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CAPÍTOL PRELIMINAR
Article 1
El present Reglament tindrà vigència i regirà per a qualsevol Associació Cultural que forme part de
la Federació de les Falles de Burriana.
Article 2
El Reglament complementa els Estatuts de la Federació, desenvolupant el seu funcionament i les
seues relacions en aquelles coses que no estiguen contemplades en els Estatuts i que no
contradiguen als mateixos.
Article 3
El logotip de la Federació és la seua imatge corporativa. El logotip figura al final del present
reglament en l'annex I.
Article 4
No es podrà utilitzar la imatge corporativa de la Federació sense permís explícit de la Junta
Directiva o l’Assemblea, ni reproduir-lo en cartells, programes de mà, llibres o altres tipus
d'element gràfic o escrit. Igualment està expressament prohibida la seua reproducció en qualsevol
element del qual es puga derivar un lucre directe o indirecte per part de qualsevol de les
associacions federades.
CAPÍTOL 1. DE LES ASSOCIACIONS FEDERADES
Article 5
Se li atorga plena jurisdicció a la Federació per resoldre totes aquelles qüestions que afecten a les
relacions comunes entre les associacions federades i les relacions d'aquestes amb qualsevol
organisme extern, així com les que es deriven de l'aplicació del present Reglament. L'exercici
d'aquesta jurisdicció s'iniciarà sempre a petició d'una o diverses parts implicades.
Article 6
A l'efecte de l'aplicació del present Reglament, es considerarà exercici faller el període que
comença el dia 20 de març i acaba el dia 19 de març de l' any següent.
Article 7
Totes les associacions falleres legalment constituïdes i que complisquen tots els requisits estipulats
en l'article 8 dels Estatuts de la Federació podran sol·licitar la seua inclusió en ella.
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Article 8
El contingut dels Estatuts i dels Reglaments de les associacions federades no podrà contravenir allò
que disposen els Estatuts ni els Reglaments de la Federació. A tal i únic efecte, haurà de presentarse en el moment de la sol·licitud d’ingrés en la Federació una còpia d'ells per al seu coneixement i
supervisió, dictaminant-se l'oportuna advertència de rectificació en el cas de no complir el que
preveu la present norma.

Article 9 Dels fallers
Article 9.1
Cada associació federada té l’obligació d’entregar abans del 31 de maig de cada exercici el seu cens
faller per tal d’elaborar la llista oficial de fallers pertanyents a la Federació.
Article 9.2
Si una associació federada acaba l'exercici amb dèficit, els fallers que no continuen en ella per
pròpia voluntat es faran càrrec de la part que els corresponga en aquell, després que haja sigut
comprovat per ells l'existència del dèficit i demostrat per l' associació que el pressupost anual no
s’ha acomplit per qüestions alienes a la seua junta directiva.
Article 9.3
Cap associat podrà formar part d'una associació federada si no ha satisfet prèviament els deutes
pendents amb una altra o dipositat el seu import en la Federació de les Falles de Burriana que, en
cas de litigi o desacord amb la realitat del deute, actuarà segons estime procedent. L'associació
federada ha d'informar a la Federació esta situació per tal de prendre les mesures que s'estimen
convenients. En cas que el deutor no es fera càrrec del deute de manera personal l'import haurà
de ser satisfet per l'associació que el rep. La Federació crearà un llistat de fallers deutors per fer
complir aquest article.

Article 10 De l' Assemblea i la Junta Directiva de la Federació
Article 10.1
Totes les associacions federades que durant la celebració de l’assemblea de la Federació no hagen
obtingut representació en la votació per l’elecció de la Junta Directiva Provisional hauran de
presentar per escrit, abans de 30 dies després de la finalització de l’assemblea, còpia de l'acord de
les seues respectives assemblees generals on conste l'elecció del seu representant per a la Junta
Directiva de la Federació, que haurà de ser obligatòriament un dels tres delegats elegits per cada
associació per ser membre de l’assemblea, amb indicació del seu nom, cognoms i fotocòpia del seu
document nacional d'identitat o document que ho substituïsca. La falta d'aquest requisit, implicarà
el no ser reconeguda esta Associació Cultural Fallera en la Federació, amb totes les conseqüències
que açò puga ocasionar, fins que no es done compliment a l'esmentat requisit.
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Article 10.2
Les associacions federades queden obligades a comunicar qualsevol canvi en l’elecció del seu
representant a la Junta Directiva de la mateixa manera descrita a l'article anterior. Fins eixe
moment, el nou representant no podrà formar part de la Junta Directiva. De la mateixa manera
cada associació federada està obligada a informar de l’acord de les seues assemblees generals per
canviar la designació d’algun dels seus delegats en l’Assemblea d’aquesta Federació.

