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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

 

Les falles d´Alzira són expressió viva i  popular a més són també festes d´origen 
artesanal, sorgides i perfeccionades al llarg del  temps pel poble valencià, com a 
manifestació artística cultural i satírica expressada en els seus monuments 
fallers com la singular "plantà", exposats als carrers i places com a expressió 
festiva singular. 
 
Dimanen  de  la  voluntat  d´un  grup  de  persones,  què tenen  com a   nexe  
comú,  la celebració  tradicional  de  les  festes  que  li  són  pròpies,  les quals es 
desenvolupen  durant  el  denominat “exercici  faller”  i  que  abarca des de  el  
20  de  març  al  19  de  març  de l´any següent, i que finalitza  amb la tradicional 
"cremà". 
 
Expressament es fa  menció a que les falles com a festa pròpiament dita, sols hi 
ha  una  a  Alzira  de les quals, el   nom  comercial,  marca  i explotació  queda  
en  absoluta  exclusivitat i   sense cap classe de fissura o excepció a la Junta 
Local Fallera.  
 
S´ entén, per tant, que aquesta festa fallera està agrupada en la nostra  ciutat 
entre tantes comissions com Junta Local Fallera obstant al seu  cens   segons   el   
present   reglament,   i  cada   comissió  té autonomia   pròpia   i independència 
de la  resta, però al mateix temps, formarà  part d´un tot, les falles d´Alzira. 
 
Les  falles  d´Alzira  i el seu   òrgan  rector  la  Junta  Local  Fallera,  són  
independents  de qualsevol organisme institucional, faller o mercantil. Es fa una  
única menció necessària en este punt que fins  que aquesta no puga ser 
totalment autofinançada per ella mateixa, sols estarà supeditada a l´Ajuntament 
d´Alzira, i té  en el seu Alcalde/sa com a  President/a Nat/a  d´aquesta. 
 
Per tradició  i pel seu propi origen, la celebració de les festes  falleres es realitza 
en honor del Patriarca Sant Josep, havent aconseguit les festes falleres d´Alzira 



 

 

per la seua importància i repercussió, la consideració de festes de Interès 
Turístic Nacional l´ 1 de febrer de 2005, per part de la SECRETARIA D´ESTAT DE 
COMERÇ I TURISME, SUBDIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT I INNOVACIÓ 
TURÍSTICA. 
 
Arran  de la declaració de les falles d´Alzira com a  PATRIMONI IMMATERIAL DE 
LA  HUMANITAT en virtut de la proclamació  dictada en 2016 per la UNESCO, 
esta festa queda supeditada a la normativa  especial que dicta la delegació per a 
la conservació   d´esta festa com a PATRIMONI IMMATERIAL DE LA 
HUMANITAT per la UNESCO  i  assegura la seua  preservació, tal i  com 
s’estableix als convenis per a  la protecció del patrimoni mundial, cultural i 
natural de 1972 ratificada per Espanya a l´any  1982. 
 

    TÍTOL PRELIMINAR. 
 

Article1r. ÀMBIT D´APLICACIÓ. 

 

Este Reglament Faller serà aplicable a totes les Comissions Falleres de la Ciutat 
d´Alzira integrades en esta Junta Local Fallera, així com els seus membres. 
 
Les Comissions Falleres d´altres circumscripcions territorials que vulguin 
integrar-se en qualitat d´associades, hauran de complir els requisits fallers que 
es determinen en este Reglament. 
 

Article 2n. JERARQUIA NORMATIVA. 

 

Sense perjudici de la subjecció de totes les Comissions Falleres  i dels seus 
membres a la Constitució Espanyola i a  la resta d´ordenament jurídic, que 
imposa l´art. 9 de la nostra Carta Magna, les normes d´este Reglament regiran 
en primer lloc i amb caràcter obligatori. 
 
En el seu defecte,  de  norma  reglamentària,  s´aplicaran  els acords  adoptats  
per  l´ Assemblea General de la Junta Local Fallera, que en cap cas tindrà eficàcia 
retroactiva. 
 
En  defecte  de  les  normes  anteriors  regiran  els  acords  que  per  
circumstàncies  concretes adopta la Junta Local Fallera mitjançant la delegació 
competent. 
 
En defecte de totes estes normes, regiran els usos  i   els costums de la Junta 
Local Fallera i de les  Comissions  Falleres,  sempre  que  resulten  provades  i  no  
siguin  contràries  a l´ ordre  públic,  com preceptua l´art. 1.3 del Codi Civil 
Espanyol. 
 



 

 

Les resolucions d´urgència que puga prendre el President executiu de la Junta 
Local Fallera amb   tres  membres  de  la seua  directiva,  entre  els  què  es  
trobarà  el  delegat  competent,  seran  de caràcter  excepcional,  per a  una  
matèria  concreta  amb  caràcter  d´urgència,  de  duració  limitada  en  el temps 
i sense eficàcia retroactiva. 
 
Article 3r. COMISSIONS FALLERES. 

 

Als efectes dels articles anteriors, serà considerada com a  Comissió Fallera, la 
reunió de persones  sense  ànim  de  lucre  que,  complint  els  requisits  exigits  
per  la  Junta  Local  Fallera,  tinga com a   finalitat  primordial  la  celebració  de  
les  denominades  “Falles”  o  “festes  falleres”  ,  que  es desenvolupen  la 
setmana anterior a la festivitat del patriarca Sant Josep, en honor al qual es 
celebren i que acaben la nit del 19 de març de cada any, després de la “cremà”. 
 
Formaran  part  d´estes  Comissions  els  fallers  i falleres,  és a dir,   totes 
aquelles persones físiques majors de 18 anys que estiguen donats d´alta al 
corresponent cens de l´exercici que a tal  efecte facilitaran  totes les Comissions. 
 
La Junta Local Fallera, així  com els menors de 18 anys que hauran de comptar 
amb   l´autorització dels seus pares o tutors i estiguen integrats en aquelles, en 
este cas amb  les limitacions que la legislació ordinària estableix per a  ells. 
 
Article 4t. PRINCIPI D´IGUALTAT. 

 

Com a compliment  de l´article  14  de  la  Constitució  Espanyola,  tots  els  
fallers i totes les falleres  tindran igualtat de drets davant la Junta Local Fallera, 
sense que puga  prevaler cap discriminació per raó de sexe, edat, ideologia o 
religió.  
De la mateixa manera, totes les comissions d´Alzira tindran davant la Junta Local 
Fallera igualtat de drets i deures,  la Junta Local Fallera garantirà el 
desenvolupament de la activitat fallera de totes les comissions en aquestes 
condicions d´igualtat. 
 
Article 5é. SIGNES O SÍMBOLS OFICIALS. 

 

Els signes o símbols oficials són: 
1.  La Bandera d´Espanya. Definida a la Constitució Espanyola. 
 
2.  La  Bandera  de  la  Comunitat  Autònoma  Valenciana,  tradicionalment  
coneguda  com  la “Senyera”, definida a l´Estatut d´Autonomia de la Comunitat 
Valenciana. 
 
3.   La  Bandera  de  la  Ciutat  d´Alzira,  definida  segons  el  Consell  de  
Heràldica  Valencià  i aprovat per la Generalitat Valenciana. 



 

 

 
La  descripció  d´estes  serà  la  que,  si  es  procedent,  determinen  les  normes  
autonòmiques competents,  a  les  què  es  supeditarà  aquesta  norma  en  
compliment  del  principi  de  jerarquia normativa de l´article 9.3 de la 
Constitució Espanyola. 
 
La utilització dels signes i banderes quedaran supeditades a la normativa legal 
vigent sobre aquestes, que a l´aprovació d´este reglament és la llei 29/1981 de 
28 d´Octubre de 1981 (en cas que canviarà la llei sobre signes i banderes 
s´utilitzarà la llei vigent que la substituïsca). 
Les comissions falleres també queden supeditades a la llei  mencionada abans i   
la Junta Local Fallera no podrà quedar al lliure albir de cada comissió. 
 
Article 6é. LLENGUA. 

 

Les llengües oficials de les falles d´Alzira, són las què contempla l´Estatut 
d´Autonomia de la Comunitat Valenciana, és a  dir, el VALENCIÀ i el CASTELLÀ. 
 
Per aquest motiu i en compliment de la Constitució Espanyola i l´Estatut 
d´Autonòmia de la Comunitat  Valenciana,  aquest  reglament  serà  redactat  
obligatòriament  en  les dues  llengües oficials de la Comunitat Valenciana. 
 
La Junta Local Fallera està sotmesa a “Les Normes Ortogràfiques de Castelló” 
per a  la redacció, resolució o comunicats que són les normes que utilitza la 
Generalitat Valenciana. 
 
És per això que la llengua Valenciana que utilitze la Junta Local Fallera estarà 
sotmesa a les normes de l´Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). 
 
Article 7é. FINALITATS. 

 

Les  Comissions  Falleres  de  la  Ciutat  d´Alzira  promouran   a  través  de  les  
activitats organitzades tant per la Junta Local Faller com per les pròpies 
Comissions, la integració lingüística i la promoció de la llengua pròpia i de la 
cultura valenciana, amb total respecte als drets reconeguts a la Constitució 
Espanyola i a l´ Estatut d´Autonomia de la Comunitat Autònoma Valenciana. 
 
La Junta Local Fallera quedarà supeditada a la carta d´Atenes de 1930 i al 
conveni per a  la salvaguarda del patrimoni cultural de la humanitat signat a 
Paris en 2003 per tal de garantir així la continuïtat d´esta festa després d´haver 
estat declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, i com 
s´ha dit anteriorment a l´exposició de motius s´ha d´estar al que ens diguen  les 
normes per tal de salvaguardar per  sempre  la festa com a  Patrimoni de la 
Humanitat.  
 



 

 

Article 8é. LÍMITS. 

 

Aquest Reglament mai limitarà, restringirà o privarà dels drets a les persones 
físiques subjectes al seu àmbit d´aplicació i a les Comissions Falleres, que 
estiguen reconegudes   per les diferents lleis del nostre ordenament jurídic pel 
seu caràcter superior. 
 

  TÍTOL PRIMER. LA JUNTA LOCAL FALLERA. 
 

 
CAPÍTOL PRIMER. DEFINICIÓ I  ATRIBUCIONS. 
 

Article 9é. 

 

La Junta Local Fallera constitueix l´agrupació de les falles de la Ciutat d´Alzira, 
que gaudeix del reconeixement oficial del Excm. Ajuntament, per tal d´exercir la 
funció rectora i coordinadora en ordre a la celebració de les festes i tota classe 
d´actes relacionats, o vinculats, a la festa fallera.  
Per tant, correspondrà a la Junta Local Fallera dins de l´àmbit de les seues  
competències: la  contractació,  organització,  regulació  i  coordinació,  així  com  
la  convocatòria  de  tots  els  actes festius i concursos relacionats amb la festa 
de les falles. 
 
En virtut d´aquest reconeixement oficial el/la President/ta Nat/ta de la Junta 
Local Fallera serà l ´Alcalde o Alcaldessa  de l´Excm. Ajuntament  d´Alzira,  i 
delegarà  la  presidència  executiva  en  la persona electa per les Comissions 
falleres, per un període de dos exercicis, i es seguirà el procediment que 
estableix el Capítol tercer d´aquest títol. 
 

Article 10é. 

 

Correspondrà a la Junta Local Fallera: 
 
1.-Complir i vetlar  pel compliment d´aquest reglament de la ciutat d´Alzira. 
 
2.-Fomentar i promoure a tots els àmbits d´actuació l´ús normal i habitual del 
valencià , especialment  a tots els documents escrits segons la gramàtica 
descrita a l´article sisé  i amb respecte als  signes  valencians. 
 
1r.  Estrènyer  llaços  de  cordialitat  i  harmonia  entre  les  Comissions  de  falla  
i  aconseguir  el  millor enteniment   entre   aquestes,   en   favor   de   la   
grandesa   i  prestigi   de  les nostres   festes   falleres,   i especialment, coordinar 
tots els actes col·lectius oficials a celebrar per les diferents Comissions al llarg de 
l´exercici faller, per tal que responga a un programa unitari de festes, amb un  
assenyalament dels actes col·lectius  a desenvolupar, horari, itinerari,etc. 



 

 

2n. Estudiar i resoldre si es procedent, tots aquells  assumptes d´ordre general 
els quals interessen  a tot l´àmbit faller de la nostra ciutat. 
3r. Exercitar una funció directriu entre les Comissions,  s´arbitrarà entre elles a 
instància de la part interessada,  amb la finalitat  d ´evitar  en  la mesura del  
possible,  actes  i negligències  que  vagen  en  detriment  d´aquestes, que 
vetlarà al mateix temps per les finalitats comunitàries de nostra festa. 
 
En virtut del paràgraf anterior, la resolució que dictamina la Junta Local Fallera, 
en l´exercici  de la seua funció arbitral, serà considerada d´obligat compliment 
per a les parts interessades. 
4t.  Representar  a  les  Comissions  falleres  en  aquelles  relacions  externes,  
que  suposen  el reconeixement  oficial  d´aquestes,  com per exemple,  la  
presentació  de  censos,  llibres  oficials,  petició  de recompenses, etc. 
En  aquest sentit,  les  Comissions  de  falla  col·laboraran  amb  la  JLF  i li 
comunicaran,  els assumptes  d’interès general que es conegueren  fora de 
l´àmbit particular. 
5é.  La  Junta  Local  Fallera,  s´ocuparà d´elaborar  i mantindre  un  arxiu  
individual  de  cada Comissió fallera de la Ciutat, a l´efecte de garantir historials i 
concedir o tramitar les sol·licituds de Recompenses  falleres,  davant  
l´organisme  competent.  Serà competència  de  la  Junta  Local  Fallera, revisar 
per tal de ser  aprovades  o no, totes les peticions de recompenses, tant 
individuals com col·lectives, aportades per les Comissions. 
6é. La Junta Local Fallera crearà una comissió jurídica judicial per a la defensa de            
l’interès comú de las falles en general  i per aquest motiu, tindrà una funció 
integradora , estarà per a la  resolució de conflictes, esperit d´aquest reglament 
i la realitat social del moment. 
 
Article 11é. 

 

Cada Comissió posarà a disposició de la Junta Local Fallera un membre que la 
represente en tots aquells actes o reunions que es façen, el qual, en cas 
d´absència, serà substituït obligatòriament per un Vicedelegat  o Vicedelegada. 
La falta d´assistència del representant a més de cinc reunions (consecutives o 
alternes) sense causa justificada, serà motiu de sanció de conformitat amb allò 
exposat a l´annex de les sancions. 
  
Article  12é. 

 

Per les característiques pròpies de les falles, en les què un gran nombre de 
ciutadans coopera i participa, serà necessària una especial col·laboració de 
l´Excm. Ajuntament   d´Alzira i  serà la Junta Local Fallera qui sol·licitarà o visarà 
totes les sol·licituds que provenen de les Comissions falleres i  si fos necessari 
per al  desenvolupament de les seues  activitats i festes, igualment, tota  
l´informació i sol·licituds procedents de l´Ajuntament, es  remetran a les 



 

 

comissions falleres a través de la JFL.JLF  tindrà i serà l´última comunicació 
mediadora de  les falles en la seua col·lectivitat. 
 

 

 

 

 

Article 13é. COMISSIÓ D´INTERPRETACIÓ DEL REGLAMENT. 

 

Qualsevol dubte d´interpretació que es poguera plantejar sobre l´aplicació 
d´aquest  Reglament i de les  disposicions complementàries a aquest, serà 
objecte d´aclaració per una Comissió que es crearia a l´efecte. 
 
Aquesta Comissió  estarà  formada  per  12  membres,  dels  què  cinc  seran  
nomenats  a  proposició  del President  de  Junta  Local  i els  set  que hi falten 
seran   elegits  per    l´  Assemblea  de  Presidents  i  la duració d´estos estarà 
lligada a la vigència de la J.L.F.. 
 
Per a designar estos membres s´ estarà : 
 
- En primer lloc, a la possessió de la recompensa de major grau. 
 
- En segon lloc, al nombre d´anys  censat com a  faller. 
 
- En tercer lloc, a la seua reconeguda trajectòria i col·laboració dins del món 
faller. 
 
En  cas  de  presentar-se qualsevol dubte relatiu  a  l´aplicació  o  interpretació  
d´aquest  reglament, així com dels usos i  costums que regeixen la festa fallera, 
aquesta comissió es reunirà  amb la finalitat de tractar el tema objecte de debat. 
 
Una vegada proposada  la qüestió, els membres  de la comissió proposaran la 
solució que hi  consideren, i si la qüestió ha de ser objecte d´estudi fixaran un 
dia, el més aviat possible per a donar resposta. 
 
En cas que en el si de la Comissió hi hagen discrepàncies sobre un tema concret 
es procedirà a una votació, que serà secreta si ho demanarà qualsevol membre. 
Si com a  resultat de la votació s´obtinguera una majoria de les tres quartes 
parts dels vots, és a  dir, nou vots, la decisió que es pendrà serà vinculant sense 
que poguera haver altra interpretació possible. En cas que no s´arribarà a 
aquesta majoria, l´assumpte es durà  a  l´Assemblea  General  la  qual  decidirà  
per  majoria  simple  després  d´escoltar les  diferents posicions. 
 
Esta Comissió formarà part de Junta Local, no obstant això, els seus set 
membres  pel seu reconegut prestigi al  món  faller,  seran  aliens  a  aquesta,per  



 

 

tal  de garantir  que   el seu  funcionament  siga  totalment imparcial  i  que  no    
poguera  produir-se  cap  tipus  de  ingerència  ni  intromissions  amb  respecte  
a  les decisions que es pogueren adoptar. 
 
