincions esmentades anteriorment aquelles 
comissions o persones que, de paraula, obra o omissió, prendran actitud que redunde en desprestigi 
o perjuí de la festa de les falles. 

82.2. La petició d’anulꞏlació de tota recompensa podrà ser efectuada mitjançant la presentació de la 
corresponent denúncia per qualsevol faller, amb el vistiplau de la Presidència i segell de la comissió 
de falla a què pertany i mitjançant la instrucció de l’expedient per la Junta Directiva de la FJFS, que 
ha de ser aprovat per majoria absoluta de la Mesa de Presidents. 
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82.3. La Mesa de Presidents, per acord del Ple, o qualsevol membre d’esta per si mateix, amb el 
coneixement previ de la Junta Directiva, també podrà iniciar d’ofici expedient d’anulꞏlació. 

82.4. L’anulꞏlació de qualsevol recompensa comportarà la baixa de l’interessat en el cens faller i, 
pel mateix, quedarà inhabilitat per a l’ocupació de càrrecs en la FJFS. 

 



 33

FALLERES MAJORS DE LA FJFS 
 
 

ARTICLE 83: Elecció Falleres Majors de la FJFS 
 
83.1. La Fallera Major i la Fallera Major Infantil de la FJFS seran nomenades pel Sr. Alcalde de la 
ciutat a proposta de la Junta Directiva de la FJFS. 

83.2. Per a la designació de la Fallera Major, es procedirà a una elecció de les distintes candidates 
presentades per a ocupar tal càrrec. L’elecció es realitzarà amb independència dels distints sectors 
en què es divideixen actualment les comissions falleres. Tant la Fallera Major com la Fallera Major 
Infantil es triaran per jurat, el qual serà el mateix per a les dues, sempre que no es presenten més de 
dues en majors o infantils, que s’establirien dos jurats distints amb la composició assenyalada en 
l’article 85 en els dos casos. 

83.3. Per a poder presentar-se a Fallera Major de la FJFS les candidates han d’haver sigut amb 
anterioritat Fallera Major i en cas de les infantils Fallera Major Infantil d’alguna de les comissions 
de la FJFS.  
S’estableix l’edat mínima per a les infantils de vuit anys i per a les majors de divuit anys. 

83.4. No podran repetir càrrec com a falleres majors de la FJFS. 

83.5. En cas de no haver-hi candidata en algun dels dos càrrecs, la Mesa de Presidents podrà 
plantejar un altre sistema d’elecció de falleres majors de la FJFS, sempre en benefici del major realç 
i afirmació de la Festa. 

83.6. Per a la designació de les Falleres Majors de la FJFS, les comissions de la FJFS presentaran 
candidatura, i hauran de tindre censada en la seua comissió la fallera que presenten. 

83.7. Les Falleres Majors de la FJFS acudiran prioritàriament als actes que organitze qualsevol 
comissió fallera pertanyent a la FJFS, abans que acudir a altres actes d’altres entitats, sempre que 
ambdós actes coincidisquen en data i hora. 

Com a excepció podran acudir, segons agenda, als actes institucionals de l’Ajuntament de Sagunt, 
assistència a Fitur i actes oficials de la Targa Cecina, grup de Juntes Locals denominat G6, Junta 
Central Fallera, Fogueres de Sant Joan i Festes de Castelló, sempre que els actes de les comissions 
de la FJFS no siga la Presentació de la seua comissió. 

83.8. Una vegada queden triades les Falleres Majors hauran d’acceptar el que s’estipula en 
l’articulat del contracte a l’efecte, i hauran de signar i complir elles i els seus representants legals.  

83.9. La Fallera Major de la FJFS, acompanyada pel president/a executiu de la FJFS, i la Fallera 
Major Infantil pel vicepresident/a, tindran la representació oficial de la FJFS en qualsevol dels actes 
de comissions d’esta Federació, així com en actes que hi són aliens, i no serà necessàriament 
obligada l’assistència de les dues a un mateix acte. 

 

ARTICLE 84: Les Corts d’Honor 
 
Les Corts d’Honor de la Fallera Major i Fallera Major Infantil de la FJFS estaran formades per una 
fallera representant de cada un dels sectors per a cada una d’elles, més dues aportades per cada una 
de les Falleres Majors. 

En el cas que les Falleres Majors de la FJFS no pogueren acudir a un acte, no podran ser 
substituïdes per cap membre de la seua Cort d’Honor. 
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ARTICLE 85: El Jurat per a l’elecció 

 
El Jurat d’elecció de les Falleres Majors de la FJFS serà seleccionat amb una setmana d’anterioritat 
a l’acte i votat en la reunió de la Mesa de Presidents per a la seua aprovació. 