Article 10.3
Les sessions de l'Assemblea General de la Federació de les Falles de Burriana són públiques, però
en elles només tenen dret de paraula i votació els tres delegats de cada associació federada.
Aquests delegats acreditaran la seua condició mitjançant acta signada pel President i el Secretari
de la seua associació en la que s'expose l'acord del seu nomenament. Les actes en poder del
Secretari de la Federació vint-i-quatre hores abans del moment de constituir l'Assemblea seran les
que atorguen dret de vot i paraula. Qualsevol persona que no figure en elles no els posseirà.
Les sessions de la Junta Directiva són privades mentre no acorde el contrari el propi òrgan amb
l'antelació suficient a la sessió. En elles només tenen dret d'assistència, paraula i votació els seus
membres legalment constituïts d'acord amb els Estatuts de la Federació. Tot membre no elegit per
l'Assemblea haurà d'acreditar la seua condició de representant d'una associació federada
mitjançant acta signada pel President i el Secretari de la associació que expose l'acord del seu
nomenament. L'acta haurà de ser entregada al Secretari de la Federació a la primera reunió de
l'exercici faller en el cas que la persona designada siga diferent de la de l'exercici anterior; en cas
de continuïtat s'entendrà renovat el càrrec sense necessitat de nova acta. Les actes en poder del
Secretari al moment de constituir la sessió seran les que atorguen dret d'assistència, vot i paraula;
qualsevol persona que no figure en elles no els posseirà.

Article 10.4
La Junta Directiva pot acordar l'atorgament del dret d'assistència i paraula a les seues sessions a
qualsevol persona o col·lectiu que considere per motiu de la natura dels temes a tractar en ella.
Aquesta decisió haurà d'estar motivada per la petició formal d'algun dels seus membres a alguna
sessió anterior i s'haurà d'acordar amb la suficient antelació i coneixement de tots els membres.

Article 10.5
Els membres de la Junta Directiva votats per l'Assemblea General fan les funcions directives que els
pertoquen per designació del President i són, a la vegada, representants de la seua comissió fallera
a la Junta Directiva. Tota comissió que compte amb un o més membres en la Junta Directiva votats
per l'Assemblea, no podrà anomenar cap altre representant.
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Article 10.6
Tots els representants de les associacions federades en la Junta Directiva podran ser reemplaçats,
en cas d'absència o dimissió, per un altre delegat de la seua associació sempre que eixa comissió
es quede sense representació. El canvi de representant s'haurà d'acreditar mitjançant comunicació
escrita de l'associació que expresse eixa condició i que haurà de ser entregada al Secretari de la
Federació abans de constituir-se la sessió. Si és reemplaçat un membre de la Junta Directiva elegit
per l'Assemblea el seu suplent assolirà el paper de representant de l'associació federada però no la
funció directiva que el titular ostenta per designació del President. Tota acta de suplència quedarà
sense vigència a la primera sessió a la que assistisca de nou el membre titular.

Article 10.7
Les comissions de treball poden estar formades per qualsevol membre d'associació federada i es
constituiran d'acord amb els Estatuts de la Federació. Tota comissió pot acordar l'assistència i
l'assessorament de qualsevol persona, membre o no d'associació federada o de qualsevol col·lectiu
per motiu dels temes a tractar a cada sessió. Aquestes comissions es regiran pel que disposen el
present Reglament, els Estatuts i per les normes que elles aproven al moment de constituir-se
sempre que no els contradiguen.

Article 11. Demarcació i ubicació de les associacions federades
Article 11.1
Les associacions federades són de dos tipus: amb demarcació i sense demarcació. Totes elles, però,
compten amb una ubicació. Entenem per demarcació aquella superfície geogràfica delimitada i
conformada per una relació de carrers. Entenem per ubicació el punt físic geogràfic en el qual s'
ubiquen els monuments fallers i les creus de maig.
Les demarcacions i ubicacions corresponents a les comissions falleres que en l’actualitat son
membres de la Federació figuren en l'annex II del present reglament i s’haurà de tindre en compte
que estes demarcacions i ubicacions hauran de ser respectades per totes aquelles associacions
falleres que, actuals o futures, pertanyen a l’esmentada Federació.

Article 11.2
Les associacions falleres de nova creació que desitgen pertànyer a la Federació hauran de
presentar, a més de la documentació esmentada en l'article 8 del Estatuts, una sol·licitud firmada
pel representant legal de l' associació en què manifestarà si la nova associació fallera compta amb
demarcació o sense ella (en el cas que compte amb demarcació expressarà els límits d'aquesta i els
carrers, places o avingudes que la componen), la ubicació proposada dels monuments fallers i
creus de maig, i tota la documentació per aclariment de la seua sol·licitud que considere
necessària.
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La Junta Directiva de la Federació estudiarà la proposta i comprovarà que l'associació està
legalment constituïda, que la demarcació sol·licitada, en cas de sol·licitar-se, no interfereix amb
cap altra associació federada i que la ubicació tampoc interfereix en les activitats de cap altra
associació federada, havent-se de respectar una distància equivalent a un cercle de 100 metres de
radi entre una ubicació existent i la nova sol·licitada. No obstant això caldrà que els serveis tècnics
municipals informen favorablement al respecte. Sense aquest informe favorable no serà possible
obtindre la ubicació sol·licitada.

Article 11.3
Aquella associació que pels motius que siguen deixe de plantar monuments fallers i per tant deixe
l’activitat pròpia definida en els seus estatuts i en els objectius que la vinculen a la Federació, sols
mantindrà el dret sobre la seua demarcació i ubicació durant tres anys, finalitzat aquest període
qualsevol associació tindrà dret a sol·licitar la demarcació i ubicació que ha quedat lliure.

