Reglament de Règim Sancionador de la Federació de les Falles de Edició: 2
Burriana
Data: 26-11-2014

TÍTOL I. PROCEDIMENT SANCIONADOR
Article 1. Àmbit d'aplicació.
El present reglament només serà d'aplicació per a aquelles associacions que formen part de la
Federació de les Falles de Burriana. Les sancions hauran d' estar tipificades com a tals en el Títol II
del present Reglament o en qualsevol normativa que emane dels Estatuts de la Federació, sent
adoptat aquest en virtut de la disposició establerta en l'article 13 del Estatuts de la Federació de
les Falles de Burriana, aprovats al I Congrés el 17 de desembre de 2009.
Les sancions podran ser de caràcter individual o col·lectiu, podent-se imposar tant a les
associacions com als seus associats.

CAPÍTOL I. PROCEDIMENT COMÚ
Article 2. Incoació del procediment.
El procediment sancionador s'incoarà:
 D'ofici per part de la Comissió d'incidències de la Federació de les Falles de Burriana quan
tinga noticies de la realització de accions u omissions que estiguen tipificades en el present
Reglament.
 Mitjançant la comunicació dels fets a la mateixa per part de qualsevol associació federada o
membre d’associació que tinga coneixement de la realització d'aquestos.
 També es podrà donar inici al procediment per part de la Comissió d'incidències en el cas
que es comuniquen els fets presumptament sancionables per qualsevol persona a títol
individual que tinga coneixement dels mateixos.
Article 3. Requisits formals i de contingut de les denúncies.
a) Les denúncies podran comunicar-se verbalment davant dels membres de la Comissió
d’incidències o mitjançant qualsevol mitjà escrit del qual es puga tindre constància, alçant
en el eixe moment una acta que haurà de ser firmada per tots els presents.
b) En la comunicació hauran de constar les dades i circumstàncies següents: Identificació del
membre d’associació o membres, associació o associacions que hagueren comés la
suposada infracció. Relació dels fets dels quals es té constància, expressant el lloc, la data,
hora i el nom dels possibles autors si fóra conegut, així com la identificació del denunciant o
denunciants.
c) Quan els fets foren coneguts per part d'algun o alguns dels membres de la Comissió
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d’incidències, aquest o aquestos hauran de convocar a la resta de membres de la Comissió
amb la major brevetat possible amb la finalitat de comunicar els fets a la resta i alçar la
corresponent acta on consten les dades i circumstàncies esmentades en aquest article del
present Reglament.
Article 4. Inici dels expedients.
a) Rebuda la comunicació en la Comissió d’incidències s'entendrà iniciat el procediment
sancionador i es procedirà a la qualificació dels fets , nomenant en eixe moment a un dels
membres de la Comissió com a instructor del expedient, començant la instrucció del
procediment.
b) L'instructor designat per la Comissió d’Incidències de la Federació de les Falles de Burriana,
haurà de redactar l’expedient corresponent a eixa denúncia amb una proposta inicial
d’arxiu de la causa o d’inici d’un procediment sancionador. Aquest expedient serà presentat
a la Comissió d’Incidències en un termini màxim de 5 dies hàbils des que fóra nomenat
instructor i la Comissió d'Incidències decidirà per majoria l’aprovació de la proposta inicial
de l’instructor. En cas que la Comissió no referendara la proposta de l’instructor d’arxivar la
denúncia, haurà de nomenar un altre instructor que serà l’encarregat de continuar la
instrucció del procediment.
c) En cas de que no s'observara la vulneració de cap punt dels considerats com a mereixedors
de sanció s'arxivaria el mateix d'ofici per part de la Comissió d’incidències, havent d'estar-hi
d'acord la majoria dels seus membres.
Article 5. Notificació dels expedients.
Una vegada incoat el corresponent expedient es notificarà el mateix a l'infractor, de manera que
puga quedar constància de la recepció d'aquest per part de la associació o persona sobre la qual
recau el mateix.
En la notificació haurà d'indicar-se que disposa d'un termini de deu dies hàbils des de la recepció
de la notificació per al·legar quant considere convenient per a la seua defensa, proposant si cal la
realització de les proves que estime oportunes.