 
 
 
 
CAPÍTOL SEGON. COMPOSICIÓ I FUNCIONS. 
 

Article 14é. 

 

Componen l´Assemblea permanent de la JLF la Junta Executiva d´esta i els 
vocals:  
 
1r. La composició mínima de l´Executiva  de la JLF per tal que puga constituir-se 
vàlidament i funcionar com a tal serà la següent: 
 

- President/ta 
- Vicepresident/ta 1r 
- Vicepresident/ta 2n 
- Vicepresident/ta 3r 
- Vicepresident/ta 4r 
- Secretari/ària General 
- Tresorer/ra  
- Delegat/da de Festes 
- Delegat/da d´Infantils 
- Delegat/da  Jurídic/ca - Incidències 
- Delegat/da de Censos i Recompenses 
- Delegat/da de Protocol 
- Delegat/da de Tecnologia 
-Delegat/da de Cultura i Solidaritat 
 

Cap persona  podrà  simultàniament  ostentar  o  exercir  més  d´un càrrec  dels  
anteriorment exposats durant el mateix exercici. 
 
A més  del  mínim  obligatori  anteriorment  establert,  tindran  la  condició  
d´Executiu  tots aquells delegats i delegades  o els vicedelegats i vicedelegades 
que de manera expressa reben esta atribució per part del President/a.  
Qualsevol  possible  limitació  pel que fa   al  seu  nombre  serà   competència  
expressa  del President/a de la Junta Local Fallera. 
 
2n. Són vocals, els delegats i delegades  de Comissió que no exerceixen cap 
Delegació, Vicedelegació o càrrec d´atribució expressa pel President/a. 
 



 

 

3r. Els Assessors de la Junta Local  Fallera, en cap cas seran considerats  
components  de l´Assemblea Permanent. Aquestos seran requerits per la 
Delegació corresponent o pel President/a de la Junta Local Fallera, amb veu 
però sense vot. 
 
 

 

 

 

 

Article 15é. EL/LA PRESIDENT/A. 

 

1r. El President té la potestat de nomenar i cesar  lliurement a tot aquell que 
forme part de la seua Junta Directiva. 
 
2n. Posseïx la facultat de sol·licitar a les Comissions, quant la seua  finalitat ho 
justifique, al Delegat o Delegats que la representen. 
 
3r.  Exercirà  en  tots  els  actes  que  ho requerisquen,  la  representació de  les  
Comissions  falleres, convocarà  i  presidirà  les  Assemblees  Generals,  i 
assenyalarà      l´Orde  del  Dia,  canalitzarà  els  debats  i mantindrà com cal 
l´orde. 
 
Article 16é. ELS VICEPRESIDENTS/ES. 

 

Exerciran les funcions que expressament li siguen asignades pel President. 
 
Substitueixen  al  President/a,  en  caso  d´absència  o  malaltia,  en  funció  de  
la  responsabilitat atribuïda.  
 
Article 17é. EL/LA SECRETARI/ÀRIA GENERAL. 

 

Correspon   al   Secretari/a   General   custodiar   i   encarregar-se   dels   
documents   oficials, subscrivint-los amb l´unió del President. Tramitar i guardar 
la correspondència, redactar les actes de les juntes  de  les  què  siga  fedatari,  
dur  un  registre  i   arxiu  per a aquella  documentació  que  ho  requerisca, 
custodiar  el  segell  de  la  JLF.  Redactar  i   signar les  convocatòries,  formular  
la  memòria  anual  “fi  d´exercici” i disolució de la JLF que haurà de llegir-se 
necessàriament a l´Assemblea General a celebrar al  mes  d´abril.  Realitzar  
totes  les  funcions  que  pel seu ús  i  pràctica  corresponga  a  aquest càrrec. 
Igualment organitzarà les eleccions a President de la JLF d´acord amb el present 
Reglament, per això continuarà en el desempenyorament de les seues funcions 
fins la presa de possessió de la nova Junta. 
 



 

 

El   Secretari/ària   tindrà  l´obligació   de   donar   segell   d´entrada   a   tots   els  
escrits,   denúncies, reclamacions o sol·licituds que amb caràcter oficial es 
presenten en la JLF. 
 
En funció del volum de treball es podran crear distintes Vicesecretàries. 
 

Article 18é. TRESORER/A. 

 
Són   atribucions   del   Tresorer/a,   custodiar   els   fons   de   la   JLF,   cuidar   
que   es verifiquen puntualment els pagaments  i cobraments, que  estos siguen 
ordenats com cal, practicar els arquejos necessaris  i dipositar a l´establiment 
bancari a nom de la JLF els fons d´esta, cosa que realitzarà  junt al President i 
Vicepresident delegat en règim mancomunat de dues de les tres signatures. 
 
Durà la gestió dels pressupostos anual. Enregistrar los lliurament de pagament i  
cobrament que sotmetrà al visat del President/a. Confeccionarà en unió del 
President/a i presentarà a la JLF el pressupost de l´exercici  per al seu estudi i 
aprobació, abans de la segona quinzena del mes de juny. Presentarà a la 
Assemblea General el fi  de l´exercici, un balanç general de situació. 
 
L´Ajuntament  podrà  demanar  en  qualsevol  moment  de l´exercici  faller  la  
situació  comptable  de  la JLF. 
 
La JLF haurà de presentar abans del 31-12  un balanç de situació a tots els 
presidents, així com les previsions de tancament de l´exercici faller. 
 
Remetrà als Presidents de cada una de les Comissions falleres, com  a membres 
de l´Assemblea General  de  JLF el  balanç  general  de  situació  i   el fi de 
l´exercici,  amb set  dies  d´antelació  a  la celebració de l´ Assemblea General 
Ordinària de liquidació de l´exercici i disolució de la JLF quan procedisca. 
 
Article 19é. DELEGAT/DA DE FESTES. 

 

S´ocuparà de proposar i organitzar tots  i cadascun dels actes a realitzar per la 
JLF, atenint-se en tot moment a les disposicions d´este Reglament i disposicions 
normatives complementàries a aquest. Coordinarà les Assemblees de Delegats 
de Festes, junt al Vicepresident delegat si hi haguera. 
 

Article 20é. DELEGAT/DA D´INFANTILS. 

 

Tindrà  al seu càrrec   a  la  Fallera  Major  Infantil  d´Alzira  i a la seua  Cort  
d´Honor.  Col·laborarà  amb  el delegat o delegada  de  Festes  de  la  Junta  
Local  Fallera,  en  la  organització  dels  actes  als que  assistisquen  les seccions 
infantils.  
 
Article 21é. DELEGAT/DA DE CENSOS I RECOMPENSES. 



 

 

 

Correspon  al  Delegat  de  Censos  i  Recompenses  mantenir  un  arxiu  
individual  de  cada Comissió tant en qüestió de Censos com de Recompenses 
obteses per cada Comissió  i concedir o tramitar les sol·licituds de Recompenses 
falleres tant a nivell de Junta Local Fallera d´Alzira, com davant qualsevol altre 
organisme aliè a la Ciutat  d´ Alzira. 
Al Delegat de Censos i Recompenses, les comissions falleres han de facilitar com  
a mínim dos exemplars dels Censos, un dels exemplars romandrà a l´Arxiu de JLF 
i l´altre s´entregarà a la Comissió (en un plaç màxim de 15 dies naturals a 
comptar des del dia d´entrada dels censos en  JLF) signat i segellat com cal  pel  
delegat  de  Censos  i Recompenses.  El  Secretari General donarà entrada als 
censos posant el segell  d´ entrada. El plaç màxim per a  la presentació de censos  
i recompenses, així com modificacions  de censos  (és a dir ,altes  i baixes  
durant  l´exercici faller)  ho  comunicarà  el  Delegat  de  Censos   i  
Recompenses,  a  aquest  li  competeix  exclusivament  l´arxiu,  guàrdia  i  
custòdia  d´aquestos.  Queda  expressament prohibit  que  s´entreguen  a  les 
Comissions Falleres fotocòpies dels censos en substitució d´allò que s´ha dit 
anteriorment; ja que davant  la  pèrdua  d´algun  cens  per  part  d´alguna  
Comissió,  aquesta  si  podrà  sol·licitar  una  còpia degudament confrontada, 
signada i segellada amb el segell original per JLF per a l´arxiu  de la seua 
Comissió. 
Esta delegació mantindrà al dia  i en perfecte estat el programa informàtic per a  
la confecció i autogeneració de censos  i recompenses que JLF tinga habilitat per 
a  les comissions. 
 

Article 22é. DELEGAT/DA JURÍDIC/CA-INCIDÈNCIES. 

 

Serà responsable de la instrucció de tots els assumptes que competisquen a la 
Comissió d´Incidències de la Junta Local Fallera. Actuarà quan siga requerit, i 
iniciarà els expedients  disciplinaris, o d´ofici quan existisca alguna sospita 
d´irregularitats o infraccions de qualsevol índole, tipificades com cal a este  
Reglament. 
 
Article 23é. DELEGATS JLF. 

 

Tindran les atribucions que expressament els assigna el President. 
 
Article 24é. VICEDELEGATS/DES  JLF. 

 

Col·laboraran amb el delegat o delegada corresponent en l´exercici de les seues 
funcions. 
 

Article 25é. VOCALS. 

 

La seua assistència a les convocatòries, actes i requeriments els quals  li siguen 
comunicats per la JLF. serà obligatòria i realitzarà en tot moment les feines que 



 

 

li fòren encarregades.  En cas de no poder assistir  a  aquestes,  el  President/a  
de  la seua  Comissió  està  capacitat  per tal de   substituir-lo  per  qualsevol 
integrant de la Comissió, és per això que no s´admetrà cap excusa en cas de 
falta d´assistència. 
 
CAPÍTOL TERCER. PRESIDENT/A DE LA JUNTA LOCAL FALLERA. 

 

Article 26é. CANDIDATS/ES PRESIDENT/A DE LA J.L.F. 

 

És condició indispensable per a  ostentar la presidència de la JLF.: 
 
1r.-  Una  línea  d´actuació  correcta  com a   faller/ra,  és a dir, que no haja 
comés  cap  falta censurable durant el període    en    actiu   en   què haja   estat   
censat/da    a la seua    Comissió, o Comissions anteriors. I  en  aquest  sentit no 
haver estat  inhabilitat per sanció als últims cinc anys, per qualsevol de les 
activitats tipificades  a aquest Reglament. 
2n.  Tindre  una  activitat  fallera  censada  en  actiu,  com a   mínim de   deu  
exercicis  en  comissions que pertanyen a la JLF d´Alzira, i serà  obligatori estar 
els dos últims censat.  
3r   A la presentació de la seua candidatura haurà d´ aportar per escrit un ampli 
informe, on es relaxarà un pla de treball amb els objetius a seguir, en cas  de 
resultar elegit i  un historial faller que serà segellat  i validat pel secretari/ària en 
funcions de la JLF d´Alzira. 
 

 

Article 27é. 

 

El  President/a  de  la  JLF,  com a   màxim  representant  de  les  falles  de  la  
Ciutat  d´  Alzira  serà elegit  per  un  període  de   dos  exercicis  fallers.   
Aquest podrà ser reelegit per dos exercicis més (podent ser les legislatures 
consecutives o alternatives) fins arribar a  un màxim de tres legislatures 
(continues o alternatives). (és  a  dir un president no podrà ser més de sis anys 
president ja  siguen consecutius o alterns). 
En cas que el president cessarà del seu  càrrec a mitjans d´ exercici de la seua 
legislatura, a efecte del seu còmput es comptarà com a  legislatura completa (és 
a dir, com a dos anys complits). 
Seran electors per delegació els Presidents/tes de Comissió que estiguen en 
actiu com a tal, en la data de la primera convocatòria d´elecció i estos actuaran  
en tot moment com a  transmissors de la voluntat  de  la  Comissió,  prèviament  
expressada  pels  òrgans  competents  d´esta,  després  de  la sessió de 
l´Assemblea General en la què siguen presentades les candidatures a President 
de la J.L.F. 
 
A tal efecte,  en  la seua qualitat de  representants  o  delegats,  els  Presidents  
de  les  Comissions aportaran junt al seu  vot   una certificació de l´extracte de 



 

 

l´Acta de la Comissió, signada  i segellada  pel Secretari amb  el  Vistiplau del  
President  de la Comissió, en un full què a la capçalera  figure la Comissió fallera 
d´on prové, en la què únicament figurarà el candidat que més vots haja obtés  i  
la data de la votació. 
A l´ escrutini no es podrà  anomenar  el  nom  de la  Comissió  fallera,  
únicament  es nomenarà  al candidat que aquesta comissió haja votat. 
 
Una vegada haja finalitzat l´escrutini per a  l´elecció de President de J.L.F., les 
certificacions d´Actes seran  destruïdes  pel  Secretari  General  de  J.L.F.  Amb la  
finalitat    que  no  es  conega  públicament  al candidat més votat en cada 
Comissió fallera. 
 

 

 

 

 

Article 28é. 

 

El  període  per tal de   presentar  les  candidatures  serà  l´estipulat  per  la  JLF,  
una  vegada s´haja superat el 20 de març de l´exercici en qüestió. 
 
Una  volta  presentades  estes  candidatures,  la  JLF  tindrà  una  setmana  per  
validar  les candidatures   i reunir-se  amb  els  candidats  en  cas  que   hi 
haguera que  discutir  o  modificar algun defecte de forma en la candidatura 
presentada i donar-la per vàlida si s´ajusta el reglament a la candidatura. 
 
La  JLF  tindrà  fins el  15  d´abril  com a màxim  per a   la  lectura  dels  resultats 
econòmics  de l´exercici, i s´obrirà  un  nou  plaç  de  15  dies  a  partir  de  la  
lectura  dels resultats,  per tal d´ efectuar  la  convocatòria  destinada  a  
l´elecció  a  president  de  JLF si coincidirà a l´exercici. 
La Junta Local Fallera cessarà en bloc acabada la legislatura per a  la qual fou 
elegida el president d´aquesta (és a dir, cessaran automàticament el 20 de març 
de l´any electoral), a excepció del Vicepresident Econòmic, el Tresorer  i el 
Secretari General que seguiran en funcions fins a  la presa de possessió del Nou 
President de la JLF, amb les seues mateixes funcions, és a dir, saldar els deutes, i 
realitzar els cobraments pendents, així com acompanyar a les Falleres Majors  i 
Corts d´Honor a tots els actes els quals hagueren d´assistir fins a  la presa de 
possessió del Nou President. 
 
Article 29é. 

 

En  cas  de  no  correspondre  la  realització  d´Eleccions  a  la  Presidència,  en  el  
plaç  màxim  de quinze dies naturals, a comptar des de la disolució de la Junta 
anterior, es celebrarà l´Assemblea General preceptiva i el President donarà a 
conèixer públicament la seua nova Junta Directiva.  
 



 

 

Article 30é. 

 

1r. Serà proclamat /da President/ta, aquell/lla candidat/ta,  que obtinga la 
majoria absoluta en primera  votació. 
 
2. En  cas de presentar -se dos o  més  candidats a la presidència,  si un d´ells no 
obté la majoria absoluta en la primera votació, es procedirà a una nova votació 
als set dies de la primera entre els dos candidats més votats.  Serà aleshores 
quan siga escollit el cantidat/a que obtinga la majoria.  
 
En  cas d´empat serà escollit el que més exercicis fallers estiga censat en alguna 
de les comissions que pertanyen a la Junta Local Fallera d´Alzira, i  si continua      
l´empat, es determinarà mitjançant un sorteig. 
 
3. Quan concorrega un sol candidat a l´elecció també haurà de  realitzar-se la 
votació,  on serà precís necessàriament per tal de ser proclamat President la 
majoria absoluta de vots favorable a la seua candidatura. 
 
Article 31é. 

 

Transcorregut  el  plaç  establert    a l´ apartat  1r  de l´article  32  del  present  
Reglament  i  no haguent-se presentat cap candidat a l´Elecció, s´oferirà al 
President de l´exercici anterior (si reunirà els requisits reglamentaris preceptius) 
la possibilitat de presentar-se a la reelecció per a un sol exercici, celebrant així la 
preceptiva votació en la data i forma  previstes. 
 

Article 32é. 

 

En  cas d´empat serà escollit el que més exercicis fallers estiga censat en alguna 
de les comissions que pertanyen a la Junta Local Fallera d´Alzira, i  si continua      
l´empat, es determinarà mitjançant un sorteig. 
 

Article 33é. 

 

El president/ta  de la JLF podrà  ser separat, apartat o cesat  del seu càrrec per 
mitjà d´una Moció de Censura, que haurà de ser sol·licitada i  signada per al 
menys un terç de les Comissions Falleres  i en la què s´haurà de presentar 
necessàriament un candidat. Presentada aquesta moció de censura, en un  plaç  
de  10  dies  des de  la  presentació   d´aquesta  podran   presentar-se  mocions  
amb  candidats alternatius, en este cas es celebraran eleccions i es  procedirà 
com si es tractarà de la disolució de la fi de l´exercici. En cas que només es 
presente una moció amb un únic candidat alternatiu, serà elegit si obtindrà un  
major nombre de vots a favor que en contra, entenent-se que no ha prosperat 
la moció; en cas contrari, per a  la votació s´aportarà una certificació de 
l´extracte de l´acta, tal i  com es resenya a l´article 27. 
 



 

 

 

CAPÍTOL QUART. LES ASSEMBLEES. 

 

Article 34é. 
 