Article 11.4
La Junta Directiva de la Federació pot dividir les associacions falleres federades en sectors
geogràfics per necessitats funcionals. Els sectors hauran de ser establerts al inici de cada exercici
faller i cadascun haurà de contenir un nombre de falles igual o amb la mínima variació possible
entre ells, mantenint-se preferentment la mateixa composició que l’últim exercici faller en que
s’hagueren establert.

Article 11.5
Tota associació que no compte amb demarcació pròpia no podrà extreure recursos econòmics de
manera intensiva amb un criteri exclusivament geogràfic. Així mateix, les associacions que
compten amb demarcació pròpia sols podran extreure recursos econòmics de manera intensiva de
la seua demarcació.

CAPÍTOL 2. REINES FALLERES, FALLERES MAJORS I CORTS D'HONOR

Article 12
La Federació de les Falles de Burriana, i en conseqüència les associacions federades, reconeixen a
la Reina Fallera i a la Reina Fallera Infantil de Burriana com a les representants màximes de la Festa,
ostentant la màxima representació dins del seu protocol. Per tant, ocuparan lloc preferent en els
actes organitzats per la Federació o els seus membres i desfilaran darrere de les associacions
federades en els passacarrers o cavalcades organitzades o coordinades per la Federació.
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Article 13 De les invitacions dels actes propis a les Reines Falleres
Article 13.1
Les associacions federades podran cursar invitacions a les Reines Falleres per tal que assistisquen a
qualsevol dels seus actes propis. En el cas que dos o més actes propis de diferents associacions
coincidiren en el temps, les associacions implicades hauran d'arribar a un acord per tal de
permetre que les Reines puguen acudir a tots els actes. En el cas de no produir-se l’acord aquesta
circumstància haurà de ser informada a la Junta Directiva de la Federació amb una antelació
mínima de 7 dies naturals a la celebració dels actes. La Junta Directiva comunicarà el cas a la
Comissió d’Incidències per tal de prendre una decisió en els termes següents:
 No es considerarà part d’un acte privat qualsevol afegit previ o realització en si del acte.
 S’haurà de donar preferència a aquell acte que reunirà a més associacions federades
convidades.
 En el cas que aquesta quantitat fóra la mateixa en alguns dels actes s’haurà de donar
preferència a l’acte obert a més quantitat de membres de les diferents associacions
federades.
 En el cas de persistir la igualtat de condicions en dos actes, la representació es dividirà
entre les dos Reines Falleres, tenint preferència la associació fallera federada de
procedència de cadascuna d’elles.
 En qualsevol altre cas, se celebrarà un sorteig en els termes que establisca la Comissió
d’Incidències.

Article 13.2
La Reina Fallera i la Reina Fallera Infantil tenen l’obligació d’acudir a totes les exaltacions de les
associacions falleres de Burriana, llevat el cas de força major o absència justificada.
L’incompliment per part de les associacions falleres de l’article 29.3 del present reglament, eximeix
a la Reina Fallera i la Reina Fallera Infantil d’acudir a les exaltacions programades per al mateix dia i
que no estiguin dins del calendari oficial de exaltacions.

Article 14
En el cas que qualsevol de les dues Reines no fera acte de presència al començament de qualsevol
acte de la Federació o de qualsevol associació federada, serà potestat de l'organitzador de l’acte
incloure-les en l’acte en el moment que considere adequat, intentant respectar al màxim les
normes del protocol de la Festa.
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Article 15
La Fallera Major serà l'única dona que exercirà la representació honorífica de cada associació
federada en els actes propis i oficials. La seua designació serà competència exclusiva de la pròpia
associació, corresponent-li ocupar el lloc protocol·lari preferent en tota activitat de la mateixa.
L’edat mínima de les falleres majors es considerarà la de 16 (setze) anys complits dins l’exercici
faller. L’edat mínima de les integrants de les corts d’honor serà la de 15 (quinze) anys complits dins
de l’exercici faller.
Usaran com a distintiu propi la banda confeccionada amb cinta dels colors de la bandera nacional,
mentre que la resta de les representants femenines proclamades, que formaran la Cort d'Honor,
usaran la confeccionada amb cinta tricolor de la Senyera valenciana. La banda, haurà d' incorporar
l’escut o anagrama de la corresponent associació fallera.

Article 16
La Fallera Major Infantil i el seu Cavaller Acompanyant, si és el cas, seran els únics xiquets que
exerciran la representació honorífica de la comissió infantil de cada associació federada en els
actes propis i oficials. La seua designació serà competència exclusiva de la pròpia associació,
corresponent-li ocupar el lloc protocol·lari preferent en tota activitat de la Comissió Infantil. L’edat
mínima de les falleres majors infantils i cavallers acompanyants, si és el cas, serà de 6 (sis) anys i la
màxima de 12 (dotze) anys complits dins l’exercici faller. Per als components de les corts d’honor,
l’edat mínima serà de 5 (cinc) anys i la màxima de 12 (dotze) anys complits dins l’exercici faller.
Les Falleres Majors Infantils usaran com a distintiu propi la banda confeccionada amb cinta dels
colors de la bandera nacional, mentre la resta de les representants femenines proclamades, que
formaran la Cort d'Honor Infantil, usaran la confeccionada amb cinta tricolor de la Senyera
valenciana. La banda, haurà d' incorporar l’escut o anagrama de la corresponent associació fallera.