Simultàniament a la notificació a l’infractor, la Comissió d’Incidències haurà de notificar la incoació
de l'expedient a la Junta Directiva.
Article 6. Domicili de notificacions.
a) A efectes de notificació, es considerarà domicili d’una associació aquell que figure en la
mateixa Federació.
b) També es podrà notificar de forma personal mitjançant un escrit on figure la signatura
del representant de l'associació expedientada i la signatura de l’instructor de
l’expedient i del secretari de la Federació, indicant el lloc i data en què ha sigut
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entregada. Aquest document ha d'incorporar-se de forma automàtica al corresponent
expedient.
c) En cas que l'autor siga un membre d'una associació federada les notificacions hauran de
ser notificades al domicili d'aquest i al de l’associació a què pertany. Si no fóra conegut
el domicili de la persona expedientada per part de la Federació es requerirà a
l'associació a la qual pertany perquè en un termini de tres dies hàbils indique aquesta
dada. Transcorregut dit termini es podrà obrir expedient a l'associació requerida en el
cas que no procedira a la indicació de la mateixa.
d) No obstant això, si no és possible localitzar a alguns dels imputats es consideraran
notificats als tres dies hàbils des que l’associació a la qual pertany siga notificada.
Article 7. Instrucció del procediment.
a) En el cas que la Comissió d’Incidències aprove la continuació del procediment, aquest
haurà de ser notificat a l'infractor o infractors en els termes establerts en els articles 5 i 6
d’aquest Reglament en un termini no superior a 5 dies hàbils des de l’aprovació. Una
vegada notificat l'expedient es concedirà un termini de 10 dies hàbils per a que l’imputat
al·legue quant considere oportú per a la seua defensa i aporte les proves o propose les
actuacions que estime oportunes.
b) Les al·legacions hauran de ser remeses a l'instructor del procediment o al domicili que
figure en l’expedient per a tal menester, o també a la Federació de les Falles de Burriana,
qui haurà de transmetre-les a l’instructor del procediment en un termini no superior a tres
dies hàbils. L’instructor haurà d'incloure les al·legacions en el corresponent expedient.
Article 8. Període de prova.
a) Quan fóra necessari per esbrinar i qualificar els fets o per a determinar les possibles
responsabilitats que emanen del fet, l'instructor acordarà l'obertura d'un període de prova,
per un termini no superior a quinze dies ni inferior a deu, per tal que puguen practicar-se
quantes actuacions considere adequades.
b) L'instructor només podrà rebutjar aquelles que siguen inapropiades o que no tinguen cap
utilitat per al cas, sempre mitjançant un escrit motivant el rebuig de la mateixa.
c) En el cas que es sol·licite per part de l'associació o persona objecte del procediment una
actuació o prova que produïsca alguna despesa, aquesta l'haurà d' assumir el sol·licitant.
d) Una vegada conclosa la instrucció del procediment i practicada l'audiència a l'interessat per
part de la Comissió d'Incidències, l'instructor redactarà l’expedient definitiu amb la
proposta d’arxiu o resolució sancionadora de la incidència que serà aprovada per la
Comissió d’Incidències. En el cas que s’aprovara la proposta d’una resolució sancionadora,
la Comissió d’Incidències elevarà la proposta a la Junta Directiva de la Federació que té
atribuïda la competència sancionadora perquè dicte la resolució que estime procedent.
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Article 9. La Resolució.
a) En cas que s'obrira el corresponent expedient sancionador una vegada instruït el mateix es
donarà trasllat a la Junta Directiva de la Federació de Falles que serà l'encarregada de la
resolució del expedient, no podent haver participat en cap cas en l'instrucció del expedient
qualsevol membre amb facultats per a resoldre el mateix. En cap cas podrà participar com a
instructor ni la podrà resoldre qualsevol membre o membres censats a l'associació o
associacions que hagen comés els fets objecte del procediment o que els hagen denunciat.
b) La Junta Directiva de la Federació de Falles serà l'encarregada de dictar resolució
sancionadora o resolució que declare la inexistència de responsabilitat per l'infracció.