La composició del jurat serà la mateixa tant per a la Fallera Major com per a la Fallera Major 
Infantil, de manera que com a mínim hi haurà dues dones. 
 

 Un representant dels distints ajuntaments que integren la FJFS. 
 Una persona rellevant en la història de les falles de la FJFS. 
 Un representant dels mitjans de comunicació. 
 Un representant d’alguna de les distintes juntes locals de la Comunitat Valenciana. 
 Una persona experta en protocol, selecció de personal, psicologia, etc. 
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MONUMENTS FALLERS 

 

ARTICLE 86: Classificació dels monuments fallers 
 
Monuments majors 
 
1r.  S’establirà per categories des d’especial, primera, segona i successives, d’acord amb el criteri 

següent: 

a. Totes les falles adscrites a la FJFS hi presentaran per escrit l’import i valoració de cada un 
dels seus monuments, dins del termini que la Mesa de Presidents determine. 

b. Ordenats els imports corresponents de major a menor, s’assignaran les tres primeres a la 
categoria d’especial, i s’assignaran a la mateixa categoria les següents falles fins a un màxim 
de vuit, el pressupost de les quals siga igual o superior al 85% de l’import de la tercera. 

c. En el supòsit d’igualtat de pressupostos per al tall de la falla novena o successiva que 
complisquen la condició de l’apartat b), s’aplicarà com a ordre per al tall la classificació 
obtinguda en l’exercici anterior de major a menor. 

d. Les següents falles configuraran la categoria primera, amb un mínim de tres i un màxim de 
vuit, fins a la que tinga un pressupost igual o superior al 80% del valor de la primera per a 
esta categoria, de la mateixa manera s’aplicarà el que s’ha regulat en l’apartat c) d’este 
article. 

e. Per a les següents categories, segona, tercera i successives, se seguirà el mateix criteri que 
per a les de primera, amb les mateixes limitacions de tres com a mínim i de vuit com a 
màxim, així com el que estableix l’apartat c) d’este article. 

 

2n.  A fi de preservar en la mesura que siga possible la veracitat dels pressupostos que cada falla 
haurà de presentar, s’estableix el següent criteri sobre les impugnacions: 

a. Mantenint com a dia de la plantà el 14 de març i fins a les vuit hores del dia 15, es podran 
presentar impugnacions per les falles que així ho estimen, fins a les 22 hores del mateix 15 
de març, a la FJFS. 

b. Totes les impugnacions presentades seran entregades al Jurat d’Incidències de la FJFS, 
perquè este, i amb l’assessorament d’artistes fallers, si així ho estimen, revise i valore els 
monuments afectats, excloent de la decisió final a adoptar els membres del jurat implicats 
per impugnació de la seua pròpia falla. 

c. Comparada la valoració obtinguda pel Jurat d’Incidències amb la presentada per la comissió 
afectada, es procedirà de la manera següent: si la diferència entre valoracions és inferior al 
següent barem, no s’admetrà la impugnació proposada. 

d. Si la diferència fóra superior al barem establit, en més o menys, se li aplicarà l’últim premi 
de la categoria que li haguera correspost, d’acord amb la valoració del Jurat d’Incidències. 

 
    
    
 
 
 
 
 
 
 



 36

BAREM 
 
Secció Especial ……….  40% 

Secció Primera ……….  45% 

Secció Segona ……….  50% 

Secció Tercera ………..  55% 

Secció Quarta …………  60% 

Secció Cinquena …………  65% 

Secció Sisena …………..  70% 

 

a. La FJFS lliurarà el banderí corresponent al premi en el cas de la modificació de la categoria 
en l’espai de temps més racionalment curt possible.  

b. La resolució del Jurat d’Incidències es lliurarà a la FJFS com a màxim fins a les 14 hores del 
dia 16 de març. 

c. La decisió que adopte el Jurat d’Incidències serà inapelꞏlable. 

 

3r. Tot el material que es plante en les falles el dia assenyalat i que forme part de la falla en el 
moment en què esta haja de ser valorada pel jurat haurà de ser cremat en el moment de la cremà.  

Només podrà salvar-se de la cremà el ninot que haja obtingut el premi de Ninot Indultat. 

No obstant això, les comissions falleres podran retirar del monument xicotets elements per a 
cortesia de les falleres majors i presidents/es, però mai podran consistir en parts importants del 
monument. 