Article 17
Les associacions federades hauran de presentar abans del 30 de setembre, en la Secretaria de la
Federació, còpia de l'acta o declaració del president en la qual es faça menció de la designació o
nomenament de la Fallera Major, Fallera Major Infantil i Cavaller Acompanyant, si és el cas, i de les
seues respectives Corts d'Honor per a l'exercici en curs. La Federació transferirà aquestes dades a
l'organisme competent que les sol·licite per als efectes que calguen.

Article 18. De l’elecció de les Reines Falleres de Burriana i les seues Corts.
Article 18.0
L’elecció de les Reines Falleres, Dames de la Ciutat i Corts d’honor es regiran per les normes que
adopte l’organisme competent. En el cas de que aquest organisme siga aquesta Federació, les
normes a aplicar seran les indicades en els articles següents.
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Article 18.1 Elecció de les Reines Falleres
Article 18.1.1
La presentació de candidatures a Reina Fallera i Reina Fallera Infantil, per part de les associacions
federades s'haurà de formalitzar de manera autònoma per elles en les dates, lloc i horaris marcats
per la Junta Directiva de la Federació. Si no hi haguera cap candidata a algun dels llocs a cobrir, la
Junta Directiva obriria per cobrir eixe lloc un nou termini. Si després d’aquest nou termini
continuaren existint llocs per cobrir, el jurat tindria la potestat de buscar candidates baix el seu
criteri per omplir-los.
Es podrà presentar una candidatura per a Reina Fallera i Reina Fallera Infantil per cada associació
com a màxim. Per tant s'haurà fer una preelecció a la mateixa associació si hi haguera mes d'una
candidata per al mateix càrrec.
Article 18.1.2
Pot presentar-se com a candidata a Reina Fallera qualsevol dona major de 18 anys durant l'any en
curs i que haja segut fallera d'alguna comissió adulta anteriorment. Pot presentar-se com a
candidata a Reina Fallera Infantil qualsevol xiqueta que tinga entre 10 i 12 anys ambdós inclosos
durant l'any en curs i que haja segut fallera d'alguna comissió infantil anteriorment. En el cas que
per falta de candidatures s’obrira el segon termini, les condicions serien les mateixes.
Article 18.1.3
El jurat estarà composat per totes les associacions federades, representades cadascuna per un únic
membre de la Junta Directiva de la Federació, i el Regidor de Festes. Actuarà com a President del
jurat sense dret a vot l’Alcalde de la ciutat i com a secretari un fedatari públic. En el cas que
l'Alcalde no poguera assistir, la Presidència passaria a mans de la persona en qui aquest delegue
però aquesta persona en cap moment tindrà dret a vot.
Article 18.1.4
El jurat decidirà la quantitat de proves a realitzar per les candidates, els terminis i els horaris als
quals s'hauran de realitzar i la fixació de la data de l'elecció. La data de l'elecció quedarà fixada per
la Junta Directiva abans de l’obertura del termini de presentació de candidatures.
Article 18.1.5
El vot de cada associació federada s'emetrà mitjançant imprès i sobre normalitzat facilitat pel jurat.
Aquest imprès haurà de prendre la forma d'acta d’assemblea de cada associació fallera, acreditada
per les signatures del seu President i el seu Secretari, i serà lliurat en sobre tancat junt a una
fotocòpia del DNI dels signants al seu representant en el jurat per tal que aquest puga exercir el
dret de vot de l'associació. En el plec del sobre hauran de constar les firmes del President, Secretari
i el segell de la corresponent associació.
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Article 18.1.6
El vot del Regidor de Festes s'emetrà mitjançant imprès i sobre normalitzat facilitat pel jurat,
exercint personalment el seu propi dret de vot.
Article 18.1.7
Cada vot consistirà en un llistat de les candidates que concorren a l'elecció, a les quals cada votant
haurà d'assignar una puntuació per ordre de preferència de major a menor, sent la mínima
puntuació un punt i la màxima tants punts com candidates presentades.
Article 18.1.8
Cada votant emetrà un vot per a l'elecció de Reina Fallera i un vot per a l'elecció de Reina Fallera
Infantil. Les dos eleccions es consideren a tots els efectes convocatòries separades i independents.
Article 18.1.9
El vot serà secret, arribarà en sobre tancat a l'acte d'elecció de mans de cada membre del jurat i
així es dipositarà a l'urna corresponent a cada concurs en el moment que se li requerisca. El
recompte de vots tindrà lloc pel President i el Secretari del jurat en secret i verificant que les actes
siguen correctes i autentificant les signatures mitjançant les fotocopies del DNI adjuntes.
Article 18.1.10
Els casos d'empat es resoldran per criteri de majors puntuacions màximes obtingudes per cada
candidata empatada. Si tot i això persistira l'empat entre algunes de les candidates empatades es
resoldrà per criteri de segones majors puntuacions obtingudes per cada candidata empatada i així
successivament fins a desfer l’empat. Si tot i això persistira l’empat aquest es desfaria per aplicació