1.- ASSEMBLEA PERMANENT: 

 

La formen tots els membres  de la JLF, inclosos  els vocals, tenint tots dret a vot, 
ara bé, tan sols tindrà dret a vot  un  representant  de  cadascuna  de  les  
Comissions  assistents, ostentant vot de qualitat el President/ta de JLF 
 

2.- ASSEMBLEA GENERAL: 

 

 Estarà formada  pel  President  de  la  JLF  i  els  President  de  cadascuna  de  les  
Comissions Falleres  o  en  el seu defecte,  per  directiu  degudament  facultat  
pel  seu  President,  els  quals  tindran dret a veu i vot. 
L´Assemblea General estarà presidida pel President de la JLF assistit per  
l´Executiva amb veu  però sense vot, i actuarà com a  Secretari, el Secretari 
General de la JLF. 
 

3.- ASSEMBLEA DE FESTES: 

 

Estarà integrada pel President de la JLF o pel Vicepresident delegat si es 
procedent, junt al Delegat de Festes de la JLF i els Delegats de Festes de les 
Comissions falleres. 
 
Article 35é. FUNCIONS DE LES ASSEMBLEES. 

 

1r .ASSEMBLEA PERMANENT: 

 

Es reunirà en sessió ordinària setmanalment (excepte  en períodes vacacionals i 
festius), per tal de  tractar tots els assumptes concernents a la festa de les falles 
i a les funcions de JLF elevant a l´Assemblea General aquells asumptes que 
estime convenients. 
 

2n. ASSEMBLEA GENERAL: 

 

 ORDINÀRIA:   Es celebraran tots els exercicis cinc Assemblees Generals 
ordinàries, de les què una  es  realitzarà   expressament  per a  la  constitució  de  
la  JLF,  altra serà  expressament  per a  l´aprovació del programa d´activitats i 
pressupostos de l´exercici, dues per a informar  i prendre acords  i  l´última per a  
la liquidació de l´exercici i disolució de la JLF. 
 
       EXTRAORDINÀRIA: Serà convocada d´acord amb les següents normes: 
 
         - A requeriment del President de la JLF. 



 

 

        - A petició d´un 25% de Presidents de les falles constituides a              
  l´exercici. 

- A requeriment del 30% dels membres nats de l´Assemblea 
                           permanent. 
 
En  les  Assemblees  Generals  extraordinàries  tan sols  es  tractaran  els  
assumptes  per  als  quals hagueren estat convocades, així com per a  resoldre el 
recurs o recursos què queden pendents.  
 
Les  convocatòries  s´efectuaran  amb  una  antelació  mínima  de  huit  dies  a  la 
seua celebració les quals han de contindre  l´ordre  del  dia  a  tractar,  
exceptuant  allò que  contempla   l´art.  26  del present reglament per a    l´ 
Elecció del President de J.L.F. 
 

 

3r .ASSEMBLEA DE FESTES: 

 

Es celebraran tots els exercicis un mínim de dues Assemblees: la primera per tal 
d´ informar i coordinar el programa de festes de la JLF  i la segona per tal d´ 
ultimar els preparatius i coordinar els actes finals de la festa, que s´iniciaran 
amb la tradicional “Cridà”. 
 
Els acords presos  per  l´Assemblea  de  Festes  tindran  consideració  de  normes  
de  caràcter general, emanades de la JLF. 
 
Com a principi general totes les votacions seran públiques excepte que el 
Reglament establisca el  contrari per a un assumpte determinat, o quan el 
President de l´Assemblea o qualsevol membre amb dret a vot en esta, sol·licite 
expressament que una votació en concret siga secreta. 
 
L´Assemblea de Festes haurà de desenvolupar les bases necessàries per al 
correcte desenvolupament  i puntuació de tots els concursos que estiguen 
organitzats per esta delegació (paelles, ral.li, pasdoble, cavalcada multicolor, 
etc…) 
 
Estes bases reglamentàries per a  cada concurs, quedaran establertes i 
acceptades  amb el previ vistiplau de les comissions  i de la delegació d´ 
incidències de la JLF amb la  finalitat de verificar que no canvie cap dels  
preceptes d´aquest reglament faller vigent. 
 
Article 36é. 
 

En qualsevol de les Assemblees, contemplades a l´article anterior, cap 
component d´estes podrà fer ús de la paraula sense que prèviament aquesta li 
haja estat concedida pel President, el qual podrà retirar l´ús d´esta, quan no 



 

 

estime procedent la qüestió tractada o s´aparte d´aquesta amb divagacions 
estranyes a la qüestió. 
 
 

TÍTOL SEGON. DE LES COMISSIONS FALLERES. 

 
CAPÍTOL PRIMER. DEFINICIÓ I ATRIBUCIONS. 
 

 

 

Article 37. 

 

Són Comissions de falla aquells conjunts de persones físiques, que per pròpia 
iniciativa i sense ànim de lucre, acollint-se a aquest Reglament i disposicions 
normatives complementàries exercisquen en la seua demarcació, autoritzades 
per la JLF, aquelles activitats orientades a la celebració de les festes de caràcter 
faller i de mode principal la “plantà” i  el desenvolupament de la falla que hi 
corresponga. 
 
Sota cap concepte la JLF autoritzarà, com a integrant d´esta, a cap Comissió 
constituïda a amb les  d´Empreses,  o  Grups  d´Interessos,  la  intrusió  de  la  
qual  en  l´àmbit  faller  d´Alzira pressuposa ànim de lucre, o la  utilització de la 
imatge corporativa de les falles alzirenyes amb finalitats publicitàries. 
 
No s´autoritzarà cap tipus de cadafal, barraca o instal·lació semblant a les de 
caràcter faller, en  la pròpia via  pública  (i  adjacents)  on  s´ubique  el  
monument  faller,  amb la finalitat d´evitar  la competència  amb  les  què  
habitualment  instal·len  les  Comissions  falleres  en la seua  demarcació  i   amb  
l´autorització  per  escrit de  la  comissió  fallera  de  la  demarcació que   
corresponga.  Norma,  esta,  la qual haurà de tindre´s   obligatòriament  en  
compte  per l´Excel.lentíssim  Ajuntament  per a   la  concessió  de  les 
corresponents llicències. 
 
Totes les falles seran considerades conforme al principi d´igualtat , idèntiques 
en drets i obligacions , de forma individual i entre les falles, entre si davant de la 
JLF, sense que cap federació, associació o agrupació de falles tinga preferència 
sobre la resta de comissions. 
 
Article 38é.  

 

Les Comissions falleres arrelades al terme municipal d´Alzira, expressament 
reconegudes com a tals per la JLF, estaran obligatòriament adscrites a esta com 
a integrants de ple dret. 
 
Les Comissiones falleres arrelades en altres termes municipals, sempre que no 
compten amb  JLF  pròpia  o  organisme semblant,  podran  amb  l´autorització  



 

 

del seu   Ajuntament   i  prèvia autorització  d´uns  2/3  de  l´assemblea  general  
de  JLF,  adherir-se  a  la  JLF  d´Alzira  en  qualitat de Comissió lliurement 
associada. 
 

 

Article 39é. 

 

Les  relacions  entre  les  Comissions  lliurement  associades  i  la  JLF,  estaran  
regulades  per  un conveni  bilateral  que  per a  cada  cas  concret  serà  objecte  
d´estudi  i   aprovació  per  l´Assemblea General d´esta última. 
 
Com a   limitacions  als  referits  convenis,  este  Reglament  disposa  
expressament  que  les Comissions falleres lliurement  associades : 
 
 1r. Únicament tindran veu i vot en aquelles Assemblees i per a aquells 
assumptes, els quals els afecten directament per tractar-se de matèries de  la 
seua competència. 
 2n. Els seus  representants, o integrants, no podran en cap cas ser 
electors o candidats a: 
       - President/a de la J.L.F. 
 
     - Fallera Major (Major o Infantil) d´Alzira. 
 
        - Component de les Corts d´Honor de les anteriors. 
 
 3r. No podran participar en activitats, ni en el gaudiment  de béns i 
serveis d´àmbit local d´Alzira, que pressuponguen algun benefici econòmic en 
competència directa amb  les falles de la Ciutat d´Alzira. 
 
 4t.  No  podran  participar  en  concursos  o  certàmens  fallers,  el  
patrocini  econòmic  i del  què/o material  vaja  a  càrrec  de l´ Exc.  Ajuntament  
d´Alzira  o  JLF.  S´exclou  del  paràgraf  anterior  les competicions  esportives  i 
els  concursos  o  certàmens  el patrocini dels quals  vaja  a  càrrec  d´entitats 
privades, quan les seues bases així  ho  permeten. 
 
 5é. Si podran accedir a les recompenses falleres de caràcter local creades 
per esta JLF. 
 
En qualsevol suposat l´Assemblea General de la JLF és l´òrgan competent per tal  
d´ampliar les limitacions contemplades a aquest Reglament. 
 
Article 40é. 

 

Les  funcions  i  activitats  a  desenvolupar  per  cada  Comissió  seran  les  que  
estes  consideren necessàries o convenients per a l´èxit de la finalitat amb la què 



 

 

s´ha creat. Igualment procuraran dins  de  les seues  possibilitats  fomentar,  
divulgar  i   defendre  les  més  pures  tradicions  valencianes  en  l´orde històric i 
cultural. 
 
Les Comissions de falla de nova creació, per tal de ser autoritzades hauran de 
complir  les següents condicions  i requisits: 
 
1r. Els  càrrecs  directius  recaiguen  en  persones  que  hagen  complit  la  
majoria  d´edat,  així com que cap membre de la Comissió mantinga sanció de la 
JLF en vigor.  
2n.  L´existència  d´una  demarcació  de  carrers,  asignades  per  la  
corresponent  Assemblea General  de  JLF  i  la  denominació  de  la  què 
corresponga  al  seu  emplaçament:  be  en  raó  del nom  de  la  via  pública  
sobre  la  que  es  planta; o be  atenent a  criteris  històrics  de  tradició 
reconeguda. 
La seua  denominació no podrà coincidir en cap cas amb  la d´alguna Comissió 
de les existents. 
3r. Certificació, pel Secretari de la Comissió, de l´acord pres en Junta 
Extraordinària, pel què resultà elegit el President de la comissió; o en cas de no 
correspondre aquesta elecció, es decidica el reinici de la seua activitat fallera. 
 
El  càrrec  de  President/a  serà  designat  per  elecció,  en  la  què  per a  ser  
elector  serà condició indispensable  estar  al  corrent  de  les seus  obligacions  
socials  i econòmiques,  i  estar  censat  com a membre d´esta, a l´exercici 
anterior. 
S´exceptuarà del  paràgraf anterior: les  Comissions  reorganitzades   i  les de 
nova creació. A aquestes últimes se´ls requerirà, a més, l´Acta oficial de la seua 
constitució. 
4t.  Presentar  instància  davant  la  JLF.,  segons  el  model  que  aquesta 
facilitarà  , per a donar  d´ alta  a  la seua Comissió.  Serà  obligatori  que  cada  
Comissió  porte  al  dia  el  control  d´altes  i baixes  que  puguen produir-se 
durant l´exercici, havent de comunicar aquestes a la JLF. 
 
5é.  Presentar en la JLF l´esbós de la falla a plantar, en la data que s´indique. 
 
6é. No podrà plantar falla, cap agrupació, gremi, ni entitat, que prèviament no  
ho haja sol·licitat a JLF la seua inscripció com a  Comissió de falla. 
 
7é.  Les  Comissions  falleres les quals  desitgen  reclamar  quantitats  pendents  
a  components  de  la seua Comissió, presentaran davant de JLF la relació de 
deutor, amb les quantitats  pendents que es deuen d´exercicis   anteriors   (així     
com   excepcionalment les   que corresponguen a l´exercici  en   curs), 
perfectament justificades, abans de l´1 de juliol. 
 
 



 

 

Article 41é. 
 
Les falles pel que fa  a  la seua situació, en relació a  la seua antiguitat es 
consideraran com: 
 
1a.  Falla  antiga  o  continuadora:  És  la  que  té més  d´un  exercici  i  repeteix 
la   seua  actuació  sense interrupció a la mateixa demarcació. No  es desvirtuarà 
la seua qualitat de continuadora pel fet  que poguera variar l´emplaçament de la 
falla, dins de la seua pròpia demarcació, així com si ocorregueren fets de força 
major els quals obligaren al canvi de la seua denominació, sempre que tinguen 
la autorització de JLF. 
 
2a.  Falla  reorganitzada:  S´anomenen  com a   tals  les  Comissions  formades  
per a   plantar  falla  en demarcació  antiga, on  s´haja deixat  de  plantar  durant  
un  període  consecutiu  de  dos  anys. Una vegada haja passat  aquest període, 
pedra la seua condició, i es reasignarà la seua demarcació a les falles adjacents 
per part de JLF. 
 
3a. Falla de nova creació: És  la que sorgeix per primera vegada en una 
demarcació  on mai hi hagué; o en la què hagen estat més de dos exercicis sense 
plantar falla, sempre que esta demarcació no haja estat assignada amb 
posterioritat a cap Comissió en actiu. 
 
4a.En el suposat de fusió de dues o més comissions de falla amb demarcacions 
haurà d´acreditar-se l´acord expres singularment escoltant a cada comissió 
prèvia celebració de la Junta General Extraordinària. La iniciativa haurà d´indicar 
la denominació per la qual opten,  així com aportar la mateixa documentació 
exigida a una comissió  de falla continuadora. 
La comissió de falla resultant adoptarà com a  demarcació la que resulte de la 
fusió de les què li pertanyien a títol individual amb caràcter previ i assumirà d´ 
idèntica forma les obligacions i patrimoni exigents amb anterioritat en 
cadascuna de les comissions de falla fusionades, dins d´aquesta demarcació 
resultant;  haurà d´indicar-se el lloc exacte de l´emplaçament de la falla per al  
seu estudi i viabilitat. 
 
En cas de fusió es mantindrà l´ antiguitat  i posició, etc… a les desfilades de la 
falla amb major antiguitat fusionada. 
 
Article 42é. 
 
Les  Comissions  a  les  quals  fa  referència  l´article  anterior,  hauran  d´acollir-
se  a  les  següents normes:  
 
1r. La Comissió de falla continuadora, s´entendrà com a  constituïda després de 
la presentació de la seua sol.licitut en la primera Assemblea de JLF, sempre que 



 

 

reunisca tots els requisits exigits a l´article 37 d´aquest reglament, i serà l´única 
propietària dels béns i arxius d´esta. 
 
2n.  La  Comissió  de  falla  reorganitzada,  s´aprovarà  a  la sessió  de  l´  
Assemblea  Permanent, després de la presentació de l´instància, complint amb 
la normativa anterior. 
 
Si es presentaren dues o més Comissions reorganitzades o continuadores amb la 
mateixa pretensió, es decidirà a favor de qui presente el  major nombre de 
fallers de la Comissió anterior, i en cas d´empat, serà  decisió de l´Assemblea 
General, que actuarà amb interés general de totes les Comissions. 
 
A la Comissió de falla reorganitzada pertanyeran els béns i arxius  de l´última 
que actuà. 
 

 
CAPITOL SEGON. COMPOSICIÓ I FUNCIONS DE LES COMISSIONS 
FALLERES LES QUALS PERTANYEN A LA JLF D´ALZIRA. 
 
 

Article 43é. CÀRRECS EXECUTIUS. 

 

Els càrrecs  que  reglamentàriament  podran haver en  cada  Comissió  i que, per 
tant,  a  efectes  de puntuació per a les recompenses locals són: 
 

-  President/a. 
- Vicepresident/s. 
- Secretari/ària. 
- Vicesecretari/ària. 
- Tresorer/a 
- Comptador/a 
- Vicecomptador/a 
- Delegat/da de Festes. 
- Delegat/da d´Infantils. 
- Delegat de JLF 
- Delegat de Cultura 
- Delegat d´incidències  

 

Aquestos càrrecs fins un màxim de 18 càrrecs seran puntuables. 
 
Adicionalment als anteriors seran puntuables els càrrecs de: 
- Directiu de JLF. 
 -Fallera Major d´Alzira. 
- Cort de Fallera Major d´Alzira. 

 



 

 

La  Comissió  de  falla,  a  efectes  del seu   règim  interior,  podrà  designar  
aquells  altres  càrrecs   i subcomissions  que considere  convenients  per al 
millor desenvolupament de les seues activitats, les quals tindran la consideració 
de vocals a efectes de recompenses locals. 
 

SECCIÓ PRIMERA. EL/LA PRESIDENT/A 

 

Article 44é. 

 

Correspon al President de la falla la representació d'aquesta, a més de les 
facultats que foren necessàries amb vista a la direcció, desenvolupament i 
disciplina de la Comissió que presideix. 
 
Davant la J.L.F. haurà de respondre de l'actuació i desenvolupament de la seua 
Comissió, posant en el seu coneixement quantes irregularitats i anomalies 
existisquen en el seu funcionament. Decidirà en casos imprevistos i urgents el 
que estime més convenient, donant posteriorment compte a la seua Comissió 
en la primera junta que se celebre. Presidirà i dirigirà les juntes, assenyalant 
l'Ordre del dia, canalitzant les discussions i mantenint degudament l'ordre. 
Vigilarà molt especialment perquè cap interés i conveniència que no siga 
estrictament els de la seua falla, tinguen ingerència en ella.  
 

Article 45é. 

 

Els Presidents de Comissió de falla compliran i faran complir el present 
Reglament i disposicions complementàries a aquest i les contingudes en el 
Reglament/Estatuts  de la Comissió si hi haguera. 
 
Haurà de cuidar igualment que en els llibres de la seua Comissió siga portada 
tota la comptabilitat de forma clara i precisa perquè en tot moment puga 
determinar-se la situació econòmica de la mateixa i facilitar la funció inspectora 
de la J.L.F., si fóra necessari.  
 