Les comissions que facen cas omís d’esta norma seran desposseïdes del premi atorgat i, per tant, no 
quedarà en l’historial faller reflectit el premi que en un principi els va ser atorgat. 

Este fet el podrà comunicar a la FJFS qualsevol membre de les diferents comissions falleres amb 
prova dels fets denunciats. 

 
Monuments infantils 
 
S’aplicarà íntegrament el que s’ha regulat per als monuments majors. 

 
 

ARTICLE 87: Jurat d’Incidències i les seues funcions 
 
87.1. La Junta Directiva de la FJFS, com a organisme coordinador de les comissions falleres que 
vetla pel prestigi de la festa, designarà una Delegació d’Incidències per a conéixer: 

a. Totes les incidències que es produïsquen en una comissió de falla. 

b. Les produïdes entre dues o més comissions, siguen quins siguen la causa o el motiu.  

c. Les que sorgisquen entre particulars i comissions de falla. 

d. Les que es produïsquen per reclamacions relacionades amb els premis dels monuments 
fallers. 

87.2. L’aprovació de les sancions o propostes que en cada cas aconselle esta Delegació, com a 
resultat de l’expedient que s’instruïsca, incumbirà a cada un dels membres del jurat no implicat. 
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87.3. La resolució de la Mesa de Presidents, excloent-ne els presidents implicats, serà inapelꞏlable. 
La seua execució, quant a comissions o fallers, correspondrà al ple de la Mesa de Presidents i al 
Gremi d’artistes respecte dels seus agremiats. 

87.4. En tot cas, tant les comissions falleres com els artistes fallers se sotmetran voluntàriament a 
les resolucions d’este Jurat d’Incidències. 

 
ARTICLE 88: Jurat qualificador 
 
El jurat qualificador de les falles serà solꞏlicitat a la Junta Central Fallera de València, que l’enviarà 
d’acord amb els seus criteris, configurat per fallers qualificats per a tal finalitat, i es donarà 
preferència a aquells que hagen realitzat el curs a l’efecte, presentats per distintes juntes locals o per 
organismes, associacions o gremis capacitats del món faller. 

Per causa justificada es podrà solꞏlicitar un jurat diferent del de Junta Central Fallera de València, 
amb l’aprovació de la Mesa de Presidents. 

A l’efecte, i com a contraprestació solidària, les distintes comissions en cada exercici hauran de 
presentar prou fallers qualificats per a configurar jurats per a altres poblacions. Esta contraprestació 
solidària s’efectuarà obligatòriament en la forma que estipule la Mesa de Presidents. 

La puntuació concedida pel jurat es donarà a conéixer públicament. 
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ACTES FALLERS 
 

 

ARTICLE 89: Presentacions falleres 

 

89.1. Les comissions de falla hauran de realitzar els actes d’exaltació de les seues Falleres Majors 
d’acord en tot moment amb les instruccions impartides sobre això per la Mesa de Presidents i per la 
Junta Directiva. En el cas de no tindre Falleres Majors, les presentacions de les comissions 
s’adaptaran a les mateixes instruccions anteriors. 

89.2. Les dates per a la seua realització seran proposades per la Junta Directiva i sotmeses a 
l’aprovació de la Mesa de Presidents. 

89.3. L’homenatge de cada una de les comissions serà de set falles i un màxim de quatre 
delegacions afegides més, distribuïdes de la manera que crega oportú la comissió (falles, gaiates, 
cases regionals, etc.), tenint en compte que, en el cas d’incompliment de l’esmentada norma, es durà 
a la Mesa d’Incidències. 

89.4. La Junta Directiva gestionarà el sorteig a realitzar en la Mesa de Presidents per a determinar el 
cap de setmana, que serà rotatiu, a què assistirà cada falla. El resultat es farà públic en l’esmentada 
Mesa de Presidents junament amb el calendari de les presentacions. 

89.5. Per a la realització de les presentacions es fixaran les parelles de falles (ja establides), les 
quals seran les que celebraran la seua presentació el mateix dia o el mateix cap de setmana; es farà 
l’ordre de la realització, en primer o segon lloc, alternatiu, que també quedarà fixat sabent d’un any 
per a un altre si es realitza en primer o segon lloc. 

89.6. En el cas que les dues comissions desitgen realitzar la presentació en el mateix dia, s’estableix 
un horari per a la primera d’inici aconsellat de 16.30 hores amb un final obligat a les 19.00 hores 
com a màxim i, per a la que la realitze en segon lloc, un inici aconsellat de 19.00 hores i un final 
obligat de les 21.30 hores com a màxim; serà potestat de la FJFS i la resta de comissions assistents 
a l’acte no estar en el moment de l’homenatge en cas d’excedir-se de l’horari establit. 