d’un barem que contemple els mèrits fallers de cada candidata. Aquest barem serà el següent:
s’atorgaran 5 punts per cada any que la candidata haja estat fallera major infantil o fallera major
de qualsevol de les associacions federades, o Reina Fallera Infantil en el cas de les candidates
majors, i 2 punts per cada any que la candidata haja estat component de la cort d’honor infantil o
de la cort d’honor de qualsevol de les associacions federades o de Junta Local Fallera. Aquest
barem haurà de fer-se públic amb les bases del concurs per tal que tota candidata el conega. Si tot
i això persistira l’empat, aquest es resoldrà per vot de qualitat de la manera següent: la candidata
empatada amb més puntuació en el vot del Regidor/a de Festes serà qui resultarà elegida.
Article 18.1.11
El resultat de les votacions serà secret a tots els efectes. El fedatari públic sols comunicarà al
President del jurat la identitat de les candidates escollides per tal de procedir al seu nomenament.
Article 18.1.12
Les Reines Falleres elegides tindran els beneficis i obligacions inherents al càrrec i per eixe motiu
tindran la responsabilitat de la representació de les falles de Burriana durant tot el seu mandat,
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havent de participar i ostentar la mencionada representació, llevant de cas de força major, a tots
els actes convocats entre el període de les seues proclamacions com a tals i l’acte d’acomiadament.
Article 18.2 Elecció de les Corts d’Honor i Dames de la Ciutat.
Article 18.2.1
Les Corts d'Honor de la Reina Fallera i Reina Fallera Infantil estaran composades com a màxim per
sis membres cadascuna. Les Dames de la Ciutat seran com a màxim quatre per a la Cort de la Reina
Fallera i quatre per a la Cort de la Reina Fallera Infantil.
Article18.2.2
La presentació de candidatures a Dames de la Ciutat i Corts d'Honor de les Reines Falleres per part
de les comissions falleres associades s'haurà de formalitzar de manera autònoma per elles en les
dades, lloc i horaris marcats per la Junta Directiva de la Federació. Si es dóna el cas que no existiren
candidates suficients per a algun dels llocs a elegir, la Junta Directiva obriria per cobrir els llocs que
creguera necessaris un nou termini. Si desprès d’aquest nou termini continuaren existint llocs per
cobrir, el jurat tindria la potestat de buscar candidates baix el seu criteri per omplir-los.
Article 18.2.3
Els requisits per presentar candidatures a la Cort d’Honor Major seran els mateixos que per al
càrrec de Reina Fallera. Els requisits per presentar candidatures a la Cort d’Honor Infantil seran els
mateixos que per al càrrec de Reina Fallera Infantil, excepte l’edat mínima necessària que serà de 9
anys. En el cas que es tinguera que obrir un segon termini en qualsevol dels dos casos, els requisits
serien els mateixos excepte l’edat mínima per la Cort Infantil que passaria a ser de 8 anys.
Article 18.2.4
El jurat estarà composat per totes les associacions federades, representades cadascuna per un únic
membre de la Junta Directiva de la Federació, i el Regidor de Festes. Actuaran com a President i
com a Secretari els de la Federació.
Article 18.2.5
En cas d'excés de candidatures per als llocs oferts el jurat haurà d'aplicar un barem d'elecció que
contemple els mèrits fallers de cada candidata i que haurà de fer-se públic amb les bases del
concurs per tal que tota candidata el conega. Aquest barem serà el següent: s’atorgaran 5 punts
per cada any a la candidata que haja estat fallera major infantil o fallera major de qualsevol de les
associacions federades, o Reina Fallera Infantil o Reina Fallera, i 2 punts per cada any a la
candidata que haja estat component de la cort d’honor infantil o la cort d’honor de qualsevol
associació federada o de Junta Local Fallera. A l’hora d’efectuar la baremació de les candidatures,
tindran preferència les candidates que no hagen format mai part de la Cort d’Honor i Dames de la
Ciutat de les Reines Falleres de Burriana, per tal que ninguna candidata que es presente per
primera vegada es quede fora en benefici d’un altra que ja haja ocupat qualsevol dels 2 càrrecs.
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Article 18.3 Declaració de lloc desert
Qualsevol lloc pot quedar declarat desert pels jurats en el cas que els vots en blanc o nuls siguen la
majoria absoluta dels totals. En aquest cas els jurats acordaran les actuacions que consideren
oportunes.

Article 18.4
Les integrants de les Corts d’Honor de les Reines Falleres tindran els beneficis i obligacions
inherents al càrrec, havent de participar, llevant de cas de força major, a tots els actes convocats
entre el període de les seues proclamacions com a tals i l’acte d’acomiadament de les Reines
Falleres.
Article 18.5 Comissió d’Incidències
La Comissió d’Incidències de la Federació vetllarà per el compliment d’aquests procediments i
assessorarà les decisions del fedatari públic sempre que se la requerisca.