 

Article 46é. 

 

Com a membre de l'Assemblea General, podrà elevar de paraula, per escrit, 
telemàticament mitjançant la secretària virtual o mitjançant la corresponent 
signatura electrònica, totes les iniciatives o escrits que s'estime oportú o 
qualsevol petició o sol·licitud que interesse havent d'informar davant de la seua 
comissió. 
 
Cap President/ta de Comissió, podrà al·legar desconeixement del present 
Reglament i disposicions complementàries, puix que la ignorància dels mateixos 
no eximeix del seu compliment.  
 



 

 

Article 47é. 

 

Els Presidents/tes de les Comissions de falla continuaran en la plenitud de les 
seues funcions, en tot, quant es relacione amb l'exercici finalitzat fins a l'elecció 
i ratificació del nou President/ta.  
 

Article 48é. 

 

En el cas de dissolució de la Comissió que presideix, abans de finalitzar l'exercici 
o d'impossibilitat de plantar falla, qualsevol que siga el motiu que el justifique, 
posarà a la disposició de J.L.F. els llibres de la Comissió i el patrimoni que hi 
haguera, el qual quedarà en dipòsit, si bé passats dos anys no planta falla nova, 
aquest serà destinat a les finalitats previstes en els Estatuts de la Comissió 
dissolta i en cas que no s'haguera previst o no existiren tals Estatuts, 
l'Assemblea General de J.L.F decidirà  a tal fet , a quines finalitats no lucratives 
es destina, si la Comissió de falla no es reorganitza. 
En cas de reorganització dins dels terminis reglamentaris, el patrimoni, així com 
els llibres de la Comissió, passarien a la Comissió de la falla reorganitzada.  
 

 

Article 49é .SECCIÓ SEGONA. FALLERA MAJOR DE COMISSIÓ.  

 

La designació de la Fallera Major d'una falla serà de competència únicament i 
exclusivament de la Comissió. 
La Cort d'Honor de la Fallera Major, quedarà constituïda per la totalitat de les 
falleres que ho desitgen. 
Les Comissions podran realitzar els actes d'Exaltació de les seues Falleres 
Majors, segons el seu costum, havent de comunicar-ho a J.L.F.  
 
 Article 50é. SECCIÓ TERCERA. ELS EXECUTIUS. ELS/ LES 

VICEPRESIDENTS/ES.  

 

El present article regirà les funcions dels càrrecs de cada comissió, llevat que els 
seus estatuts interns o reglaments apunten el contrari. 
 
1r. Serà missió dels Vicepresidents substituir amb plena autoritat, en funció de 
les responsabilitats atribuïdes, al President; per absència, malaltia o expressa 
delegació d'aquest. 
 
2n. Atendre sota el seu control totes les funcions que li foren assignades per la 
presidència en actiu. 
 
3r. En cas de vacant, serà missió del Vicepresident/ta primer/a exercir la 
interinitat, convocar junta general extraordinària i promoure l'elecció d'un nou 
President/ta. Tot això en un termini no superior a un mes des que es produïra 
aquesta vacant.  



 

 

 
Article 51é. EL/LA SECRETARI/ÀRIA. 

 

El present article regirà les funcions dels càrrecs de cada comissió, llevat que els 
seus estatuts interns o reglaments apunten el contrari. 
 
És funció del Secretari/a portar la correspondència i documents oficials, 
subscrivint-los en unió del President/a; redactar les actes de les quals serà 
fedatari; portar un registre i arxiu de la documentació que el requerisca; 
custodiar el segell de la Comissió; redacció i signatura de les convocatòries 
extraordinàries (no sent preceptiu fer-ho en les ordinàries) i la realització de 
totes les funcions que per l'ús i la pràctica corrent corresponguen al seu càrrec. 
Haurà de llegir en les juntes quants escrits i circulars reba la Comissió. 
Supervisarà les sol·licituds de recompenses de la seua Comissió.  

 

Article 52é. EL/LA TRESORER/A. 

 

El present article regirà les funcions de els càrrecs de cada comissió, llevat que 
els seus estatuts interns o reglaments apunten el contrari. 
Es considerarà atribucions d'aquest la custòdia dels fons de la Comissió, 
verificació puntual i sota la seua responsabilitat de quants cobraments i 
pagaments siguen degudament ordenats, practicar els arquejos necessaris i 
depositar en establiment bancari on existisca el compte de la Comissió els fons 
d'aquesta. Les operacions per al seu moviment requeriran la seua signatura, la 
del President i un membre mes de la directiva, en règim mancomunat de dos de 
les tres signatures vàlides.  
 
Article 53é.  EL/LA COMPTADOR/A. 

 

El present article regirà les funcions de els càrrecs de cada comissió, llevat que 
els seus estatuts interns o reglaments apunten el contrari. 
 
Vindrà obligat a signar i estendre en unió del tresorer, els rebuts i documents 
que façen referència al moviment de fons, portar la comptabilitat social pel 
sistema pressupostari, estendre, registrar i signar els deslliuraments de 
pagament i cobrament per a la tresoreria que sotmetrà al visat del President. 
 
Confeccionarà en unió del President i presentarà en junta extraordinària de la 
Comissió el pressupost de l'exercici faller per al seu estudi i aprovació abans de 
la primera quinzena del mes de Maig. 
 
Presentarà al final del exercici, un balanç general de situació i respondrà davant 
la Comissió del compliment de cada partida del pressupost.  
 

Article 54é.  ELS/LES DELEGATS/ES.  

 



 

 

El present article regirà les funcions de els càrrecs de cada comissió, llevat que 
els seus estatuts interns o reglaments apunten el contrari. 
 
Les funcions a realitzar per cadascun dels delegats, sota la supervisió del 
President o Vicepresident en qui delegue serà: 

 
1. DELEGAT/A DE FESTES. 

 
S'ocuparà de proposar i organitzar tots i cadascun dels actes que es realitzen, 
acordats per J.L.F. i que siguen de la seua competència, atenent-se en tot 
moment a les disposicions d'aquest Reglament i a les quals puguen emanar a tal 
fi de l'Assemblea General de la J.L.F.  
 Redactarà la memòria anual d'activitats que haurà de llegir-se en la junta 
general extraordinària de final d'exercici. 
 
Haurà d'assistir a les Assemblees de festes de la J.L.F. a les quals en el seu 
moment se'l citarà, en les quals es donarà a conéixer el programa de festes i 
actes col·lectius, per a d'acord amb aquest, programar les festes particulars de 
la seua Comissió.  
 

2. DELEGAT D’ INFANTILS. 

 
S'ocuparà de l'organització del cens infantil. 
 
- Tindrà el seu càrrec la secció infantil de la Comissió, sent el nexe d'unió 
d'aquesta amb la falla major i la Delegació d'Infantils de la J.L.F. 
- Cuidarà així mateix de la bona formació dels xiquets enquadrats en la seua 
Comissió, col·laborant amb el Delegat de Festes en l'organització de els actes en 
els quals prenga part aquesta secció i amb el Delegat de Loteries per a la 
distribució d'aquestes en la proporció que corresponga a la secció infantil. 
Igualment s'encarregarà de portar control puntual dels mitjans de recaptació 
legalment establits que afecten la seua secció. 

 
Article 55é. ELS/LES  VICEDELEGATS/ES. 

 

El present article regirà les funcions de els càrrecs de cada comissió, llevat que 
els seus estatuts interns o reglaments apunten el contrari. 
 
Tenen com a missió col·laborar amb els titulars, així com substituir-los en cas 
d'absència, malaltia o per requeriment de la presidència en totes les situacions 
que ho requerisca.  
 
 Article 56é. SECCIÓ TERCERA. ELS VOCALS. 

 



 

 

És funció de els mateixos col·laborar amb els titulars, així com substituir-los en 
cas d'absència, malaltia o per requeriment de la presidència en totes les 
situacions que ho requerisca.  
 
 

CAPÍTOL  TERCER.  DRETS,  DEURES  I  RESPONSABILITATS 
COMUNS DE TOTS ELS COMPONENTS D´UNA COMISSIÓ. 
 

 

Article 57é. DELS SEUS DRETS.  
 

El present article regirà les funcions de els càrrecs de cada comissió, llevat que 
els seus estatuts interns o reglaments apunten el contrari. 
 
S'estimen com a drets bàsics del faller/a d'una comissió els següents: 
 
1r. Tindran veu i vot en totes les juntes de la seua Comissió, tant en les 
ordinàries com en les extraordinàries. 
 
2n. Defensar-se i ser defensat per la Comissió si fóra molestat injustament en 
l'exercici de la seua comesa. 
 
3r. Dirigir peticions i proposicions escrites o verbals en les juntes que celebre la 
seua Comissió.  
 
4t. Examinar els llibres d'administració i els documents necessaris per a estudiar 
la situació econòmica de l'exercici. 
 
Per a l'exercici d'aquests drets serà condició indispensable trobar-se al corrent 
de totes i cadascuna de les seues obligacions com a integrant de la Comissió. 
 
Són deures i responsabilitats dels components d'una Comissió, els següents: 
 
1ºer. Assistir a les juntes que celebre la Comissió. 
2n. Exercir els càrrecs per als quals van ser triats i les funcions que se li 
encomanen per la Comissió.  
 
3r. Cotitzar en la forma que acorde la Comissió i satisfer les quotes 
extraordinàries que s'establisquen. 
 
4t. Acatar el present Reglament i disposicions complementàries, així com tots 
els acords que s'adopten per majoria i contribuir al millor compliment d'aquests. 
 
5é. Acceptar previ coneixement d'aquestes, totes les responsabilitats 



 

 

econòmiques que es deriven de l'exercici anterior, encara quan foren fallers de 
nou ingrés en la Comissió. 
 
6é. Responsabilitats de la conservació i atenció de tot quant siga propietat de la 
Comissió. 
 
7é. Retirar en la major brevetat possible de la via pública en finalitzar les festes, 
qualsevol adorn, objecte o instal·lació col·locats amb anterioritat. 
 
8é. En cas de baixa voluntària durant l'exercici, quedarà obligat al pagament 
proporcional dels mesos d'alta, de les quotes que la comissió tinga establides 
per a l'exercici, no podent formar part de cap altra Comissió fins que tinga 
complida aquesta obligació i així siga certificada per la Comissió en la qual haja 
causat baixa. 
  
 
Article 58é. 

 
Si una Comissió acaba l'exercici amb “dèficit”, els fallers que no continuen en 
aquesta, es faran càrrec de la part que els corresponga en aquella, després que 
haja sigut provada la realitat d'aquest, i així quede recollit en la corresponent 
acta de junta extraordinària, no podent formar part d'una altra Comissió si no 
han satisfet prèviament els deutes pendents amb la primera, o depositar el seu 
import en J.L.F., la qual si hi haguera litigi o desacord quant a la realitat de el 
deute, actuarà segons corresponga.  
 
 

Article 59é.  

 

Establits els drets i obligacions en els apartats anteriors, es considerarà que, 
delimitada la responsabilitat que cada càrrec porta amb si, correspon de la 
mateixa manera a tots els membres de la Comissió el respondre de la seua 
actuació per a aconseguir el millor desenvolupament de l'exercici faller, 
responsabilitat per tant solidària de tots.  
 
Article 60é. 

 

Per a poder autoritzar la dissolució de una Comissió, tindrà obligatòriament que 
comunicar-se a J.L.F., amb la finalitat de instruir l'oportú expedient, per a això 
precisarà que concórreguen les següents circumstàncies: 
 
1r. Que no hi haja “dèficit” i en cas d'haver-ho, que es responsabilitzen 
solidàriament de aquest els components de la Comissió. Únicament quedarà 
sense efecte l'acord de dissolució, quan la part disconforme amb el, es 



 

 

comprometa a fer front a les obligacions contretes per la Comissió i oferisca la 
suficient garantia per a assegurar la continuïtat d'aquesta. 
 
2n. Per acord o disposició de la J.L.F., recaiguda en l'expedient que s'instruïsca. 
 
3r. En autoritzar la dissolució s'efectuarà el lliurament de totes les seues 
pertinences a la J.L.F. la qual ho retindrà en deposite durant dos anys. Si en 
aquests dos anys no reinicia formalment la seua activitat, aquestes pertinences 
es destinaran a les finalitats que s'estableixen en l'article 48.  
 
Article 61é. 

 

Amb la finalitat d'interessar a tots els components d'una Comissió de falla en 
l'assistència a les juntes ordinàries que se celebren, seran vàlids tots els acords 
que s'adopten, siga com fóra el nombre d'assistents a aquesta, entenent-se que 
els no assistents presten la seua conformitat a tals acords. No podran ser 
objecte de resolució en junta ordinària les matèries expressament 
contemplades per a les extraordinàries.  
 

Article 62é  ASSEGURANCES. 

 

Totes les Comissions falleres, integrades en aquesta J.L.F., tenen l'obligació de 
tindre contractat una assegurança de responsabilitat civil i danys a tercers, la 
cobertura del qual haurà d'abastar tot l'exercici faller. 
Cada Comissió haurà d'aportar a la J.L.F., una còpia de la pòlissa i el rebut 
corresponent justificatiu del pagament.  
 

 

Article 63é.  CASALS FALLERS EXTERIORS. 

 

La J.L.F. visarà les sol·licituds per a la instal·lació de “Casals” fallers 
desmuntables a l'aire lliure, que per part de les Comissions es tramiten davant 
l´Excel.lentíssim Ajuntament, sempre que la ubicació dels mateixos corresponga 
a la demarcació de la pròpia Comissió i es complisquen els requisits legals. 
 
Les Comissions entregaran les sol·licituds a l´ Excel·lentíssim Ajuntament amb la 
suficient antelació per a obtindre l'autorització corresponent, havent d'atindre's 
a les instruccions que aquest dicte, quant a seguretat i trànsit, respectant 
rigorosament l'horari de muntatge i desmuntatge en les dates que s'assenyalen. 
En tot cas la pròpia J.L.F. instarà a l'Excel·lentíssim Ajuntament la concessió de 
les corresponents autoritzacions d'instal·lació del Casal faller.  
 

 

CAPÍTOL QUART. ASPECTES ECONÒMICS. 
 
Article 64é.  RECAPTACIÓ D’ INGRESSOS DE LES FALLES. 



 

 

 

Les Comissions de falla, recaptaran de la forma que estimen convenient, per 
mitjà de quotes, aportacions econòmiques, abonats, col·laboradors, promotors, 
anunciants, etc. En definitiva qualsevol formula de captació de fons que siguen 
totalment lícits  
 

 

CAPÍTOL CINQUÉ. FALLES INFANTILS. 
 

Article 65é. 
 

Cada comissió de falla, si creu convenient plantar falla infantil, haurà de crear la 
corresponent comissió infantil que estarà dirigida pel President/a de la comissió 
o persona en qui delegue, que siga membre d'aquesta. 
 
La seua secció es determinarà igual que en els monuments grans. 
 
Els càrrecs reglamentaris a la millor realització de les activitats i formació dels 
fallers infantils, seran els següents: 
 
- Obligatòriament,President/a Infantil o Fallera Major Infantil, indistintament 
per a formar una comissió infantil.  
 
Article 66é. 

 

L'administració econòmica de la Comissió Infantil correspondrà a la Comissió de 
la falla major, la que es farà càrrec de la custòdia i administració del fons que es 
recapten per tots els conceptes, la titularitat dels quals correspon a la Comissió 
major. 
 
Les Comissions de falla infantils podran realitzar sota control de la falla major, 
aquells actes i festejos inherents a la festa i que siguen de la seua incumbència, 
havent de regir-se en tot moment per les instruccions emanades referent a la 
J.L.F.  
 

Article 67é. 

 

S'estableix que les falles infantils tindran una altura màxima de 3 metres i el seu 
diàmetre o diagonal no podrà excedir de 3'5 metres. De la mateixa forma, no 
serà la seua grandària inferior a 1'5 metres d'altura i 
1'5 metres de diàmetre o diagonal.  
De no complir-se aquests requisits, es podrà desqualificar la falla infantil.  
 
Article 68é. 

 



 

 

Es fixa com a límit màxim permés l'edat de 13 anys per als components de la 
Comissió infantil.  
 
Article 69é.  

 

No es permetrà la implantació de cap Comissió infantil, sempre que no vaja 
confirmada la petició d'inscripció per la corresponent Comissió major, que es 
farà càrrec de la seua gestió. 
 
La J.L.F. excepcionalment, podrà admetre les propostes de falles infantils 
formades per centres benèfics i col·legis, sempre que estiguen orientades, 
dirigides i finançades pels propis centres que les proposen, i es planten 
precisament dins dels seus propis recintes i sota la seua exclusiva 
responsabilitat, amb caràcter general, però sense participar en els premis.  
 

 

 

 

CAPÍTOL SISÉ. DEMARCACIONS I SECTORS. 
 

Article 70é. DEMARCACIONS. 

 

Amb data 20 de Desembre del 2017, per les taules consagrades a aquest efecte, 
es va aprovar la demarcació que correspon a cadascuna de les Comissions 
falleres de la Ciutat d'Alzira. 
 
Les demarcacions que corresponen a zones de nova creació urbanística, 
s'assignaran equitativament entre les Comissions confrontants, que sol·liciten 
formalment l'ampliació de la seua demarcació. 
 
A aquest efecte, la J.L.F., haurà d'informar la resta de les Comissions 
confrontants, obrint-se un termini de quinze dies naturals des de la comunicació 
perquè totes les Comissions interessades presenten la referida sol·licitud. 
Qualsevol proposta de modificació de les actuals demarcacions, serà 
comunicada a la J.L.F., qui a el seu torn, en funció de la seua importància, 
tractaria el tema en la delegació corresponent, remetent l'informe sobre aquest 
tema a l'Assemblea General, per al seu estudi i aprovació. 
 