89.7. Els horaris es distribuiran en dissabtes, diumenges i festius que formen part del cap de 
setmana, s’exclourà com a dies útils per a les presentacions les vespres de festius o festius que 
queden fora del cap de setmana, llevat que aparegueren problemes amb les sales on es realitzen les 
presentacions, i en este cas caldria incloure’ls com a dies útils. 

89.8. Les falles podran arribar a acords puntuals entre elles per a canviar torns o dies assignats sense 
que això altere el calendari amb dates decidides i presentat per la FJFS. 

 

ARTICLE 90: La cavalcada fallera 
 
Es realitzaran a Sagunt, el Port de Sagunt i poblacions integrades en la FJFS (Gilet i Faura). 

En la formació i desenvolupament d’esta cavalcada es mantindrà la seua tradicional organització. 

Es puntuarà per a l’atorgament de tres premis per cada nucli de població (Sagunt i el Port de 
Sagunt) a cada un dels apartats descrits a continuació: 
 

A.- DISFRESSA: És l’apreciació de la seua dificultat, bellesa, esforç i originalitat dels que 
intervenen en la cavalcada. Se’n distingeixen dos tipus: 

a. Llogats o comprats: no es qualificaran. 

b. Confeccionats per la comissió: són els que seran qualificats per part del jurat. 

Cada comissió haurà d’informar la FJFS dins del termini i la forma escaient si la seua disfressa 
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és llogada, comprada o confeccionada per esta. 

B.- COMPARSA: És el conjunt de grups, figures i la posada en escena que intervenen en la 
cavalcada, sota el lema que presenta cada comissió participativa. No es qualificarà com a 
comparsa aquella que no participe en la resta de modalitats del concurs, és a dir, en disfressa, 
ball i carrossa. Estos tres elements han de tindre un nexe d’unió entre si mateixos per a poder ser 
qualificats dins de la comparsa. 

C.- CARROSSA: Se’n distingiran de dos tipus: llogades, que no es puntuaran, i realitzades per 
la comissió, que seran les que ha de qualificar el jurat. 

 
Dins del termini i la forma escaient cada comissió informarà la FJFS quin tipus de carrossa 
lluirà en la cavalcada (llogada, realitzada per la comissió o que no en durà). 
La carrossa haurà de tindre relació directa amb el lema general de la comparsa i no podrà 
estar construïda per fragments de falla que haja plantat o que plantarà esta comissió. Si es 
tinguera informació sobre l’incompliment de l’anteriorment disposat, tal carrossa quedarà 
desqualificada del concurs. En el cas que tinguera premi, li serà revocat i se li concedirà a la 
següent per puntuació del jurat. 

D.- BALL: És el moviment al compàs, seguint el ritme d’una música determinada, que duen a 
terme els integrants d’una comissió. La puntuació del jurat ha d’anar enfocada al grup de 
persones que ballen, no fixant-se només en una persona o ballarí determinat. 

El jurat de la cavalcada estarà compost per membres no censats en les comissions pertanyents a la 
FJFS, serà completament extern, i no tindrà relació amb cap de les nostres comissions, i de fora dels 
municipis que integren la nostra federació. 

Estarà format per persones qualificades per a tal esdeveniment (indumentaristes de disfresses, belles 
arts, acadèmies de ball, etc.). 

La composició del jurat serà: 

a. Una persona experta en maquillatge, perruqueria o estilisme. 

b. Una persona experta en confecció de disfresses, vestits, etc. 

c. Una persona d’una altra junta local fallera de la Comunitat Valenciana.  

El nombre de components del jurat serà sempre imparell. 

El jurat emplenarà les plantilles facilitades per la FJFS i les lliurarà, en sobre tancat i lacrat al 
Museu Faller, al secretari/ària de la FJFS per a la seua custòdia, que les dipositarà en el notari fins 
al dia del lliurament dels premis; estos resultats seran de total confidencialitat després de 
finalitzades les cavalcades i amb la deliberació prèvia. 

Les persones que componguen tal jurat es donaran a conéixer en la Mesa de Presidents, i si es creu 
oportú es realitzarà una votació per a ratificar tots els seus membres. 

El jurat serà el mateix per a les cavalcades dels dos nuclis de població. 

 
ARTICLE 91: L’Exposició del Ninot  
 
91.1. S’estableix, amb caràcter obligatori, la presentació per part de cada comissió de falla d’un 
ninot per a la formació de la mencionada Exposició. 