CAPÍTOL 3. DE LES ACTIVITATS FALLERES I ELS ACTES OFICIALS

Article 19
La Junta Directiva de la Federació podrà proposar l'organització d'actes o desfilades de les
associacions federades que podran adquirir el caràcter d'oficial. Quan un acte o desfilada siga
considerat oficial per la Junta Directiva serà d'obligat compliment per part dels associats assistir a
ells en els termes i formes que es marquen per la pròpia Junta Directiva, fins i tot si això implica la
suspensió o ajornament d'algun acte propi d'una associació federada que es considere
incompatible amb l'acte conjunt.

Article 20
Adquiriran obligatòriament el caràcter d'oficial els actes fallers reglamentats en els següents
articles: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37 i 41 així com les entregues de premis de
qualsevol acte inclòs a aquest capítol. També adquirirà caràcter oficial tot acte o activitat que,
elevant-se a votació davant l'organisme competent, siga declarat com a tal.

Article 21
A tot acte oficial se seguirà, per a la seua organització, un ordre establert d'associacions federades
que s'establirà per la Junta Directiva a l'inici de cada exercici.
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Article 22
En tots els actes fallers les associacions federades hauran de respectar normes d'actuació i de com
postura apropiades. La responsabilitat d'aquestes actuacions serà de cada associació federada.

Article 23 Les Creus de Maig
Article 23.0
La celebració de la festa de les Creus de Maig es regirà per les normes que adopte l’organisme
competent. En el cas que aquest organisme siga aquesta Federació, les normes a aplicar seran les
indicades en els articles següents.
Article 23.1
La celebració de les Creus de Maig es fixa el primer diumenge de maig, i el seu cap de setmana
corresponent. No obstant, la Junta Directiva de la Federació podrà acordar el canvi de dates per
majoria absoluta dels seus membres amb una antelació mínima de 15 dies abans del
començament del concurs.
Article 23.2
La ubicació per defecte de les creus i els seus jardins o complements serà la dels monuments
fallers. Qualsevol modificació d'emplaçament haurà de ser comunicada abans del dia 15 d'abril al
Director d’Àrea d’Organització i Gestió de la Festa. La Junta Directiva estudiarà la proposta i
comprovarà que la nova ubicació no interfereix en les activitats de cap altra associació federada,
havent-se de respectar una equivalent a un cercle de 100 metres de radi entre una ubicació
existent i la sol·licitada. No obstant això hi haurà que tindre en compte que els serveis tècnics
municipals hauran d'informar favorablement al respecte. Sense aquest informe favorable, no serà
possible obtindre la ubicació sol·licitada.
Article 23.3
Les Creus hauran d'estar confeccionades completament amb flor i ornaments vegetals en els seus
aspectes exteriors i valorables pel jurat. Els seus elements interns no visibles o aquells externs que
s'entenguen no valorables podran ser de qualsevol material adient però el jurat no els tindrà en
compte a l'hora d'emetre una puntuació.
Article 23.4
Tota associació haurà de plantar una Creu de Maig major i una infantil. La major tindrà una alçada
mínima de 2 metres i la infantil tindrà una alçada màxima de 1,25 metres. Cada creu haurà de
separar-se clarament com un monument independent deixant una separació mínima de 2 metres
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entre elles.
Article 23.5
El començament de les feines per la plantà de les creus s'establirà lliurement per les diferents
associacions però haurà de ser notificat a les autoritats competents en els termes que aquestes
establisquen. La finalització de les feines s’estableix a les 09:00 hores del matí establert per a la
visita del jurat.