L'esmentada resolució es dictarà per escrit. La resolució haurà de notificar-se a tots els
implicats abans de 3 mesos des de que s'inicià el procediment, haurà de ser motivada i
haurà de respondre a totes les qüestions plantejades.
c) La resolució no podrà tindre en compte fets distints dels que s'hagueren determinat durant
la instrucció.
d) Per tal de declarar culpable dels fets a alguna associació o algún membre d'associació
aquesta haurà de ser aprovada per majoria de quants membres de la Junta Directiva
tingueren dret a vot per a resoldre el expedient, quedant exclosos aquells que hagueren
participat en la instrucció o foren membres de la associació o associacions objecte del
procediment.
e) Una vegada resolt l’expedient per la Junta Directiva, aquesta notificarà la resolució del
procediment a les parts implicades i el trasllat del mateix a l’Assemblea General en un
termini no inferior a 15 dies.
f) Transcorregut dit termini, la Junta Directiva traslladarà la totalitat de l'expedient (resolució i
recursos si existiren) a l’Assemblea General, la qual haurà de referendar la resolució o
desestimar-la. La resolució haurà de ser referendada o no en la següent Assemblea General
de la Federació, per majoria dels membres amb dret a vot, quedant excloses del vot les
associacions que siguen part en el procés. El refrend o desestimació de l'Assemblea haurà
de ser notificat a les parts implicades en els termes de l'article 5.
g) Tota resolució, refrendada o no, no podrà ocasionar en cap cas un nou procediment sobre
els mateixos fets.

Article 10. Caducitat
Si no recaiguera resolució sancionadora una vegada transcorreguts 3 mesos des de l'inici del
procediment, es produirà la caducitat del mateix i es procedirà a l'arxiu de les actuacions, a
sol·licitud de part o d'ofici per la Junta Directiva de la Federació.
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Article 11. Recursos.
Contra la resolució definitiva de l'expedient per part de la Junta Directiva es podrà presentar recurs
en un termini de 10 dies hàbils des de la notificació de la resolució. El recurs s'haurà de presentar
davant la Junta Directiva, la qual traslladarà a l’Assemblea General tant el text de la resolució com
els recursos presentats contra aquesta.
Article 12. Prescripció.
El termini de prescripció de les infraccions previstes en qualsevol normativa de la Federació serà d'
1 mes per a les infraccions lleus, 3 mesos per a les infraccions greus, 6 mesos per a les infraccions
molt greus i 12 mesos per a aquelles que puguen ocasionar l'expulsió d’una associació federada.
El termini de prescripció es compta a partir del dia en que els fets hagueren sigut comesos i
s'interromp el dia que es notifica als afectats l’obertura d’un expedient sancionador. La prescripció
de qualsevol tipus de sanció serà d'un any una vegada que aquesta haja sigut referendada per part
de l'Assemblea General.

Article 13. Execució de les sancions.
No es podrà procedir a l'execució de les sancions si no han adquirit fermesa mitjançant la
ratificació de les mateixes per part de l'Assemblea General.

Article 14. Cobrament de les sancions econòmiques.
a) Les sancions econòmiques hauran de fer-se efectives mitjançant l’ingrés de la quantitat que
determine la resolució corresponent en un compte bancari de la Federació abans d'un mes
en cas d’una falta lleu, dos mesos per una falta greu, i de tres a sis mesos per una falta molt
greu segons la seua quantitat, des de la ratificació de la mateixa per part de l'Assemblea
General.
b) Vençut el termini per a l’ingrés establit en el apartat anterior i no havent-se fet efectiu, la
Federació podrà emprendre quantes mesures estime oportunes per tal d'aconseguir el seu
compliment.
c) En cas d'impagament en una sanció contra una associació federada, aquesta associació
quedarà automàticament desqualificada de tots els concursos que organitze aquesta
Federació, però amb obligació de participar en els mateixos.
d) En cas d'impagament en una sanció contra un membre d'associació federada, aquest
membre haurà de ser expulsat de l'associació i no podrà formar-ne part de cap altra mentre
no realitze el pagament.
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CAPÍTOL II. PROCEDIMENT ESPECIAL
Article 15 Procediments Especials
Article 15.1 Dels concursos.