91.2. No es podrà admetre en l’Exposició cap ninot que haja sigut indultat per esta Federació en 
algun exercici anterior. 

91.3. El ninot o conjunt de figures tant infantils com majors aportades a l’Exposició hauran de 
tindre les mesures següents: 
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Per a l’exposició de ninots grans: 

1. La base sobre la qual s’expose el ninot o grup de figures no excedirà d’1 metre 
d’ample per 1 metre de profunditat, no estarà permés que sobreïsca cap part del ninot 
o grup de figures de la projecció vertical d’estes mesures. 

2. L’altura màxima des de terra serà de 2,50 metres. 

Per a l’exposició de ninots infantils: 

1. La base sobre la qual s’expose el ninot infantil o grup de figures no excedirà de 0,60 
metres d’ample per 0,60 metres de profunditat, no estarà permés que sobreïsca cap 
part del ninot o grup de figures de la projecció vertical d’estes mesures. 

2. L’altura màxima des de terra serà d’1 metre. 

 

91.4. El jurat de l’Exposició del Ninot serà un jurat qualificat per a això. El seu nomenament tindrà 
lloc en reunió ordinària de la Mesa de Presidents. 

El jurat lliurarà els resultats en sobre tancat i lacrat a la Secretaria General de la FJFS en presència 
de dos secretaris de comissions falleres que prèviament hauran sigut triats a l’atzar, que entregaran 
tan ràpidament com siga possible al notari, que el custodiarà fins al moment del lliurament dels 
premis el 16 de març i l’obrirà en presència de les persones acreditades a l’efecte. 

91.5. El Jurat d’Incidències haurà de presentar-se una hora abans de la inauguració de l’exposició 
per a cerciorar-se que totes les normes s’han complit reglamentàriament i que tots els ninots 
exposats compleixen les normes establides o porten el cartell de desqualificat. 

91.6. L’Exposició del Ninot s’incentivarà per part de la FJFS, que donarà una compensació 
econòmica al ninot infantil i al gran que hagen sigut guanyadors. Esta compensació econòmica 
haurà de ser aprovada en la Mesa de Presidents segons el pressupost de la FJFS. 

91.7. L’Exposició del Ninot tindrà una duració mínima de vuit dies, i s’inaugurarà durant la primera 
setmana de març. 

91.8. La valoració i qualificació per part del jurat tindrà lloc prèviament a la inauguració oficial de 
l’Exposició.  

91.9. Quan s’inaugure, s’haurà colꞏlocat en la base de cada un dels ninots una llegenda amb el nom 
de l’artista que l’ha fet i la comissió a què pertany.  

 

ARTICLE 92: La Crida 
 
L’acte de la Crida s’efectuarà en el lloc que aprove la Mesa de Presidents a proposta de la FJFS, 
així com l’organització i realització. 
 
ARTICLE 93: Lliurament de premis 
 
Es manté en vigor el sistema que s’ha adoptat en anys anteriors per al repartiment de premis davant 
de la tribuna que s’alçarà en la porta principal de l’Ajuntament de Sagunt, i s’hauran de citar les 
comissions com millor convinga per a organitzar l’acte com cal.  

Les comissions hauran de guardar el màxim respecte en recollir els seus premis. 
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ARTICLE 94: L’Ofrena de flors 
 
L’Ofrena de flors haurà d’efectuar-se necessàriament durant la Setmana Fallera, haurà de ser 
sempre el 18 de març a la vesprada al nucli de Sectors III i IV i el 19 de març al matí al nucli de 
Sectors I i II. 

Els itineraris i l’organització seran fixats per la Junta Directiva de la FJFS i sotmesos a l’aprovació 
de la Mesa de Presidents, d’acord amb les circumstàncies del moment. 

Les comissions de falles aniran acompanyades només pels seus estendards i respectives bandes de 
música. 

Quedarà totalment prohibit que ofrenen persones que no vagen vestides amb els vestits tradicionals 
valencians.  

Així mateix, i sota el control de membres de la FJFS, no podran accedir al recinte de l’ofrena 
aquelles persones vestides de particular, fotògrafs no autoritzats ni carros de bebé per a així poder 
dotar l’acte d’una més gran agilitat i vistositat per als espectadors. 

Totes les comissions en la Mesa de Presidents aprovaran que el dia de l’ofrena a la Mare de Déu les 
flors facen el dibuix del mantell sense especificar la flor, només el color. 
 