Article 23.6
La quantitat dels premis a repartir tant en la categoria major com en la categoria infantil, serà
estipulada en les bases de la convocatòria de cada concurs. La Comissió d'Incidències de la
Federació verificarà l'entrada a concurs de cadascuna de les Creus participants.
Article 23.7
El jurat de cada concurs serà elegit per la Junta Directiva de la Federació en la seua forma i
composició.
Article 23.8
La valoració de la creu i el seu jardí o complements serà considerada en el seu conjunt. La valoració
per a la entrega del premi a la millor creu, major i infantil, es farà mitjançant una votació paral·lela i
independent encara que pel mateix jurat.
Article 23.9
Les actes dels membres del jurat hauran d’entregar-se en lloc i hora establert per l'organització.
Qualsevol acta no entregada en eixos termes no serà admesa. El recompte de puntuacions tindrà
lloc per part de l’autoritat designada per l'organització al lloc i horari establert.
Article 23.10
Les actes de les puntuacions seran exposades públicament a partir de les 20:00 hores del dilluns
següent a la celebració de l'entrega de premis i romandran així durant un període no inferior a 15
dies naturals.
Article 23.11
L'entrega de premis se celebrarà el dissabte corresponent en hora i forma determinat per
l'organització.
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Article 24. La Batalla de Flors
Article 24.0
La celebració de la Batalla de Flors es regirà per les normes que adopte l’organisme competent. En
el cas que aquest organisme siga aquesta Federació, les normes a aplicar seran les indicades en els
articles següents.
Article 24.1
La Batalla de Flors tindrà lloc la vesprada de l’últim diumenge de les festes patronals de la Mare de
Deu de la Misericòrdia.
Article 24.2
Els representants de les associacions federades a les seues carrosses seran les Falleres Majors i les
Corts de l'any en curs o les elegides per a l'any següent, segons el criteri de cada associació. La Cort
Infantil podrà figurar al complet o només reduïda a la Fallera Major Infantil i Cavaller
Acompanyant, si és el cas, segons ho estime cada associació. Si una associació manca de
representació oficial podrà optar per representants no oficials que observen correctament les
normes d'indumentària de l'acte.
Article 24.3
Els participants hauran de tirar exclusivament confeti o serpentina des de la carrossa, cap altre
element serà permès.
Article 24.4
La quantitat dels premis a repartir per a les carrosses participants serà estipulada en les bases de la
convocatòria del concurs, només optant a ells aquelles carrosses elaborades expressament per a
eixe acte i confeccionades íntegrament amb paper en els seus elements externs i valorables pel
jurat. La Comissió d'Incidències de la Federació verificarà l'entrada a concurs de cadascuna.
Les associacions tenen la responsabilitat d’assegurar les corresponents mesures de seguretat de les
seues carrosses, tant en els elements que les composen com la dels seus/seues tripulants. Així í
mateix, hauran de comptar amb els mitjans previsibles per a un incident/accident.
Article 24.5
La tècnica tradicional de confecció del paper a Borriana serà valorada pel jurat de forma preferent
a les altres tècniques com el paper arrugat, paper en tires, etc. Totes les carrosses fetes amb la
tècnica tradicional de Borriana hauran de ser valorades en primer lloc i relegades les restants a
guardons més baixos.
Article 24.6
Les carrosses donaran voltes al recorregut marcat per l'organització, la primera sense tirar confeti i
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la resta tirant-ne.
Article 24.7
Totes les carrosses hauran d'estar al seu lloc d'eixida a l'hora marcada per l'organització seguint
l'ordre d'arribada establert.
Article 24.8
El jurat de carrosses serà elegit per la Junta Directiva en la seua composició i forma d'actuar.

Article 24.9
Les actes dels membres del jurat hauran d’entregar-se en lloc i hora establert per l'organització.
Qualsevol acta no entregada en eixos termes no serà admesa. El recompte de puntuacions tindrà
lloc per part de l’autoritat designada per la Junta Directiva al lloc i horari establert sempre abans
del començament de l'acte.
Article 24.10
Les actes amb les puntuacions seran exposades públicament a partir de les 20:00 hores del dilluns
següent a la realització de l'acte i romandran així per un període no inferior a 15 dies naturals.

Article 25 Acte d’Acomiadament de les Reines Falleres de Burriana
Article 25.0
La celebració de l’Acte d'Acomiadament de les Reines Falleres es regirà per les normes que adopte
l’organisme competent. En el cas que aquest organisme siga aquesta Federació, les normes a
aplicar seran les indicades en els articles següents.
Article 25.1
L’Acte d’Acomiadament tindrà lloc el dissabte anterior a la Proclamació de les noves Reines Falleres
de Burriana. La Junta Directiva podrà decidir separar la festa d’acomiadament de la Reina Fallera
Infantil en un altre acte que podrà ser avançat en el temps en un màxim de 7 dies.
Article 25.2
Les associacions federades hi acudiran representades pels Presidents o persones en qui deleguen,
Falleres Majors i Cavaller Acompanyant, si és el cas, i les seues respectives Corts d’Honor.

Article 26 Proclamació de les noves Reines Falleres
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Article 26.0
La celebració de l’acte de Proclamació de les noves Reines Falleres de Burriana es regirà per les
normes que adopte l’organisme competent. En el cas que aquest organisme siga aquesta
Federació, les normes a aplicar seran les indicades en els articles següents.
Article 26.1
L’acte de Proclamació de les Reines Falleres es realitzarà el diumenge anterior a la celebració de les
Exaltacions, en els termes que marque l'organització.

Article 26.2
Les associacions federades hauran d'estar representades pels Presidents o persones en qui
deleguen i les seues Falleres Majors i Cavaller Acompanyant si és el cas.

Article 27 L’Exaltació de les Reines Falleres
Article 27.0
Les exaltacions de les Reines Falleres de Burriana es regiran per les normes que adopte l’organisme
competent. En el cas que aquest organisme siga aquesta Federació, les normes a aplicar seran les
indicades en els articles següents.
Article 27.1
L'Exaltació de la Reina Fallera es realitzarà el dissabte següent a la Proclamació de les noves Reines,
en els termes que marque l'organització de l'acte. L'exaltació de la Reina Fallera Infantil serà fixada
el diumenge següent a eixe dissabte.
Article 27.2
Les associacions federades acudiran a aquests actes representades pels seus Presidents o Persones
en qui deleguen, Fallera Major, Fallera Major Infantil i Cavaller Acompanyant, si es el cas, i Corts
d'Honor.
Article 27.3
Cada associació federada haurà de fer arribar la petició de bandes i totes les dades necessàries per
al desenvolupament de l’acte en el temps i forma que marque l'organització.
Article 27.4
El dilluns anterior a la realització de les exaltacions, l'organització de l'acte farà arribar a les
associacions federades còpia de la part dels guions on es detallen les dades dels participants per a
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la seua revisió. En cas de qualsevol anomalia aquesta haurà de ser notificada per a la seua
correcció durant les 48 hores següents a la recepció. Durant les següents 24 hores a eixe termini
l'organització haurà de remetre a cada associació federada afectada el guió definitiu amb les
correccions demandades.