Pel que fa a la contractació i instal·lació de monuments i la resta d'elements 
com les carpes, publicitat, escenaris, casetes, tanques, etc… han de situar-se 
dins de la demarcació de cada falla sense que excedisca del límit de la mateixa I 
d'acord amb les dimensions del seu espai lliure. 
 
És responsabilitat de cada comissió conéixer l'espai físic de què disposa, no 
podent alegar el desconeixement de tals dimensions i hi haurà de  contractar i 



 

 

instal·lar , monuments I elements auxiliars que excedisquen de la seua 
demarcació.  
 

Article 71é. SECTORS. 
 

Per raons de proximitat i d'organització, es constituiran els Sectors fallers. El seu 
número es determinarà per J.L.F. en funció del nombre total de Falles, de 
manera que siga equitatiu. 
 
El Sector Faller és la primera unitat organitzativa entre les Comissions falleres i 
el seu objectiu és precisament facilitar la coordinació entre aquestes. 
 
Per cada Sector faller es designarà un delegat per Comissió i un Portaveu del 
Sector, renovant-se cada exercici, a petició de les Comissions falleres del sector. 
 
 L'elecció d'aquest Portaveu, s'efectuarà entre els candidats proposats de les 
diferents Comissions falleres del sector, en cas d'empat, es decidirà pel de major 
antiguitat com a faller en actiu. El Portaveu de cada sector podrà assistir a les 
Assemblees Permanents i generals amb veu però sense vot. 
El desenvolupament i organització de les activitats en el si de cada Sector 
competeix a aquest, això és, a les Comissions que ho integren. No obstant això, 
el Portaveu triat a través d´aquest Sector exercirà una funció coordinadora que 
facilite les relacions entre aquestes Comissions falleres. 
 
Les atribucions dels Delegats de sector, seran: 
 
1r. Proposaran al seu sector l'organització de festes conjuntes. 
 
2n. Estudiaran les despeses comunes a cada Comissió amb la finalitat d'efectuar 
compres conjuntes si així convinguera.  
No podran exercir els càrrecs de representació sectorial descrits anteriorment, 
els membres en actiu de l'Assemblea Permanent de la J.L.F. 
Els sectors podran, si ho acorden per unanimitat, presentar candidates a 
Falleres Majors d'Alzira, reservant-se el sistema de preselecció que estimen 
convenient. 
 
S'estableixen set Sectors fallers a la Ciutat d'Alzira, compostos per les següents 
Comissions falleres:  
 
SECTOR  FALLER  DE  LA  VILA:  El  Mercat,  Plaça  del  Forn,  Pere  Morell,    
Avda.  Luis  Suñer  i Sant Roc. 
 
SECTOR   FALLER   DEL   ARRABAL   DE   SANT   AGUSTÍ-PONT   DE   XÀTIVA:   
Caputxins, Sants Patrons, Les Basses, Sant Judes Tadeu i Plaça de la Malva. 
 



 

 

SECTOR      FALLER   DEL      CENTRE:      Sant      Joan,      Plaça      Major,      Camí       
Nou, Colmenar - Reis Catòlics i Murta i La Gallera Hort dels Frares. 
 
SECTOR  FALLER  EIXAMPLE  CARRER  DE  LA  MUNTANYA:  Doctor  Ferran,  
Avda.  Josep  Pau, Pintor Teodoro Andreu, Plaça Germanies i Les Cantereries. 
 
SECTOR   FALLER   SIETE   i   MEDIO:   L’Alquerieta,   Barriada   Sagrada   Familia,   
Camilo   Dolz, L’Alquenència y Pare Castells. 
 
SECTOR   FALLER   DE   VENÈCIA:   Colònia   Anna   Sanchis,   Sant   Andreu,   Pere   
Esplugues, Plaça d’Alacant, El Parc i Ausias March. 
 

Les falles Hernán Cortès, Albuixarres - Camí Fondo, Tulell  Avinguda i Nou 
Penalet quedaren reubicades en els sectors  dalt indicats, no podent existir  ja la 
possibilitat de mobilitat  una vegada estiguen  integrades.  
 
 

   

TÍTOL TERCER. SECCIONS DE FALLES. 
 
Article  72é. SECCIONS DE FALLES 

 

Queda establida les següents seccions on competirà cada comissió fallera amb 
el monument, gran com a infantil. 
 
SECCIÓ ESPECIAL - Es requerirà per a poder participar en aquesta secció que el 
pressupost del monument gran tinga un mínim de 40.000EUR i el del monument 
infantil 15.000EUR,IVA inclòs, per a la qual cosa i poder participar en aquesta 
secció es requerirà complir amb les quantitats mínimes exigides i establides. 
SECCIÓ PRIMERA - En aquesta secció,  competiran un màxim de 10 comissiones 
falleres. 
SECCIÓ SEGONA - En aquesta secció, competiran un màxim de 10 comissions 
falleres. 
SECCIÓ TERCERA - En aquesta secció, competiran un màxim de 10 comissions 
falleres. 
SECCIÓ QUARTA - En aquesta secció, competiran un màxim de 10 comissions 
falleres. Les comissions podran sol·licitar la seua inclusió en la secció que 
estimen oportú, l'única limitació  serà la que correspon a les comissions al fet 
que vulguen competir a la Secció Especial, que hauran de complir amb el 
pressupost mínim ressenyat anteriorment. 
 
La JLF, sol·licitarà a les comissions, amb una termini d`anterioritat prudent, que 
li faciliten una carta sobre fitat, amb indicació de la secció en la qual vol 
competir, tant el seu monument gran com la infantil i en una reunió convocada 



 

 

per la mateixa JLF, els sobres seran oberts pel component que designe la JLF i 
seran comunicats als assitents en aquesta reunió. 
 
En cas que se sol·liciten participar més de deu comissions en una mateixa 
secció, automàticament pujaran de secció tantes comissions com puguen sobrar 
en aquella secció, començant per la primera comissió que més cens faller tinga 
en la data de l'últim cens presentat a JLF el dia 19 de Març del exercici anterior. 
Si en la secció superior on hagen, pujat les comissions sobrants també se 
superarà la quantitat de deu comissions participants, s'aplicara el mateix 
procediment i així successivament fins que no quede una secció amb més de 
deu comissions  
  
   

  TÍTOL QUART. ACTES OFICIALS I CONCURSOS. 
 

CAPÍTOL PRIMER. ACTES OFICIALS I EL SEU 
DESENVOLUPAMENT. 

 

Article 73é. 

 

Els actes i festes a desenvolupar al llarg de l'exercici faller, del desenvolupament 
dels quals s'encarrega la J.L.F. seran donats a conéixer a les diferents comissions 
falleres per a la seua aprovació, per mitjà de l'Assemblea de Festes. 
 
En tots els actes oficials tant els fallers integrants de totes les Comissions, com 
les bandes i/o xarangues que els acompanyen, hauran de guardar el màxim 
decòrum, respecte i educació al públic en general, autoritats, Falleres Majors 
d'Alzira, Junta Local Fallera i a tothom faller, tant en comportament, com en 
vestuari i decoració. 
 
Davant qualsevol falta de decòrum i respecte protagonitzat per algun membre 
d'una Comissió inscrita en el cens de Junta Local Fallera d'Alzira, com de algun 
membre de bandes i/o xarangues que acompanyen a les Comissions als actes 
oficials que la Junta Local Fallera organitza, aquesta actuarà d'ofici exigint a la 
comissió el nom o a noms dels membres que hagen comés aquestes faltes, sota 
pena de sanció per a la Comissió si es nega a donar-los, i se sancionarà 
adequadament a aquell que ho haja comés amb la condició de no desprestigiar 
la festa.  
 

 

 

Article 74é.  
PRIMER. DE LA CAVALCADA MULTICOLOR. 

  

En la formació i desenvolupament d´aquesta cavalcada es mantindrà en 

tots els aspectes, la seua tradicional organització i es garantirà el normal 



 

 

compliment de totes aquelles normes que emanen de la J.L.F. amb la 

finalitat d´obtindre un eficaç desenvolupament d´aquesta. 

 

La J.L.F. podrà acceptar d´organismes públics o entitats privades, el 

patrocini del concurs, bé per mitjà d´aportació econòmica per als premiats 

o be per mig de l´entrega de regals en espècie. 

  

La J.L.F. junt al consens de les comissions falleres, estarà obligada a marcar 

les bases del concurs que seran publicades amb una anterioritat de tres 

mesos a la celebració de l´acte. 

  

La J.L.F. designarà un jurat qualificador, que estarà compost per un mínim 

de tres persones externes a les comissions falleres. El jurat qualificador 

haurà de rebre una formació prèvia i una rúbrica de puntuacions 

prèviament consensuades per les comissions falleres. 
  

El jurat qualificador haurà de reunir-se una volta donada per finalitzada la 

cavalcada,  per a efectuar el recompte de les puntuacions davant la 

presència del Delegat corresponent de la J.L.F. 

  

La Junta Local Fallera posarà a disposició de qualsevol faller, la totalitat 

d´actes de puntuació realitzades per cadascun dels membres del jurat, 

identificats amb el nom i cognoms. 

  

Els membres del jurat es reuniran quan considere convenient J.L.F. El jurat 

haurà d´estar present durant tota la cavalcada multicolor sense poder 

retirar-se sense motius justificats. 

  

Es tindrà en compte el comportament al llarg del recorregut, no 

s´admetran actituds indecoroses ni contratemps els quals podrien 

contribuir al desprestigi d´aquesta, incloent estats d´embriaguesa 

manifesta. 

  

La J.L.F té l´obligació de fer complir aquest comportament digne i prendre 

les mesures de repressió (retirar a la fallera o faller de l´acte), durant el 

desenvolupament d´aquesta. En el cas de produir-se, si la comissió 

d´incidències ho considera convenient per la seua gravetat, la falla 

participant en qüestió, seria sancionada; això comportaria, a més de la 

sanció corresponent, la pèrdua de la subvenció o premi en metàl.lic en el 

cas el qual li correspongués. 

Les comissions de falla, hauran de ser les responsables dels actes y 

crítiques que es presenten en aquesta festa. 



 

 

La J.L.F establirà les puntuacions i premis tenint en compte: 
  

-          Crítica. 

-          Enginy. 

-          Figura. 

-          Grup. 

-          Carrossa. 

   
  

                                          SEGON. EL PASDOBLE 

  

El pasdoble és definit, com un concurs en el qual cada comissió fallera que 

així ho desitge, realitzarà un ball coreogràfic i reproduït pels carrers 

d´Alzira. 

Aquest acte deurà efectuar-se necessàriament durant la setmana fallera, 

entenent aquest per tradicional acceptació de la paraula. 

 

En la formació i desenvolupament del pasdoble, es mantindrà en tots els 

aspectes, la seua tradicional organització i es garantirà el normal 

compliment de totes aquelles normes que emanen de la JLF amb la fi 

d´aconseguir un eficaç desenvolupament d´aquest. 

  

La JLF junt amb el consens de les comissions falleres, estarà obligada a 

marcar les bases del concurs que seran publicades amb una anterioritat de 

tres mesos a la celebració de l´acte. 

Els  itineraris i l´organització seran fixats per la JLF junt al consens de les 

comissions falleres d´acord a les circumstàncies del moment. 

Els premis constaran de tres (1r, 2n, 3r,). 
   

La JLF designarà un jurat qualificador que estarà compost per un mínim de 

tres persones externes a les comissions falleres. El jurat qualificador haurà 

de rebre una formació prèvia i una rúbrica de puntuacions, prèviament 

consensuades per las comissions falleres. 

 

El jurat qualificador haurà de reunir-se el mateix dia una volta donat per 

acabat el pasdoble, per a  efectuar el recompte de las puntuacions davant 

la presència del delegat corresponent de la JLF . Les comissions 

guanyadores rebran la notificació per part de la JLF abans de finalitzar el 19 

de Març. 

  

La JLF posarà a disposició de qualsevol faller, la totalitat de les actes de la 

puntuació realitzades per cadascun dels membres del jurat, degudament 

identificats amb nom i cognoms. 



 

 

Els components del jurat s´ubicaran on J.L.F. considere oportú.  El jurat 

deurà estar present durant tota la duració del pasdoble sense poder 

retirar-se sense motiu justificat. 

Es tindrà en compte el comportament al llarg del recorregut no adoptant 

actituds indecoroses, ni entorpiments que contribueixin al desmèrit 

d´aquest, incloent estats d´embriaguesa manifesta. La JLF té l´obligació de 

fer complir aquest comportament decorós i pot prendre les mesures de 

repressió (retirada de la fallera o faller de l´acte), durant el 

desenvolupament del mateix. 

En el cas de produir-se, si la comissió d´incidències ho considera oportú per 

la seua gravetat, la falla participant en qüestió serà sancionada, 

comportant tot això, a més de la sanció corresponent, la pèrdua de la 

subvenció o premi en metàl.lic en cas el qual li correspongués. 

  

  
Article 75é.  “CRIDÀ”. 
 

La J.L.F. organitzarà invariablement l'acte de la “Cridà”, així com el 
desenvolupament de la mateixa que serà potestat de la J.L.F. 
 
Aquest acte s'efectuarà en el lloc i forma que designe la J.L.F., prèvia 
comunicació i aprovació en l'Assemblea de Delegats de Festes, amb la finalitat 
d'aconseguir la màxima assistència i representativitat en un acte de la seua 
importància.  
 

Article 76é.  “PLANTÀ” DE LES FALLES . 

 

La “plantà” de les falles, haurà de quedar ultimada en tot cas, abans de l'hora 
que oportunament es designe per a la visita del Jurat qualificador, el dia 
assenyalat a aquest efecte en el corresponent programa oficial, incorrent en 
desqualificació la falla que incomplisca aquestes regles. 
 
Tot material que es plante en les falles el dia assenyalat, i que forme part de la 
falla en el moment en el qual aquesta haja de ser valorada pel Jurat, haurà de 
cremar en el moment de la “crema”, incloent si és procedent el millor “ninot” 
de cada comissió a la qual fa referència l'article 83. 
 
Només s'exceptuen salvant-se de la “cremà”, el “ninot” que haja obtingut el 
premi de “ninot indultat”. 
 
No obstant això les Comissions falleres podran retirar del monument faller 
xicotets elements per a cortesia de les Falleres Majors, Presidents i 
determinades autoritats especials a petició de la Junta Local Fallera i en nom 
d'Alzira, però mai podran consistir en parts importants d'aquesta.  
 



 

 

 

Article 77é.   OFRENA DE FLORS A LA VERGE DEL LLUCH PATRONA DE  

LA CIUTAT D’ALZIRA I A SANT JOSEP.  

 

L'Ofrena de flors haurà d'efectuar-se necessàriament durant la setmana fallera, 
entenent per aquesta la tradicional accepció de paraula. 
Els itineraris i organització seran fixats per la J.L.F. d'acord amb les 
circumstàncies del moment. 
Les Comissions de falla i les seues seccions infantils aniran acompanyades 
només per les seues respectives bandes de música, perfectament uniformades.  
 
Article 78é.  FESTES I ACTIVITATS DE CARÀCTER EXTRAORDINARI.  

 

La J.L.F. podrà sol·licitar la cooperació de les Comissions per a aquells actes o 
festes als quals siga convidada.  
 
Article 79é.  PROCEDIMENT  

 
Les activitats festives o culturals d'àmbit local que requerisquen la participació 
de les Comissions falleres i l'organització de la qual siga delegada en J.L.F. pel 
Excel.lentíssim Ajuntament, es regiran per les següents normes: 
 
1r. Les Comissions falleres que desitgen participar, hauran de formalitzar la seua 
sol·licitud per mitjà d'escrit dirigit a J.L.F., dins del termini que es determine. 
2n. Les Comissions falleres s'atindran en tot moment a la normativa que de 
manera expressa elabore la J.lf per a cada acte en qüestió. L'incompliment o 
infracció d'aquesta normativa facultarà a la J.L.F., per a sancionar a la Comissió 
infractora, amb la seua exclusió en posteriors actes de la mateixa índole. 
 
3r. Quan el desenvolupament d'aquests actes requerisca la utilització 
d'instal·lacions, infraestructures o immobles de propietat municipal, haja de 
limitar-se el nombre de Comissions participants, es realitzarà un sorteig a 
celebrar per la J.L.F. De la mateixa manera, aquelles comissions que havent 
formalitzat la seua sol·licitud, queden per sorteig excloses de participar, 
adquiriran dret de preferència per al següent acte del mateix caràcter que 
organitze J.L.F., entenent-se que en aqueix cas l'adjudicació es realitzarà de 
manera directa i sense sorteig, sempre que aquestes Comissions estiguen 
interessades i ho sol·liciten de nou per escrit. 
En el cas excepcional de l'accés al Gran Teatre, regiran les següents normes:  
 
a). Tota Comissió fallera que desitge realitzar els actes de Presentació de les 
seues Falleres Majors en el Gran Teatre, haurà de sol·licitar-lo, sense sol·licitar 
cap data expressa, per escrit a la J.L.F. dins del termini que oportunament es 
comunicarà. 
 