ARTICLE 95: Plantà de les falles 
 
La plantà de les falles haurà de quedar ultimada en tot cas abans de les vuit del matí del dia 
assenyalat a l’efecte en el corresponent programa oficial, la falla que incomplisca estes regles 
incorrerà en desqualificació. 
 
 

ARTICLE 96: Uns altres festejos i activitats  
 
Els actes i festejos el desenvolupament dels quals s’encarregue la Junta Directiva seran sotmesos a 
l’aprovació prèvia de la Mesa de Presidents. 
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INDUMENTÀRIA FALLERA 
 
 
 

ARTICLE 97: La indumentària fallera 
 

97.1. LA FALLERA 
  

 Vestit de fallera (o del segle XIX o de fanal). 
 Amb pentinat de tres monyos. 

 
Indumentària del segle XVIII 
 
Esta és la més rica que tenim i ací entra la vestimenta amb un monyo i flors en el cap (si així vol la 
fallera en qüestió). Dins del XVIII trobem qualsevol classe de sedes, cotons, brocats i velluts en 
vestits de justillo o gipó, com es coneix tradicionalment, amb camisa i també amb cossos de mitja 
mànega i mànega llarga. També les faldes, amb volants, farfalars, randes i llises, de seda, llana o 
cotó. 
En esta indumentària es pot fer ús de davantals i mocadors de pit de qualsevol classe i colors (com 
en l’època) a més dels coneguts blancs, amb brodats de cadeneta, brillants i decoracions 
metàlꞏliques, entre altres. 

 

Indumentària del segle XIX 

Cal recuperar també la indumentària del segle XIX, perquè és amb la que nasqueren les falles i en 
eixa època les dones vestien amb sedes, cotó, amb peces de roba del XVIII però amb innovacions, 
com dur els cossos per dins de la falda i esta adornada amb àmplies cintes de ras per a fer el llaç. 

És d’esta època (encara que retocat en la segona meitat del segle XX) el vestit conegut com de 
fallera o de fanal (per la forma de les mànegues) i també d’esta època vénen les faldes de llana 
conegudes com “faldellins”, amb dibuixos pintats o de vellut al seu volant, i les basquinyes, faldes 
de seda o ras amb vellut. Estes últimes faldes, usades en grans solemnitats festives, en especial 
processons, misses i ofrenes, no s’usen amb davantal, per a deixar a la vista la riquesa de la 
decoració en vellut de tota la falda. 

En la indumentària del segle XIX, les dones poden usar els mocadors de Manila, també coneguts 
com a mantons, de diversos colors i combinacions i que es van posar molt de moda en eixa època. 

El pentinat de la dona del XIX és amb un monyo arreplegat darrere. En alguns casos, poden fer ús 
de flors. Els tres monyos també són correctes, encara que va ser una moda passatgera inspirada en 
la Cort Reial de Madrid, que a València va tindre especial incidència, tal com arrepleguen els 
investigadors de la matèria. 

 
97.2. EL FALLER 
 
Vestit de faller, aprovat en el IV Congrés Faller de València, compost per pantaló negre, torera 
negra i camisa i pitera blanca, sabates i calcetins negres, així com el corresponent faixí de ras amb 
borles del seu color penjant de la part superior esquerra sobre el camal corresponent del pantaló. 

La riquesa de la indumentària també està present en els hòmens, que podran fer-ne ús tant la del 
segle XVIII com la del XIX. 
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Segle XVIII 
 

 Saragüells blancs o amb negreta superposada. 
 Mocador en el cap i ús de barrets. 
 Barrets d’arborços i còfies. 
 Mantes morellanes o de Bocairent i capes (principalment de color negre). 
 Pantaló curt (conegut com pantaló de torrentí). 
 Jaquetes. 
 Espardenyes. 
 Sabates amb sivella.  

En els últims temps s’han incorporat vestits de pantaló, jaqueta i levita, peça de menys credibilitat 
en les classes populars que representen, però que també pot exhibir-se per ser part de la història. 

Totes estes peces són combinables, es pot dur saragüells i jaqueta, o jupetí, o jupetí i jaqueta. El 
conjunt de pantaló curt, jupetí i jaqueta es coneix com vestit de torrentí, encara que el torrentí 
correcte deuria ser fent ús del barret d’arborços i espardenyes amb eixe conjunt. 

Pel que fa al segle XVIII, és recomanable l’ús de camises de fil o de lli amb coll (les de “coll de 
Mao” no són d’eixa època). 
 