Tot concurs ha de començar amb acta de conformitat de la Comissió d’Incidències. En aquest
sentit, la Comissió ha de verificar que tots els concursants compleixen els requisits estipulats a
qualsevol norma existent (Estatuts, Reglament de Règim Intern, Bases del Concurs o qualsevol altra
que siga d’aplicació) i si no els compleixen té la potestat per no admetre a concurs a dit concursant
així com excloure-lo del jurat corresponent a eixe concurs.
Aquest procediment especial haurà d' haver sigut aprovat en les corresponents normatives dels
concursos, i en cap cas podrà produir la indefensió de qualsevol de les parts implicades. Per a tal
efecte les actes de conformitat o d’exclusió de la Comissió d'Incidències hauran de ser entregades a
la Junta Directiva amb la major brevetat i contra elles l'afectat podrà interposar recurs davant la
Junta Directiva en un termini de 5 dies hàbils a comptar a partir de la data de començament del
concurs. Tant l'acta com els recursos que contra ella es presentaren hauran de ser traslladats a
l'Assemblea General per tal de ratificar o no l'actuació de la Comissió d'Incidències i establir les
mesures que crega convenients. Si una acta no rep cap recurs s'entendrà acceptada per la part
infractora i passarà a arxivar-se directament per part de la Junta Directiva.
Article 15.2 De les revisions de les puntuacions.
Qualsevol comissió fallera que haja participat a un concurs podrà demanar formalment a la
comissió d’Incidències, per qualsevol mitjà descrit a l’actual reglament per a les denúncies, la
revisió de les puntuacions del Jurat nomenat a l’efecte. Una vegada feta la sol·licitud, la Comissió
d´Incidències l’haurà de registrar per escrit, fent constar les mateixes dades necessàries que a una
denúncia, i haurà de posar en contacte a les parts afectades per tal d’aclarir les raons que han
portat a la puntuació emesa en un termini d’un mes a comptar des de la data del registre de la
sol·licitud. Una vegada reunides les parts i exposades les raons, si la comissió fallera que ha
sol·licitat la revisió no ha vist satisfets els seus dubtes sobre la puntuació objecte de la sol·licitud,
podrà decidir obrir formalment la denúncia contra la puntuació emesa, passant a tractar-se eixa
incidència tal i com queda descrit al procediment comú del present reglament.
Article 15.3 Altres procediments.
Els Estatuts, el Reglament de Règim Intern i la resta de normes de la Federació, podran contenir
procediments sancionadors especials que degut a les característiques del procediment requerisca
de una decisió ràpida i sense possibilitat de demores. En aquestos procediments cabrà la reducció
dels terminis que disposa el present Reglament per a la instrucció i notificació d'expedients. Els
terminis adaptats hauran d'establir-se per a tot el procediment a l'inici del mateix per part del seu
instructor. No obstant això, en cap cas es podrà produir la indefensió de qualsevol part.
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CAPÍTOL III. REGISTRE DE SANCIONS
Article 16. Llibre Registre de Sancions.
a) La Junta Directiva crearà un Llibre Registre de Sancions on s'anotaran les diferents sancions
i el seu infractor, per tindre un control de les mateixes i del seu compliment. Només es
podran anotar aquelles sancions que hagen sigut ratificades per part de l'Assemblea
General.
b) Tot registre romandrà anotat durant un període de cinc anys, podent ser cancel·lat d'ofici
per part de la Junta Directiva o a instància de part.

TÍTOL II. DE LES SANCIONS
CAPÍTOL I. CLASSIFICACIÓ DE LES SANCIONS
Article 17. Tipus de Sancions
Tota sanció serà qualificada segons la gravetat dels fets que vagen a ser estudiats per part de
l'instructor. D'acord a la gravetat les faltes a sancionar seran qualificades com lleus, greus o molt
greus, només poden ser qualificada en un tipus concret, que no podrà ser modificat una vegada
instruït el procediment.
Article 18. Faltes molt greus
Són faltes molt greus les següents:
a) La infracció de l'article 11 de l'Estatut de la Federació.
b) Caure en alguna de les conductes descrites a l'article 13.5 de l'Estatut de la Federació.
c) La infracció de l'article 40.1 del Reglament de Règim Intern de la Federació.
d) La repetició de la mateixa falta greu pel mateix infractor en un mateix exercici faller.