 

 

b). Se sortejaran les dates disponibles entre les Comissions falleres sol·licitants. 
 
c). Totes les comissions falleres, hauran de sol·licitar la participació anualment, 
passant a l'últim torn aquella que no ho faça. 
 
d). Les Comissions falleres que celebren en aqueix mateix exercici Aniversari 
documentalment provat, com a mínim de 25 exercicis o xifra múltiple de 25, 
accediran directament al Gran Teatre en les condicions del present Reglament, 
havent d'especificar aquest esdeveniment en la carta de sol·licitud i fer l'acte o 
actes en la data que per sorteig li corresponga. 
e). La Comissió que havent obtingut l'accés al Gran Teatre, en virtut de sorteig, 
negocie amb finalitats econòmics o no, amb una altra Comissió aquest accés, 
renunciant la primera a aquest a favor de la segona o tercera, serà sancionada 
amb la impossibilitat d'accedir al sorteig referit en els pròxims cinc exercicis 
després del seu torn de participació.  
 

CAPÍTOL SEGON. CONCURSOS I ELS SEUS  JURATS.  
 

Article 80é. 
 

Els concursos organitzats per la  JLF es regiran per les bases que la mateixa 
elaborarà sobre  cadascun d'ells, havent d'acordar-los amb les comissions 
mitjançant reunions  monogràfiques en cada concurs, precedint la seua difusió i 
publicació entre totes les comissions falleres. 
 
Cada edició se celebrarà amb caràcter anual i sota l'organització de la J.L.F. es 
realitzaran les següents activitats i concursos festius: 
 
- Concurs de “llibret de falla”. 
 
- Concurs de Teatre en llengua Valenciana. 
 
- Concurs de Teatre Infantil en llengua Valenciana. 
 
- Campionat de Jocs de saló (“Truc”, “Punyet”, Dominó, Parxís, Dames i Escacs).  
 
 

Article 81é.  “LLIBRET” DE FALLA. 

 

Se celebrarà anualment per la J.L.F. un concurs de “Llibret” de falla, d'acord amb 
les bases que a proposta de l'Assemblea de Festes aprove l'Assemblea General. 
 
Obligatòriament les Comissions que presenten “Llibret” a concurs, faran 
lliurament del menys un exemplar a la J.L.F. per al seu arxiu. 
 



 

 

Els premis constaran de cinc (1r, 2n, 3r, 4t i 5é) en cadascuna de les dues 
seccions de llibret (gran i xicotet). Així també s'atorgarà un premi a la millor 
portada en cada secció. 
 
La J.L.F. pot acceptar d'organismes públics o entitats privades, el patrocini del 
concurs, bé per mitjà d'aportacions econòmiques per als premis o bé per mitjà 
de deslliurament de regals en espècie. 
 
Article 82é.  EXPOSICIÓN DEL “NINOT”. 

 

S'estableix amb caràcter obligatori la presentació per part de les Comissions de 
falla, de  
 
un “ninot” per a la formació de l'esmentada exposició. 
 
El “ninot” o grup a presentar no podrà excedir les següents mesures. 
 
- Falles Majors: 150x100 cm. 
 
- La seua altura màxima, base inclosa, no podran excedir 250 cm. 
 
- Falles Infantils: 80x60 cm. 
 
- La seua altura màxima, base inclosa, serà de 150 cm. 
 
L'altura es medirà des de la mateixa part baixa de la base que també vaja a 
cremar-se independentment d'estructura, Font, adorn, Font, escenari, etc…on 
aquest sustentada. 
 
L'incompliment d'aquestes normes, donarà lloc a l'exclusió del concurs dels 
“ninots” o grups infractors. 
 
Els “ninots” de les diferents comissions, tant grans com infantils, hauran d'estar 
exposats en un lloc que reunisca les condicions idònies per a la seua valoració 
per part del Jurat triat per la J.L.F. 
 
La J.L.F. per a evitar incompliments sobre les mesures dels “ninots” que s'hagen 
d'exposar, referenciades en el present article, podrà establir els mitjans 
adequats per al mateix control, estant les comissions obligades al seu 
compliment. 
 
 

Article 83é.  “NINOT INDULTAT”. 
 



 

 

La J.L.F. designarà un Jurat qualificador a l'efecte de triar el “Ninot” indultat de 
l'exercici corresponent, reflectint els noms i a cognoms de aquests, la totalitat 
de les puntuacions realitzades; aquestes dades estaran depositades en la Junta 
Local Fallera, perquè siga públic i estiga a la disposició de qualsevol faller. 
 
El Jurat qualificador estarà compost per un mínim de tres persones i s'atendrà 
les següents normes: 
 
Atorgarà un 1r Premi al Millor “*ninot” de cada secció, tant majors com 
infantils. Es farà lliurament, en el seu moment de una Banderola acreditativa 
d'aquest premi que dictarà així: “MILLOR “NINOT” DE (secció de falla)”. 
 
De dels “ninots” guardonats amb el 1r Premi, es designarà el “ninot indultat”, 
tant major com infantil. 
 
Dit “ninot” com a part integrant de la falla, serà reposat una vegada clausurada 
l'Exposició, si bé quedarà en propietat de J.L.F. a l'efecte del seu emplaçament i 
conservació en el Museu faller, per la qual cosa haurà de ser retirat de la falla, 
amb antelació a la “cremà”. 
 
Únicament s'indultarà un “ninot” entre les falles majors i un altre entre les 
infantils de cada exercici, i en aquests dos casos se seguirà el mateix 
procediment. 
 
Els “ninots” que es presenten a l'elecció de “NINOT INDULTAT” hauran de ser de 
nova creació, això és, realitzat l'any en curs, no necessàriament amb motles 
nous. 
 
A iniciativa pròpia o per denúncia escrita d'una Comissió s'haurà d'estudiar i 
valorar amb les proves pertinents que un “ninot” s'ha presentat en enguany o 
anys anteriors. Si aquest fet fóra provat per la comissió d'incidències de la Junta 
Local Fallera el “ninot” denunciat serà desqualificat i destituït del seu premi, 
atorgant aquest premi al segon classificat. 
 
Una vegada passe el jurat, haurà de comptar en la base de cada “ninot” el nom 
de la falla i el nom de l'artista faller. 
 
La J.L.F. podrà acceptar de qualsevol organisme públic o entitat privada el 
patrocini del concurs bé per mitjà d'aportació econòmica per als premiats o bé 
per mitjà del lliurament de regals en espècie. 
 

 
Artículo 84é.  PREMIS ALS MONUMENTS. 
 



 

 

La JLF a través del jurat corresponent, concedirà  als monuments de les 
comissions de la  Ciuta  t d´Alzira els següents premis: 
 

 1. PREMIS A LA QUALITAT DELS MONUMENTS: 
 

a) Es concedirà un premi per monument, dividint-se aquestos en seccions, 
seguent tots numerats des d´el  primer fins al nombre que determine el total de 
comissions integrades en cada secció. 
 

b) Per a la qualificació dels monuments, el jurat qualificador puntuarà del 1 al 
10, sense decimals, en cadascun dels següents conceptes: 
 

 - Composició / Risc. 
 - Modelatge.  
 - Pintura. 
 - Acabat. 
 - Crítica i sàtira. 
 

En el cas dels monuments infantils s´afegiran als conceptes de Crítica i SÀTIRA el 
concepte de DIDÀCTICA. La  suma  global  dels mencionats  conceptes,  donarà  
com a   resultat  la  puntuació  de  la  falla, determinant així el nombre de 
Premis, descartant la puntuació més alta i la més baixa, atorgada pels membres 
del jurat de la secció. 
 

c)  La  JLF  destinarà  un  mínim  de un  5%  del seu  presupost  anual  als  primers  
premis  de monuments majors e infantils de cada Secció. (sent el 6% per a l´any 
2019, 7% pel 2020 i 8% a partir de l´any 2021). 
 

El 75% de la quantitat global adscrita a premis a monument correspondrà  als 
primers premis de las falles grans, i el 25% restant per als primers premis de les 
falles infantils, d´acord amb la següent baremació: 
 

  - 34  % per a la Secció Especial. 
  - 26  % per a la  Secció Primera. 
  - 18  % per a la  Secció Segona. 
  - 12  % per a la  Secció Tercera. 
  - 10  % per a la  Secció Quarta. 
 

2. PREMI D´ENGINY I GRÀCIA. 
 

a) Es concedirà un premi d´Enginy i Gràcia per cadascuna de les seccions, tant en 
monuments grans com en infantils. 
b) Per a la concesió dels premis d´Enginy i Gràcia, es puntuarà  del 1 al 10, sense 
decimals, en cadascun dels següents conceptes: 
 



 

 

   - Originalitat. 
   - Creativitat. 
   - Gràcia. 
   - Sàtira. 
 

   
             3. PREMI A CRÍTICA LOCAL. 
 

a) Es concedirà un premi a la Crítica de temes d´àmbit alzireny per cadascuna de les 
seccions dels monuments grans. 
b) Per a la concessió dels premis a Crítica Local, es puntuarà del 1 al 10, sense 
decimals, en cadascun dels següents conceptes: 
 

   - Estil. 
   - Presentació. 
   - Contingut. 
 

              4.EN CAS  D´EMPAT 
 

a)Per  als  premis  a  la  qualitat  dels  monuments,  es  tindrà  en  compte  les  
puntuacions obtingudes en Enginy i Gràcia. 
 

b) Per als altres premis  i  en  cas  de  continuar l´empat als premis  a  la  qualitat  
dels monuments, s´incorporaran les puntuaciones descartades, en cas de 
persistir l´empat, guanyarà  aquella  falla  que  haja  obtingut  un major nombre  
de  10, i si  seguira l´empat,  es miraran els 9 i així succesivament fins que es 
desfaca l´empat. 
 

 

 

 

Article 85é.  EL JURAT . 
 

 
El sistema de jurat per a puntuar els monuments fallers , la denominació del 
jurat de Comissió, quedaran regulats en aquest article, sent la J.L.F. el garant de 
bon desenvolupament del sistema, per mitjà de la confecció d'unes bases que 
desenvolupen el present article. 
 
Cada Comissió fallera, designarà de forma obligatòria per a tindre dret al fet que 
se li vote al seu monument, almenys tres membres d'aquesta, a qui considere 
amb la suficient capacitat objectiva per a realitzar l'adequada funció de 
qualificar als monuments, complint els requisits que siga major de 18 anys i 
tinga una antiguitat  de cinc anys en el cens faller adult. No podrà ser membre 
del jurat aquell faller o fallera que siga artista faller I plante monument a la 
nostra ciutat l'any en curs així com algun dels seus familiars en primer o segon 
grau, la votació no haurà de ser de la mateixa secció i la responsabilitat de no 



 

 

enviar a dita responsable de la mateixa comissió sota pena de desqualificació de 
l'obtenció del premi obtingut per la falla que hi haja enviat a aquest jurat-
artista. 
 
La identitat dels mateixos serà comunicat a la J.L.F. en els terminis establerts per 
aquesta, a fi de poder-los convocar a l'efecte de definir les esbossos d'actuació 
com a jurats. 
 

Una vegada estiguen determinats els jurats de comissió, pel Sr. Notari farà el 
sorteig del Jurat de comissió per les corresponents seccions, procedint-se a 
identificar-se en les paperetes de la votació amb el seu nom, cognoms i D.N.I., 
sent d'obligat coneixement per part de la J.L.F., per al control en cas de 
qualsevol reclamació, que les tindrà en propietat durant els quinze dies 
posteriors a la “cremà” abans de conducta a la seua destrucció. 

 
En cap cas, el Jurat de comissió podrà ser triat per a votar a la secció on 
pertanga la comissió on aquest censat. 
 
El sorteig del Jurat de comissió no serà públic, sent comunicat a cada falla, per 
mitjà del conducte que trie la J.L.F., en el matí del dia que es jutgen als 
monuments. 
 
La J.L.F., organitzarà els coneguts “cursets” a través de xarrades, col·loquis o 
ponències sobre la formes de qualificar els monuments, no assumint 
responsabilitat del bon fer dels persones que actuen com a Jurats. Els Jurats de 
Comissió estan obligats a assistir a aquestes xarrades, col·loquis o ponències, 
per a poder exercir com a jurat. 
 
Cada secció estarà puntuada per un mínim de deu jurats Fallers. 
 
L'Acta notarial que reculla el resultat de les votacions i que serà exposada o 
enviada a les Comissions Falleres, no solament haurà de reflectir el resultat 
numèric total, sinó els resultats de tots i cadascun dels conceptes que donen 
com a resultat final tant en els premis, com en Enginy i Gràcia. 
 
Per al premi d'Enginy i Gràcia , la J.L.F. podrà acceptar de qualsevol organisme 
públic o entitat privada, el patrocini del concurs, bé per mitjà d'aportació 
econòmica per als premiats, o bé per mitjà del lliurament de regals en espècie. 
 
Article 86é. JURAT DE LA CRÍTICA LOCAL. 

 

El Jurat estarà compost per les persones que designe la J.L.F. per mitjà de la 
Delegació corresponent, entre diverses personalitats reconegudes en el món de 
la Cultura alzirenya Aquest jurat s'instaurarà amb caràcter exclusiu per al 
concepte de Crítica Local.  



 

 

 

 

TÍTOL CINQUÉ. FALLERES MAJORS D'ALZIRA, CORTS 

D'HONOR, CANDIDATURES I PROCEDIMENT  D'ELECCIÓ. 
 

 

Article 87. 

 

Les Falleres Majors d'Alzira, seran nomenades per l'Excm. Sr/a. Alcalde/sa de la 
Ciutat d'Alzira, a proposta de l'Assemblea General de la J.L.F. 
 

Article 88. 

 

Les condicions que han d'ostentar les candidates seran: 
 
FALLERA MAJOR 

 

a) Edat mínima 18 anys. 
 
b) Estar censada 2 exercicis fallers o un si ha sigut Fallera Major de Comissió, 
comptarà com a segon any en el propi exercici de l'Elecció. 
 
c) En el cas d'estar empadronat en una localitat diferent a Alzira, haurà d'indicar 
un domicili a Alzira per a la seua recollida en els actes oficials o els que assistisca 
la J.L.F., així com estar els dos anys anteriors censada en una Comissió 
pertanyent a J.L.F. d'Alzira. 
 
d) Les Falleres Majors triades en exercicis anteriors, no podran presentar-se a 
una altra selecció de Fallera Major d'Alzira. 
 
 

 

e) Les components de la Cort d'Honor de la Fallera Major d'Alzira, podran 
presentar-se a partir del segon any del seu mandat, i complir els punts a),b) i c) 
a dalt descrits en aquest article. 
 
Cada Comissió tindrà opció a presentar una o diverses candidates a Fallera 
Major, atenint-se a les condicions anteriors reflectides en aquest article. 
 

Article 89. 

 

Les condicions que han d'ostentar les candidates per a Fallera Major infantil 
d'Alzira seran: 
 
FALLERA MAJOR INFANTIL 

 



 

 

a) Edat compresa entre 8 i 12 anys inclusivament a data del dia de l'elecció a 
F.M.I. d'Alzira.  
 
b) Les restants condicions seran les mateixes que per a la Fallera Major. 
 
c) La Fallera Major Infantil, podrà presentar a posteriors seleccions de Fallera 
Major d'Alzira, en el moment que complisca els requisits dels punts anteriors. 
 
d) Les components de la Cort d'Honor de la Fallera Major Infantil d'Alzira, 
podran presentar-se a partir del segon any del seu mandat, i complir els punts a) 
i b) a dalt descrits en aquest article.  
Cada Comissió tindrà opció a presentar una o diverses candidates a Fallera 
Major i igualment una o diverses a Fallera Major infantil, atenint-se a les 
condicions reflectides en aquest article. 
 

Article 90.- PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES. 
 

Junta Local Fallera d'Alzira obrirà un termini de presentació de candidatures a 
Falleres Majors d'Alzira i Corts d'Honor gran i infantil, optant aquestes, en 
primer lloc a l'Elecció a la Cort d'Honor;  i una vegada haja estat triada la Cort   
d´Honor ,entre totes les candidates presentades, es procedirà a realitzar 
l'elecció de les Falleres Majors entre aquelles candidates que vulguen optar a 
l'Elecció, és a dir, a ser Falleres Majors d'Alzira de conformitat amb l'article 92.   
 

 

ARTICLE 91.- PROCEDIMENT D'ELECCIÓ DE LES FALLERES MAJORS 

D'ALZIRA I LES SEUES CORTS D'HONOR.  

 

 Una vegada passat el termini de presentació de candidates, es realitzarà l'acte 
popularment conegut com a "presa de contacte" en el qual els electors 
coneixeran a les candidates, amb la finalitat de triar en un segon acte, 
anomenat "preelecció", a les set candidates que finalment podran optar a 
l'elecció de la Fallera Major d'Alzira (tant gran com infantil), llevat que ja 
estiguen cobertes les set representants. Aquest  acte es realitzarà únicament 
amb els electors; a porta tancada i amb la presència de directius de Junta Local 
Fallera d'Alzira. 
 
El sistema d'elecció serà l'establit a l´ article 92. Una vegada triades les set 
candidates es procedirà a l'Elecció de les Falleres Majors de conformitat amb 
l'article 92 paràgraf segon.  
 

 

 Article 92-. SISTEMA DE VOTACIÓ D'ELECCIÓ DE LES FALLERES 

MAJORS D'ALZIRA I LES SEUES CORTS D'HONOR.   