 
Segle XIX 
 
Al segle XIX l’home valencià encara mantenia l’ús dels saragüells i el pantaló curt i es va afegir a 
la indumentària el pantaló llarg amb espardenyes. S’incorporen els jupetins amb coll redó i les 
bruses, tant negres com combinats en colors. Per tant, és una composició tradicional l’home amb 
camisa, mocador en el cap, jupetí, faixa, pantaló llarg i espardenyes o amb brusa per dins del 
pantaló i faixa damunt. 

També, al XIX, es poden usar barrets i mantes, tant morellanes com de Bocairent i capes, 
principalment de color negre. 

Una altra composició del XIX per als hòmens és la de pantaló curt amb espardenyes, camisa, brusa, 
faixa i mocador en el cap. 

Per a més gala, hi ha la possibilitat de fer ús de jaquetes amb els pantalons llargs, amb jupetí o 
sense, i també està documentat (i usat pels grups de ball tradicional que investiguen la nostra 
indumentària) el torrentí amb pantaló llarg, és a dir, jaqueta i pantaló llarg del mateix color, amb 
camisa, faixa, calcetí blanc i espardenyes. En el cap es portava, amb esta combinació, normalment 
barret d’arborços i també es podien cobrir amb barrets, així com rodines o cossiols (barret de copa). 

Tant en les dones com en els hòmens, en les dues èpoques, es poden usar complements com 
medalles amb cadenes, escapularis, reliquiaris i llaços, peces que s’han recuperat recentment 
reproduint composicions antigues i que estan documentades. 

 
97.3. Només es podrà portar les recompenses de major categoria que es posseïsquen, Bunyol i 
Masclet, la insígnia de la comissió i la de la FJFS. 
 
97.4. A fi de poder distingir la categoria corresponent als càrrecs, s’estableix que el faixí que ha de 
dur-se, segons s’indica a continuació, només és obligatori amb l’ús del VESTIT DE FALLER 
(aprovat en el IV Congrés Faller de València), es podrà dur la faixa del color que es desitge amb 
qualsevol altre vestit típic valencià sense l’obligació de l’escut brodat. Esta norma és extensiva tant 
a membres de comissions falleres com directius de la FJFS. 
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Color indicatiu del faixí segons el càrrec amb VESTIT DE FALLER (aprovat en el IV Congrés 
Faller de València): 
 
FEDERACIÓ JUNTA FALLERA DE SAGUNT 

 
Presidència………. …………………………….…………Daurat 
Vicepresidències i Secretaria General………………….…Gris plata  
Resta de directiva, delegacions i vocals ….………….....…Verd 

 
COMISSIONS FALLERES:  
 

Presidència…………………………………………..….…Roig  
 Directiva i resta de components……………….…......……Blau 
 
 

ARTICLE 98: Indumentària que cal utilitzar, segons l’acte 
 

1. Actes fallers de rellevància i solemnitat                                    

 1.-   Exaltació de les Falleres Majors, Desfilades, Lliuraments de premis, creu de maig: 

 Indumentària fallera aprovada pel VI Congrés Faller, per a tots els participants. 

2.-  Ofrenes i Actes religiosos: 

Indumentària fallera aprovada pel VI Congrés Faller, de mànega llarga o cosset segle  
XVIII i amb mantellina per a totes les participants. 

2. Actes oficials 

1.- Elecció, Nominació, Proclamació i Comiat de Falleres Majors, Inauguració de 
l’Exposició del Ninot, Clausura d’activitats, Lliurament de mantons oficials: 

Falleres Majors, Corts d’Honor i acompanyants de la FJFS: indumentària fallera 
aprovada pel VI Congrés Faller. 

Representants de les comissions falleres: roba de carrer (no dur brusa ni polar ni 
parca ni camiseta ni una altra vestimenta amb distintius ni escuts). 

2.-  Cartell anunciador, Presentació del llibret de la FJFS: 

Fallers Majors i acompanyants de la FJFS: indumentària fallera aprovada pel VI  
Congrés Faller. 

Representants de les comissions falleres: roba de carrer (no dur brusa ni polar ni 
parca ni camiseta ni una altra vestimenta amb distintius ni escuts). 

3. Actes fallers de participació ciutadana 

   Crida, Nit d’Albaes: 

Falleres Majors, Corts d’Honor i acompanyants de la FJFS: indumentària fallera 
aprovada pel VI Congrés Faller. 

Resta de participants, amb qualsevol vestimenta, recomanable la brusa. 

4. Activitats falleres 

1. Pasdobles, Playbacks, Certàmens i concursos de cultura, esports: 

Falleres Majors, Corts d’Honor i acompanyants de la FJFS: roba de carrer. 

Resta de participants, qualsevol tipus de vestimenta. 