Article 19. Faltes greus.
Són faltes greus la infracció dels següents articles del Reglament de Règim Intern de la Federació:
4, 11.2, 11.5, 12, 15, 16, 18.1.8, 19, 22, 23.2, 24.3, 24.4, 25.2, 26.2, 27.2, 28.2, 29.3, 30.3, 30.4,
30.5, 31.3, 31.4, 31.11, 31.12, 31.13, 31.14, 31.15, 34.1, 34.3, 35.3, 36.2, 37.1, 38, 39.2, 40.3, 41.2,
41.4, 42.1, 42.2, 44.1.
Així mateix serà una falta greu la repetició de la mateixa falta lleu pel mateix infractor en un mateix
exercici faller.
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Article 20. Faltes lleus.
Serà considerada falta lleu tota infracció als articles de l'Estatut o del Reglament de Règim Intern o
a qualsevol normativa que d'ells emane que no puga ser considerada falta greu o molt greu.

CAPÍTOL II. DE LES CONSEQÜÈNCIES DE LES SANCIONS
Article 21. Individualització.
Tota sanció haurà de concretar-se atenent les circumstancies individuals i concretes de cada cas i
de tots els fets que concorregueren. Aquestes hauran d'estar sempre dins de límits concrets per a
cada tipus de sanció, havent de ser determinada en el mateix moment que es produeix la
resolució.
Article 22. De les sancions lleus.
Tota sanció lleu comportarà un càstig econòmic que haurà d' oscil·lar entre 100 € i 500 €. Junt a la
sanció pecuniària es podran establir altres càstigs accessoris, que hauran d'estar determinats en
alguna norma de la Federació.
Article 23. De les sancions greus.
Tota sanció greu comportarà un càstig econòmic que haurà d'oscil·lar entre 501 € i 1.000 €. Junt a
la sanció pecuniària es podran establir altres càstigs accessoris, que hauran d'estar determinats en
alguna norma de la Federació.
Article 24. De les sancions molt greus.
Tota sanció molt greu comportarà un càstig econòmic que haurà d'oscil·lar entre 1.001 € i 5.000 €.
Junt a la sanció pecuniària es podran establir altres càstigs accessoris, que hauran d'estar
determinats en alguna norma de la Federació.
En els casos als quals la conducta objecte de sanció siga alguna de les descrites en l'article 13.5
dels Estatuts de la Federació de Falles de Burriana, es podrà determinar l'expulsió de la associació
com a membre de la Federació.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Disposició Addicional 1ª
La aprovació d'aquest reglament, comportarà la modificació del article 49 Reglament de Règim
Intern de la Federació de Falles de Borriana, sent la seua redacció la següent:
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“Per al seu funcionament la Comissió d’Incidències podrà actuar d’ofici o a petició d'una o més de
les associacions federades o de la Junta Directiva de la Federació. La Comissió haurà de resoldre la
incidència i al mateix temps informar a la Junta Directiva de la Federació de la resolució, mitjançant
una acta que explique l’actuació. En cas que l’ incidència genere l’exclusió de qualsevol concurs, la
Comissió d’Incidències l’haurà de resoldre abans del començament del concurs. En el cas que la
incidència afecte al pròxim desenvolupament d’algun acte haurà de ser resolta en el termini de 3
dies naturals anteriors a l’acte.”
Disposició Addicional 2ª
Mentre els convenis econòmics no tinguen un caràcter unitari entre l'Ajuntament de Burriana i la
Federació de les Falles de Burriana, l'Assemblea General podrà instar la Regidoria encarregada de
Falles per tal d'ordenar la retenció de la part del conveni equivalent a sancions que emanen del
present reglament, complisquen tots els seus requisits i no foren satisfetes segons els terminis
establerts.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Disposició Transitòria 1ª
El present Reglament de Règim Sancionador entrarà en vigor el dia 20 de març de 2012, no sent
d'aplicació retroactiva per a aquells fets anteriors a la seua entrada en vigor.
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