 



 

 

1.-En cas d’haver de realitzar l´acte de "preelecció" de les set candidates a 
Falleres Majors d'Alzira i Cort d´Honor  (tant major com infantil) s'efectuarà i 
exerciran com a   jurats els presidents representants de totes les comissions 
falleres de l'exercici en curs, excepte els que presenten candidates. Els electors 
hauran de tindre en compte a efectes de triar  a les set candidates les qualitats 
següents: HISTORIAL FALLER, PRESÈNCIA, COMPORTAMENT I EXPRESSIÓ ORAL 
EN VALENCIÀ. 
Junta Local Fallera facilitarà a tots els electors prèviament acreditats, les 
paperetes corresponents, on figurarà el nom de totes les candidates 
presentades. Els electors marcaran amb una X el nom de les set candidates que 
seran Cort d'Honor i podran optar a Falleres Majors d'Alzira. Les úniques 
paperetes vàlides seran les facilidades per J.L.F. Les paperetes en les que, no 
quede clarament expressada I visible, la voluntat    de  l´elector amb la X 
corresponent ( és a dir,que no haja sigut marcada, duplicada, amb 
esborradurres, etc...) seran considerades nul.les. En cas d'empat, seria triada la 
senyoreta o xiqueta que estiguera més temps censada com a fallera. Si tornarà a 
haver-hi empat la que haja sigut a la vegada Fallera Major de comissió i en cas 
de persistir l´empat serà la de major d'edat.    
 
 2-. Una vegada realitzat l´acte de preelecció, segons allò que establix el 
paràgraf anterior, les set candidates triades tindran un termini de 2 dies hàbils 
on comunicaran la voluntat expressa de no voler concórrer a ser elegides com a 
Falleres Majors d'Alzira, passant directament, així, a ser components  de la cort 
de la corresponent Fallera Major d'Alzira (major i infantil).  L'acte d'Elecció de 
les Falleres Majors d'Alzira s'efectuarà i,en ell, exerciran com a  jurats aquells 
que  hagen assistit a l´acte de presa de contacte i preelecció. De no haver 
assistit les mateixes persones als dos actes, no podran ser electors de la Fallera 
Major d'Alzira i el seu vot no podrà ser delegat. Els electors hauran de tindre en 
compte a efectes de triar  a les set candidates les qualitats següents: HISTORIAL 
FALLER, PRESÈNCIA, COMPORTAMENT I EXPRESSIÓ ORAL EN VALENCIÀ. 
 
JLF facilitarà a tots els electors prèviament acreditats les paperetes 
corresponents amb els noms de les falleres que opten a Falleres Majors d'Alzira 
major i infantil. Els electors marcaran amb una X el nom de la candidata que 
vulguen que ostente el càrrec de Falleres Majors d'Alzira (tant major com 
infantil).  
  
Les úniques paperetes vàlides seran les facilitades per J.L.F. una vegada feta la 
votació s'efectuarà l'obertura de l´urna en presència d´un notari, el qual 
efectuarà el recompte de vots, i donarà fe en una  acta notarial. En cas d'empat, 
seria triada la que estiguera més temps censada com a fallera. Si tornarà a 
haver-hi empat la que haja sigut a la vegada Fallera Major de comissió i en cas 
de persistir  l´empat serà la de major d'edat.     
 
 



 

 

TÍTOL SISÉ. DEURES I OBLIGACIONS DE LES FALLERES 

MAJORS D'ALZIRA I LES SEUES CORTS D'HONOR.  

 
Article 93. 

 

Les Falleres Majors, Corts d'Honor i els seus representants legals, assumiran les 
normes i protocol redactades a aquest efecte en el Reglament Intern de la Junta 
Local Fallera d'Alzira. 
 

TÍTOL SETÉ. INDUMENTÀRIA FALLERA. 
 

 

Article 94. INDUMENTÀRIA EN GENERAL. 

 

1r. Tot/a faller/a (censats en la J.L.F.) persona participant en els actes, festes i 
desfilades solemnes organitzades en les falles d'Alzira (a excepció d'aquells que 
expressament es decidisca per part de la J.L.F.) hauran d'anar abillats amb la 
indumentària Valenciana tradicional i reglamentària admeses com a oficials i 
que es detallen en aquest reglament (Queden exempts d'aquest article aquelles 
persones que desfilen al costat de la J.L.F. o comissió fallera com a fruit d'una 
condecoració, per ser una personalitat rellevant en la societat o ostentar un 
càrrec honorífic en les mateixes). 
 
2n. De cara a no desvirtuar ni faltar al respecte a la pròpia tradició folklòrica, 
tota persona participant en els actes fallers, tendirà a ser el més fidel possible 
respecte a l'autenticitat de reproduir la indumentària valenciana de l'època 
corresponent, tant en els models femenins com masculins, evitant accessoris o 
ornaments no propis d'aquesta època. 
 
3r Aquesta obligació podrà anul·lar-se per decisió de la J.L.F. en cas de: 
meteorologia adversa o desastres naturals. 
 
4.-Queda prohibida la Utilizació de peces que no siguen concordes a la 
indumentària tradicional fallera expresa en l'article 95 i 96, així mateix no és 
permetra la utilizació de les peces masculines per fallers ni  per falleres en actes 
oficials amb independències del càrrec que ostenten.  
 
Article 95. 

 

EL FALLER.- Haurà de vestir: 
 
a) El vestit d'ús comú a Alzira des de 1.968, compost per: pantalons negres, 
sabates i calcetins negres, torera del mateix color, camisa i petxera blanca, així 
com el corresponent faixí de ras amb borles de el seu color penjant de la part 
superior esquerra sobre la pernera corresponent dels pantalons. 



 

 

 
Per a aquest vestit s'estableix la següent correlació de faixins: 
 
PER A  LA JUNTA LOCAL FALLERA. 
 
President:------------------------------------------------------Daurat.  
Vicepresidents i Secretari General ----------------------Gris plata. 
Reste J.L.F.- -------------------------------------------------Verd. 
 
PER A LES COMISSIONS FALLERES: 
 
President:-----------------------------------------------------------Roig.  
Executiu falla-------------------------------------------------------Blau. 
Resta fallers---------------------------------------------------------Morat.  
 
b) Vestit de “torrentí “ 
 
c) Vestit de “saragüell”.  
 

d) El vestit compost per pantalons llargs ratllats, camisa de seda o fil, jupetí i 
faixa, amb sabates i calcetins negres o espardenyes de llaurador amb calcetins 
brodats. 
Està expressament prohibit l'ús de corbates, flors i llaços de qualsevol gènere, 
etc. Únicament podran ostentar les recompenses obtingudes, la Insígnia o 
distintiu de la seua Comissió, o si és procedent la de Junta Local Fallera, no 
excedint en cap cas el número de cinc relacionades amb el món faller. 
 
En cap cas el brusó es considerarà indumentària tradicional valenciana i només 
es podrà utilitzar en els actes estrictament privats de cada falla, quan així ho 
decidisca la pròpia Comissió, llevat que J.L.F. crega oportú utilitzar-ho per a 
algun acte puntual o per motius puntuals. 
 
 
 
Article 96. 

 

La FALLERA.- Haurà de vestir: 
 

a) El vestit de gala de llauradora valenciana, amb tres monyos, tal com dicta 
el costum havent d'observar el major decòrum en la seua vestimenta i 
cabells.  

b) Vestit del segle XVII o XVIII, (conegut com d'època) amb un o tres 
monyos. 

 
c) Vestit d'estiu (conegut com a vestit de de l'horta) amb un o tres monyos. 



 

 

 
d) L'ús de reixeta, s'ha d'utilitzar només per aquelles persones que per la 
seua edat, o malaltia, no tinguen possibilitats de compliment del pentinat 
tradicional, o si al model d'indumentària li és més adequat. 
 
e) Tant les Falleres Majors d'Alzira com les Falleres Majors de Comissió, 
podran ostentar la banda amb els colors de la bandera Nacional Espanyola. 
Així com tant les components de les Corts d'Honor de les Fallera Majors 
d'Alzira com les corts d'Honor de les diferents Comissions, podran ostentar 
la banda amb els colors de la Real Senyera Valenciana, havent-hi que brodar 
sobre la part superior de la banda, l'escut i el nom de la J.L.F. o de la 
Comissió a la qual pertany. 
 
f) Només en aquests vestits està permés l'ús de la banda de fallera de la 
següent forma: 

 
Per a  la JUNTA LOCAL FALLERA 

 
Falleres Majors d'Alzira……………………..... Banda amb la bandera Espanyola 
Corts d'Honor de les  F. Majors d'Alzira ……Banda amb la Real Senyera 
Valenciana 
Presidenta………….....................………………………….. ...Banda Cort, amb rivet daurat  
Vicepresidentes i Secretària General     …………........ Banda Cort amb rivet gris 
plata  
Resta de falleres de la J.L.F. ……………………… Banda Cort amb rivet verd 
 
 

Per a  les COMISSIONS FALLERES  
 
Presidenta ------------------------------------------------------- Banda tall amb rivet roig 
Falleres Majors---------------------------------------- Banda amb la bandera Espanyola. 
Falleres càrrec rellevant (segons comissió):-----------Banda de cort amb rivet blau 
Corts d'Honor: -------------------------------------- Banda amb Real senyera Valenciana 
 
 
g) No es permetrà l'ús de qualsevol peça de vestir o d'ornamentació que no siga 
propi del vestit i ornaments tradicionals. 
 
h) Únicament es permetrà l'ús d'espardenyes de llauradora quan aquestes 
estiguen folrades externament amb la tela del vestit de fallera corresponent. 
 
 

Article 97. 

 

Les Falleres Majors i Corts d'Honor de cada exercici, tindran a la seua disposició 



 

 

diferents vestits oficials així com les pintes que portaran l'escut de la Junta Local 
Fallera (les pintes sol es podran utilitzar l'any que dure el seu regnat quedant a 
la seua sencera disposició els vestits considerant-se els mateixos obsequi de la 
J.L.F.) 
 
 

Article 98. 

 

Les Falleres Majors d'Alzira de cada exercici podran tindre a la seua disposició 
en conformitat al pressupost anual assignat, el vestit patentat com a “MODEL 
ALZIRA”, el qual, una vegada conclòs el mandat, seran custodiats per les 
mateixes a títol de dipòsit i només podran ser utilitzats quan així ho sol·licite la 
J.L.F. 
 

Article 99. 

 

Al faller sol se li permetrà la utilització de cinc insígnies de Comissions i 
recompenses en les solapes i les falleres podran portar en els seus rivets la 
quantitat d'insígnies de Comissió que el decòrum indique, (excloent una altra 
ornamentació). 
 

TÍTOL HUITÉ. RECOMPENSES 
 

CAPÍTOL PRIMER. PUNTUACIONS I DISTINTIUS. 

 
 

Article 100. 

 

Amb la finalitat d'estimular i reconéixer públicament els mèrits dels quals 
treballen per l'esplendor i engrandiment de les Falles, aquesta J.L.F. estableix 
com a premis els distintius o recompenses denominats "FLAMA" i "COET". 

  
 
BAREMS DE PUNTUACIÓ DE LA “ FLAMA” 
 

President/ta de la J.L.F._ 12 punts  
 
Fallera Major d'Alzira  _12 punts  
 
President/ta de Comissió _10 punts  
 
Fallera Major de Comissió_10 punts  
 
Executius de la J.L.F _8 punts  
 
Executius de Comissió_8 punts  



 

 

 
Cort d'Honor F.M. d'Alzira _8 punts  
 
Vocals _5 punts  
 
 
RELACIÓ DE RECOMPENSES  INDIVIDUALS  MAJORS 
 

 
“FLAMA” DE COURE: 
La “Flama” de Coure s'obtindrà als dos anys d'exercicis consecutius. 
 
“FLAMA” D’ARGENT: 
La “Flama” d’argent s'obtindrà en totalitzar un mínim de 35 punts. 
 
“FLAMA” D’ARGENT I MURTA: 
La “Flama” de Plata i Murta s'obtindrà en totalitzar un mínim de 70 punts. 
 
“FLAMA” D'OR: 
La “Flama” d'Or s'obtindrà en totalitzar un mínim de 100 punts. 
 
“FLAMA” D'OR I MURTA: 
La “Flama” d'Or i Murta s'obtindrà als 10 anys continus o alterns a partir de la 
concessió de la “Flama” d'or. 
 
“FLAMA” D'OR I MURTA AMB BRILLANTS: 
La “Flama” d'Or i Murta amb Brillants s'obtindrà als 10 anys continus o alterns a 
partir de la concessió de la “Flama” d'Or i Murta. 
 
“FLAMA” DE PLATÍ: 
La flama de platí s’ obtindrà als 15 anys consecutius o alterns de la concesió de 
la flama d'or i murta amb brillants. 
 
 
RELACIÓ DE RECOMPENSES COL·LECTIVES MAJORS I INFANTILS: 
 
 
“FLAMA / COET” D’ARGENT: 
S'obtindrà als 10 anys consecutius o 15 anys alterns. 
 
“FLAMA / COET” D’ARGENT I MURTA: 
S'obtindrà als 20 anys consecutius o 30 alterns. 
 
“FLAMA / COET” D'OR: 
S'obtindrà als 35 anys consecutius o 45 alterns. 



 

 

 
“FLAMA / COET” D'OR I MURTA: 
S'obtindrà als 25 anys consecutius o alterns a partir de la concessió de la “Flama 
/ Coet” d'Or. 
 
“FLAMA / COET” D'OR I MURTA AMB BRILLANTS: 
S'obtindrà als 25 anys consecutius o alterns a partir de la concessió de la “Flama 
/ Coet” d'Or i Murta. 
 
“FLAMA/COET” DE PLATÍ”: 
S’obtindrà als 25 anys consecutius o alterns a partir de la concesió de la 
flama/coet d'or i murta amb brillants. 
 
 
RELACIÓ DE RECOMPENSES INDIVIDUALS INFANTILS 
 
“COET” DE COURE: 
S'obtindrà el primer any d'estar inscrit en el cens faller. 
 
“COET” D’ARGENT: 
S'obtindrà als 5 anys consecutius o alterns. 
 
“COET” D'OR: 
S'obtindrà als 10 anys consecutius o alterns , als 9 anys consecutius o alterns 
amb un o més de President o Fallera Major. 
 
 

INSÍGNIA D'OR DE LA JUNTA LOCAL FALLERA 
 
Amb la finalitat de deixar constància del reconeixement al treball realitzat en les 
activitats de J.L.F., aquest Organisme estableix com a distintiu acreditatiu a tal 
distinció la Insígnia d'Or de J.L.F., que per a l'obtenció de la mateixa 
s'estableixen les següents normes: 
 
1r. Podran optar a la mateixa únicament els membres en actiu de l'Assemblea 
Permanent de la J.L.F. 
 

2n. S'estableix per a l'obtenció d'aquesta recompensa, haver obtingut com o 
mínim 100 punts al barem que es detalla a continuació: 
 
EXECUTIUS ......................................................20 Punts per Exercici faller. 
 
VOCALS …………………………………………. 15 punts per Exercici faller. 
 
Aquesta recompensa no podrà atorgar-se a títol honorífic, excepte en els casos 



 

 

de l'Excel·lentíssim/a Alcalde/a d'Alzira, President/a de J.lf. i Falleres Majors 
d'Alzira, o en algun altre cas considerat excepcional, sempre que siga aprovat 
amb el vot favorable de la majoria absoluta de l'Assemblea General, a la qual 
s'ha de sotmetre la seua aprovació. En cap cas es podrà concedir més d'una 
Insígnia d'Or a la mateixa persona, encara que siga per diferents conceptes. 
S'entén, per tant, que la concessió honorífica supleix a la posterior concessió per 
puntuació o viceversa 
 
 
CAPÍTOL SEGON. NORMES DE LES RECOMPENSES. 
 

Article 101. 

 

1r. Amb caràcter general, es puntuarà com queda indicat al Capítol primer. 
 
2n. Aqueixes puntuacions es consideraran vàlides a partir de l'inici de la seua 
activitat fallera i segons les dades que consten a l'arxiu de la J.L.F. 
exclusivament. 
 
3r. El còmput de l'antiguitat fallera vindrà determinada per el nombre 
d'exercicis fallers efectivament censat com a faller/*ra en actiu. D'igual manera 
es procedirà per a determinar l'antiguitat de les Comissions Falleres, entenent 
que el cens és el major garant de l'activitat fallera.  
 
4t. L'esmentat còmput únicament tindrà en compte i per aquest ordre de 
prevalença: 
 
a) Els censos oficials, inclosos les fulles d'altes i baixes de l'exercici en qüestió 
degudament segellades, que estan al poder de la J.L.F. 
 
b) A falta de l'anterior, les Revistes o Llibres Fallers que anualment publica la 
J.L.F. 
 
c) A falta de l'anterior, els “*Llibrets de Falla”, aportats per l'interessat en els 
quals de forma clara figure la data de l'exercici d'edició. El “*Llibret” deu ser 
original. 
 
 
5é. Les sol·licituds de Recompensa es presentaran en els impresos a aquest 
efecte facilitats per J.L.F., els quals hauran de ser originals, no admetent-se 
fotocòpies, a els quals s'acompanyarà una relació de totes les recompenses 
sol·licitades per la Comissió. 
 

6é. Les sol·licituds individuals hauran de reflectir totes les dades personals i 
l'historial faller complet, amb expressa indicació del número d'ordre al cens o 



 

 

les lletres “LL” en aqueix lloc per a indicar que figura en el “Llibret” de l'any 
corresponent. 
 
7é. En el supòsit que s'haja d'acreditar algun any amb el “Llibret”, 
s'acompanyarà a la sol·licitud el “Llibret” original per a la seua comprovació. 
 
8é. En les recompenses col·lectives, es farà constar el nom i la direcció de la 
Comissió i l'historial en el qual es detallaran els anys en què efectivament es va 
plantar falla. No es cobrirà l'apartat de número de cens. 
 
9é. L'acreditació d'algun any per un altre mitjà que no siga el cens o les fulles 
d'Altes, es considerarà, a l'efecte de puntuació, com a vocal. 
 