2. Visita de betlems, paelles, trobades i semblants: 
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Falleres Majors, Corts d’Honor i acompanyants de la FJFS amb brusa. 

Resta de participants, qualsevol tipus de vestimenta, aconsellable brusa. 

5. Actes i activitats de cada falla 

 Presentacions de les comissions de la FJFS: 

Falleres Majors, Corts d’Honor i acompanyants de la FJFS: indumentària fallera 
aprovada pel VI Congrés Faller. 

Nominació, Comiat, Setmana Cultural, etc.: 

Falleres Majors, Corts d’Honor i acompanyants de la FJFS: roba de carrer. 

Resta de participants: com designe cada una de les comissions. 
 

Si algun acte no estiguera catalogat, serà la Mesa de Presidents qui decidisca en quin apartat ha 
d’anar. 
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UNS ALTRES ASPECTES 

 

ARTICLE 99: Contractacions 
 
La FJFS contractarà, prioritàriament, amb empreses o comerços que pertanguen a un dels municipis 
que componen la nostra Federació (Sagunt, Gilet i Faura). 
 
 

ARTICLE 100: Assegurances 
 
S’estableix amb caràcter obligatori per a totes les comissions falleres la subscripció d’una 
assegurança que cobrisca el risc d’accidents dels fallers/es que tinguen censats.  

Així mateix, una altra assegurança de responsabilitat civil de les comissions per danys a tercers 
d’acord amb les normes següents: 
 

a. Podrà concertar-se esta assegurança amb caràcter acumulatiu per a totes les comissions amb 
l’entitat asseguradora que millors condicions puga oferir. 

b. Les primes hauran de ser satisfetes pel pressupost de la FJFS. 

c. La duració de l’assegurança haurà de comprendre tot l’exercici faller. 
 

 

ARTICLE 101: Falles fora de concurs 

 
Podran plantar falla fora de concurs els gremis o entitats que ho desitgen, sempre que obtinguen 
prèviament l’autorització de la Mesa de Presidents de la FJFS; a l’efecte hauran de presentar-hi 
l’esbós i el pressupost de la falla que pretenen alçar. 

Les mencionades falles i les activitats que s’hi relacionen queden, en tot cas, sotmeses a l’autoritat 
de la Junta Directiva de la FJFS. 

Igualment i davall la seua autoritat, la Mesa de Presidents, excepcionalment, podrà admetre les 
propostes de falles infantils formades per centres benèfics i colꞏlegis, sempre que estiguen 
orientades, dirigides i finançades pels mateixos centres, sota la seua responsabilitat i a tots els 
efectes. 

Estes falles infantils no tindran opció a concursar. 

Tampoc podran formar comissions ni realitzar activitats en l’exterior dels respectius centres, 
semblants a les seccions infantils censades en la FJFS. 
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DISPOSICIONS FINALS 
 
1ª. Qualsevol dubte que poguera sorgir sobre la interpretació o execució del que s’ha establit en 
qualsevol dels articles del present Reglament serà objecte de consulta al departament d’assessoria 
jurídica de la FJFS. No es podrà prendre cap decisió, ni provisional, sobre això fins que este 
departament es pronuncie. 
 
2ª. Per a qualsevol modificació d’este Reglament, hauran d’observar-se els mateixos tràmits que per 
a la seua aprovació. 
 
3ª. Per acord unànime del VII Congrés Faller, s’estableix que el present Reglament siga editat en 
llengua castellana i en llengua valenciana simultàniament. 
 
4ª. La convocatòria per al VIII Congrés Faller s’efectuarà amb la solꞏlicitud prèvia a l’efecte per la 
Mesa de Presidents o per la Junta Directiva de la FJFS i aprovada pels dos terços dels presidents de 
comissions de falles. 
 
5ª. La Mesa de Presidents no té autoritat de modificar el text d’este Reglament, ja que el Congrés 
Faller està per damunt de qualsevol altre estament i és l’únic que podria corregir-lo. 
 
6ª. Queden derogats tots els acords existents en la FJFS que contravinguen el que disposa este 
Reglament. 
 
7ª. El present Reglament entrarà en vigor el dia 24 d´abril de 2018.  
 
8ª. Al tercer any de l’entrada en vigor del present Reglament, i en la primera reunió del mes de 
maig, la FJFS solꞏlicitarà la creació d’un comité, que estarà format per un membre de cada comissió 
fallera i dos representants de la FJFS, per a la realització d’un Reglament intern de com ha 
d’organitzar-se i el seu funcionament per al següent Congrés. 
 