10é. La J.L.F. concedirà a títol pòstum a els fallers/as censats, morts durant 
l'exercici faller, la recompensa posterior a la que en aqueix moment tinguen, 
prèvia sol·licitud per escrit de la seua Comissió. 
 

11é. No podran optar a la *Flama de Plata, els Fallers/as que estiguen en 
possessió d'alguna de les següents recompenses de J.C.F.: 
 
“Bunyol” de Plata, “Bunyol” d'Or, “Bunyol” d'Or amb Fulles de Llorer i “Bunyol” 
d'Or i Brillants amb Fulles de Llorer. 
 
12é. No podran optar a la “*Flama” de Plata i Murta, els Fallers/as que estiguen 
en possessió d'alguna de les següents recompenses de J.C.F.: “Bunyol” d'Or, 
“Bunyol” d'Or amb Fulles de Llorer i “Bunyol” d'Or i Brillants amb Fulles de 
Llorer. 
 
13é.Les recompenses concedides hauran d'anar acompanyades del pergamí 
corresponent, acreditatiu de l'esmentada distinció. 
 
14é. S'estableix que no es podrà concedir a títol honorífic cap recompensa (a 
excepció de la Insígnia d'Or de J.L.F. i regint-se per l'apartat 2 reflectit en 
“INSÍGNIA D'OR DE LA JUNTA LOCAL FALLERA”). 
 
15é. Podran optar a recompensa tots els fallers/as censats en les diferents 
Comissions de la Ciutat d'Alzira, admetent-se l'historial faller d'altres Comissions 
pertanyents a altres pobles o ciutats. 
 
16é. La data de deslliurament de les peticions per a recompenses serà 
competència de la J.L.F. 
 
17é. La J.L.F. portarà un registre de les recompenses concedides, en el qual 
s'indicarà l'any de deslliurament, el número d'ordre, nom i a cognoms del 



 

 

recompensat i comissió fallera a la qual pertany. Aqueix registre s'efectuarà 
sobre les següents recompenses:  
 
“Flama” d'Or, “Flama” d'Or i Murta, “Flama” d'Or i Murta amb Brillants i Insígnia 
d'Or de la J.L.F. 
 
18é. Per a establir el número d'ordre de cada recompensa s'aplicarà aquest 
ordre de prevalença: 
 

a) Major puntuació. 
b) Nombre major d'exercicis fallers. 
c) Major nombre d'exercicis amb càrrec. d) Major edat. 
d) Per ordre alfabètic de Cognoms i Nom. 

 
19*é. Per a la concessió de recompenses, prevaldrà la data que 
reglamentàriament corresponga, encara que se sol·licite i es concedisca en 
exercicis posteriors. 
 

 

ANNEX DE SANCIONS 
 

PREÀMBUL. 

 
El present reglament annex és creat per a un fàcil enteniment i funcionament 
del mateix a l'hora de manejar les sancions a imposar i procediments per a la 
sanció. 
 

 

TÍTOL PRIMER. DRETS I DEURES.  

 

Article 1. 

 
Tots els fallers es troben en igualtat de condicions de tots els tipus al·ludiu-los 
davant de la Junta Local Fallera, sense que existisca cap mena de discriminació. 
 
Aquesta norma serà igualment d'obligat compliment per totes les Comissions, 
l'incompliment del qual ocasionarà a més de les sancions jurisdiccionals en 
defensa dels drets individuals protegits per la Constitució, les següents sancions: 
1r. Amonestació individual i pública a la Comissió incomplidora, que no tindrà 
més conseqüències que la trucada d'atenció de l'il·lícit ocasionat. 
 
2n. Sanció econòmica en cas de persistència de l'incompliment que en aquests 
casos ve daus per la restricció de tots o part dels premis o compensacions 
econòmiques que es perceben de part de Junta local fallera o per mediació 



 

 

d'aquesta. 
3r. Expulsió de la Junta Local Fallera i de les falles d'Alzira. 
 
Per a les sancions exposades en els anteriors punts 2n i 3r, serà necessària la 
retificació per majoria absoluta de l'Assemblea General. 
 
Article 2. 

Les decisions de la Junta d'incidències seran obligatòriament raonades i 
degudament motivades per causes de salvaguarda de la tradició i bon 
funcionament de les falles Alzirenyes. 
 
Article 3.  
 

Les juntes d'incidències seran nomenades per la Junta Local Fallera, sent un òrgan 

dependent d'aquest. 

 

 

TÍTOL SEGON. SANCIONS EXPRESSAMENT ESMENTADES. 

 

Article 4. 

 

La falta d'assistència del representant de la comissió a les reunions o actes de la 
J.L.F., serà sancionat segons la gravetat del temps en què incórrega i les vegades 
en què haja sigut amonestat la mateixa. 
 
Les sancions que comprén aquest article seran d'una retenció dels premis a 
percebre en funció de les reunions o actes que deixarà d'assistir sent la 
quantitat exacta fixada per la comissió d'incidències. 
 

Article 5. 

 
Les comissions falleres tindran l'obligació de requerir quantes indicacions se'ls 
de per part de la Junta Local Fallera per a complir el reglament present, 
especialment com el de concurs de teatre, esports i de funcionament de les 
comissions, en cas de no ser ateses i després de ser amonestat dues vegades es 
podrà sancionar des de la sanció econòmica a criteri d'incidències fins a 
l'expulsió aqueix exercici en curs de la Junta Local Fallera que dependrà de la 
gravetat de l'assumpte i de les amonestacions donades. 
 
 

 

Article 6. 

 

En cas que un membre d'una comissió fora sancionat per agressió, greuge, 
vexació, injúries o calúmnies causat a un membre de la J.L.F. o vinculats a 
aquesta, en realització de funcions pròpies del mateix organisme o de 
l'Ajuntament, podrà ser sancionat amb una sanció que pot anar des de la no 



 

 

concessió de les futures recompenses que els fóra atorgades, fins a una 
inhabilitació com a faller/a des de un exercici a l'expulsió definitiva de les Falles 
d'Alzira. 
 
Article 7. 

 

Podran ser sancionats amb la pena de simple amonestació a l'expulsió temporal 
de les falles d'Alzira ( a criteri de la junta d'incidències) per les següents causes 
que són esmentades expressament a continuació com els únics que són 
apel·lables a l'assemblea de Presidents/as. 
 
1r. Tots els fallers /as que cometen irregularitats en el si de la seua pròpia 
Comissió i/o J.L.F. 
 
2n Els que utilitzen el nom de la Falla i/o J.L.F. per a l'obtenció de beneficis 
particulars. 
 
3r. Els que falsegen les dades resultants de les campanyes que realitzen per a 
l'obtenció d'ingressos adscrits a la Falla i/o J.L.F. 
 
4t Les Comissions que incomplisquen les normes emanades de la J.L.F. i les 
establides en el present Reglament. 
 
5é.  Les  que  falten  a  la  veritat  al  fer  la  declaració  del  cost  de la seua  falla,  
sent responsable el/la President/a de la Comissió. Esta pena comporta la 
desqualificació l´exercici corresponent  del  monument  qual  pressupost  fos  
falsejat  i  a   la vegada la retirada de tot premi econòmic adquirit.  
 
6º. Els que permeten activitats estranyes a la Comissió de falla amb projecte a 
les pròpies Comissions, excepte els casos d´arrendament de serveis que 
normalment s´efectuen per la pròpia Comissió. 
 
7º. Els que incomplisquen els compromisos que contregui la Comissió a la qual 
pertanyen. 
 
8º.  Les  Comissions  que  mantinguen  factures  sense  pagar,  més  d´un  
exercici quan sent reclamades   per l´acreditor,   davant   la   J.L.F amb els deguts 
justificants, sent responsable el president de l´any en que  complisquen el deute 
de pagament. 
 

 

Article 8. 

 

S´estableix  expressament  que  per a  salvaguardar  la  dignitat  dels  
monuments com eix  bàsic  del que s´articula  la  festa  fallera  té  que tindre  



 

 

una dignitat  mínima  en funció de la secció a la corresponent i amb consonància 
del seu pressupost total, davant la impossibilitat, de complementarà amb un 
expedient,, de no ser fonamental serà expulsat l´any  en  curs  de  la  Junta  Local  
Fallera  i  considerat  com  dissolta  de  persistir  amb  la realització de 
monuments indignes per a les festes falleres d´Alzira. 
 
 
Article 9. 

 

A  proposta d´un mínim del  50  %  del  cens  d´una  comissió  a data  de  la 
interposició de la denúncia o de una determinada comissió o comissions podrà 
interposar la sanció a un determinat faller/ers o Comissió/ns per un fet no 
tipificatat amb el present article,  sent  en aquest cas, precís  la  petició  de  
sanció  per  la  part  denunciant,  així com  és  obligatori,  no  sols  el  dictamen  
de  la  comissió  d´incidències  sinó  també  la ratificació per part de l´assemblea 
de presidentes per majoria simple. 
 
 
Article 10. 

 

Amb sanció, expressament exonerada de la comissió d´incidències ni 
d´Assemblea de  presidents,  s´estableix  que  el  President  de  la  J.L.F.  està  
facultat  per a  cessar  amb qualsevol moment com a integrant d´aquesta, al 
Delegat/a de Comissió que: 
 
1º.  Reiteradament  no  assistisca a  les  juntes  de  l´Assemblea  permanent,  ni  
siga degudament substituïda,  advertint-se per escrit a la seua Comissió, a la 
tercera falta d´assistència i procedint al seu  cessament immediat a la tercera 
falta posterior a  l´advertència per escrit. 
 
2º.  No  compleix amb els  seues  obligacions,  o  deixa  d´assistir  a més  a  dos  
actes  oficials programats amb la deguda antelació. 
 
3º. No col.labore amb la realització de les funcions que la J.L.F. té encomandes. 
 
4º.  Haja  sigut sancionat  per  qualsevol  motiu  dels  contemplats  amb  el 
present Reglament. 
 
5º.   Les   Comissions   falleres   que   desitgen   reclamar   quantitats   pendents   
a components  de la seua  Comissió,  presentarà  davant  la  J.L.F.  relació  de  
deutors,  amb  les quantitats pendents que s´han  d´exercicis anteriors. (Així com 
excepcionalment les corresponents a l´exercici en curs), perfectament justificats. 
 

 

 

TÍTOL TERCER. PROCEDIMENT. 



 

 

 

Article 11.  

Els recursos seran presentats dirigint-se a la delegació d´Incidències a la seu de 
la J.L.F. amb un plaç màxim d´un mes natural des del fet a sancionar. 
 

 

Article 12. 

 

En dit document es deurà presentar els fets a denunciar, el faller o comissió 
denunciada, aportarà totes les dades possibles per a la identificació i localització 
dels mateixos i mitjans de proba. La denúncia deurà ser presentada amb nom 
d´una comissió o J.L.F. ,degudament signat pel President/a i segell de la mateixa, 
podent indicar-se amb la mateixa denúncia  la  intenció  de  què no  siga  
rellevat  la  identitat  del  denunciant.  En  aquest  punt queda exent el faller 
particular que denúncie la seua pròpia comissió. 
 
Tots els recursos hauran de plantejar-se per escrit degudament signat per la 
part interessada,  amb  un  plaç  mai  superior  a  quinze  dies  hàbils  a  partir  de  
la  data  de  la notificació de la resolució que va a motivar el recurs. 
Es convocarà l´Assemblea General Extraordinària, per a que  es conega el recurs, 
amb un plaç màxim de dos mesos. 
 

El  Reglament  de  funcionament  intern  podrà  regular  la  forma  que  tindran  
les sessions,  així  com   el  procediment  per a nomenar  un  ponent  que  
instruïa  el  cas  i  ho explique   davant   de   l´Assemblea.   La   presentació   del   
recurs   deixarà   en   suspens   la corresponent  sanció  o  medina,  fins  que  el  
susdit siga  resolt  per  l´òrgan competent. 
 
Article 13. 

 

La denúncia serà cunyada amb la data de presentació de la mateixa, següent 
necessari aquest requisit a efectes de la preinscripció de l´acció. 
 
Segons la consigna de l´article anterior i amb el compliment de la missió que li 
incumbeix, residirà en la Junta Local Fallera la facultat d´adoptar aquelles mides 
que estén per a evitar anomalies amb les Comissions falleres, i sancionarà 
aquella que es degà, sense perjudici  de les responsabilitats de qualsevol índole  
que puguin correspondre  als que el produeixen. Per a la intervenció de la Junta 
Local Fallera haurà d´haver denúncia o sol·licitud formal y motivada. 
 
 

Article 14. 

 

La comissió d´incidències comprendrà expressament de la següent manera: 
 



 

 

1r. De totes les incidències que es produïsquen al sinus de qualsevol Comissió 
de falla, a requeriment d´aquesta o part interessada. 
 
2n. De les produïdes entre dos o més Comissions, siga el motiu o la causa. 
 
3r. De les que sorgeixen entre particulars i les Comissions falleres. 
 
 

Article 15. 

 

Les  Comissions  hauran d´  actuar  les  sancions  interposades  segons  el  
Reglament Sancionador,  per  part  d´aquesta  Junta  Local  Fallera  de  forma  
legal  regia  pel  present articulat,  de  no  ser  així  se  es  podrà  iniciar  un  nou  
expedient  sancionador  contra  la comissió que no haja acatat la sanció 
continuant el procediment establert amb el Títol Tercer.  
 

 

 

DISPOSICIONS ADICIONALS 

 

PRIMERA.  El  Congres  faller  es  l ´órgan  legislatiu  suprem  de  les  falles.  La 
seua  convocatòria  s´acordarà  a  l´Assemblea  General,  la  que  al  propi  temps  
determinarà   els seus  objectius  i  normes  de funcionament. 
El  propi  Congres,  en  virtut  del  que  s´estableix  al  paràgraf  anterior,  podrà  
modificar  el  vigent Reglament de Congressos en tots aquells apartats que 
afecten a l´entrada en vigor del present Reglament. 
 
SEGONA. El còmput de l´antiguetat fallera, per a totes les disposicions 
derivades del present Reglament  que  així  l´exigeixen i  siguen  competència  
directa  de  esta  J.L.F.  vindrà  determinada  por  el número  d´exercicis  fallers  
efectivament  censats  com  fallera  o  faller  en  actiu.  De  la  mateixa manera es 
correspondrà per a determinar l´antiguetat de las Comissions falleres, 
comprenent que el cens és la millor garantia de l´activitat fallera. 
 
El referit comput únicament tindrà en compte i por aquest ordre de prevalència: 
 
a)      Els censos oficials, inclosos fulls d´altes i baixes de l´exercici en qüestió 
degudament segellades, que s´encontren en poder de la J.L.F. 
 
b)     Amb defecte de l´anterior, les Revistes Falleres o “Llibres  Fallers” que 
anualment pública la J.L.F. 
 
c)     En defecte dels dos anteriors, els “Llibrets de Falla”, aportatats pels 
interessats amb els que de motiu clar figure la data de l´exercici d´edició. La 
validesa dels  “Llibrets” de Falla, queda en tot cas  condicionada  a  la  
corresponent   certificació  de  autenticitat  que  a l´efect  extendrà  la  J.L.F. i 



 

 

haurà de quedar  en  disposició  d’arxiu  d´ aquesta  última  la  corresponent  
còpia  del  “Llibret” degudament autentificada. 
 
TERCERA.  De la Comissió d´interpretació. I els dubtes que planteje la 
interpretació i aplicació del present  Reglament  i  disposicions  
complementèries  al  mateix,  serà  sotmesa  a  la  Comissió  d´interpretació del 
present Reglament. 
El nombre de membres de la comissió d'interpretació, les seues normes de 
funcionament i el termini per al qual són triats els seus membres, serà aprovat 
per la majoria absoluta de l'Assemblea General, a proposta de l'Assemblea 
Permanent. 
 
QUARTA. Per a qualsevol modificació d'aquest Reglament, hauran d'observar-
se els mateixos tràmits que per a la seua aprovació. 
 
CINQUENA. Per acord unànime s'estableix que el present Reglament serà 
editat en castellà i en valencià. 
 
SEXTA. Qualsevol conveni que se subscriga entre la J.L.F. i altres persones o 
entitats i que afecte d'una forma o una altra a les Comissions de falla, perquè 
tinga força d'obligar, haurà de ser ratificat per l'Assemblea General de la J.L.F. 
 
SETENA. L'Assemblea General de la J.L.F. no obstant això el que estableixen 
les presents disposicions, podrà convocar un “Congresillo” que constarà d'una 
sola ponència, per a modificar un o diversos articles del present Reglament, sota 
les següents condicions: 
 

a) Per a poder convocar el citat “Congresillo” haurà d'ostentar-se la majoria 
absoluta dels membres de l'Assemblea en primera convocatòria i per 
majoria dels assistents en segona. 
 

b) Res més podrà celebrar-se un “Congresillo” anual. 
 

Seran congressistes d'aquests, els del VI Congrés Faller, sempre que 
romanguen en actiu en les mateixes Comissions per les quals van ser 
delegats. 
Únicament quan no romanguen en actiu o per causes motivades amb la 
deguda justificació, serà competència de la Comissió nomenar a 
substituts, havent de comunicar-se per escrit a la J.L.F. 

 
 

 

DISPOSICIÓ FINAL DEROGATÒRIA 

 
El present Reglament entrarà en vigor el dia 20 de març de 2018, després de la 



 

 

seua aprovació pel VII  Congrés Faller de la Ciutat d'Alzira, reunit en la Casa de la 
Cultura d’Alzira en data 18 i 25 de novembre de 2017, quedant automàticament 
derogat    el Reglament Faller aprovat per el VI Congrés Faller. 
 
 