Article 28 La Festa de Benvinguda de les Reines Falleres.
Article 28.0
La celebració de la Festa de Benvinguda de les Reines Falleres es regirà per les normes que adopte
l’organisme competent. En el cas que aquest organisme siga aquesta Federació, les normes a
aplicar seran les indicades en els articles següents.
Article 28.1
La Festa de Benvinguda de les Reines Falleres de Burriana tindrà lloc el dissabte posterior a
l’Exaltació de les noves Reines Falleres de Burriana. La Junta Directiva de la Federació podrà decidir
separar la Festa de Benvinguda de la Reina Fallera Infantil en un altre acte que podrà ser endarrerit
en el temps en un màxim de 8 dies.
Article 28.2
Les associacions federades acudiran representades pels Presidents o persones en qui deleguen,
Falleres Majors i Cavaller Acompanyant, si es el cas, i les seues respectives Corts d’Honor.

Article 29 Actes de Presentació i Exaltació de les associacions federades
Article 29.1
Els actes de Presentació o Exaltació de les associacions federades es consideren actes privats en el
seu desenvolupament però sotmesos a un calendari oficial.
Article 29.2
L'acte es podrà realitzar en qualsevol lloc determinat per una associació federada i en qualsevol
data disponible entre la Festa de Benvinguda de les Reines Falleres i el Pregó.
Article 29.3
El calendari de presentacions o exaltacions es confeccionarà seguint l’ordre establert a l’inici de
l’exercici per a les associacions federades. Cada associació decidirà la data per ordre i
posteriorment un grup de treball de la Federació ajustarà els problemes que pogueren sorgir per
elaborar el calendari definitiu. En cap cas el nombre de presentacions o exaltacions podrà excedir
de dos actes en el mateix dia.
Article 29.4
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La forma d’elegir data de calendari per a les exaltacions serà per ordre de llista del present exercici.
En cas de que una falla volguera elegir dos dates per a la realització de les seues exaltacions per
separar major i infantil, una d’estes deurà ser elegida en una segona volta.

Article 30 El Pregó i La Crida
Article 30.0
L’acte del Pregó i la Crida es regirà per les normes que adopte l’organisme competent. En el cas que
aquest organisme siga aquesta Federació, les normes a aplicar seran les indicades en els articles
següents.
Article 30.1
El Pregó de Falles tindrà lloc el diumenge anterior a la Cavalcada del Ninot.

Article 30.2
El Pregó serà llegit a l'emplaçament de falla pertocant per torn dins de cada sector.
Article 30.3
Cada associació federada serà representada al Pregó i la Crida pels seus Presidents o persones en
qui deleguen, Fallera Major, Fallera Major Infantil i Cavaller Acompanyant, si és el cas, i les
respectives Corts d'Honor. Cada associació haurà de desfilar, així mateix, precedida del seu
estendard si disposa d’ell.
Article 30.4
Després de la lectura del Pregó cada associació federada s'unirà a la desfilada assumint el seu lloc
segons les directrius de l'organització de l'acte i haurà d'observar les normes de comportament de
tota desfilada oficial.
Article 30.5
La desfilada oficial acabarà al moment de la Crida des del lloc marcat per l'organització. Aquest
moment marcarà la finalització de l'acte.

Article 31 La Cavalcada del Ninot
Article 31.0
L’acte de la Cavalcada del Ninot es regirà per les normes que adopte l’organisme competent. En el
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cas que aquest organisme siga aquesta Federació, les normes a aplicar seran les indicades en els
articles següents.
Article 31.1
La Cavalcada del Ninot es dividirà en acte major i acte infantil.
Article 31.2
La Cavalcada del Ninot major tindrà lloc l'últim dissabte de febrer o el primer de març, segons
considere la Junta Directiva. La Cavalcada del Ninot Infantil tindrà lloc el diumenge següent.
Article 31.3
Cada associació federada estarà representada a la seua carrossa per la Fallera Major i Cort d'Honor
al cas de la major i per la Fallera Major Infantil i Cavaller Acompanyant, si el té, i Cort d'Honor
Infantil al cas de la infantil. Si una comissió manca de representació oficial en un dels dos casos o
en els dos, podrà optar per representants no oficials que observen correctament les normes
d'indumentària de l'acte.
Article 31.4
La quantitat dels premis a repartir tant en les carrosses majors com en les carrosses infantils serà
estipulada per les bases de la convocatòria de cada concurs, només optant a ells aquelles carrosses
elaborades expressament per a eixe acte i confeccionades íntegrament amb paper en els seus
elements externs i valorables pel jurat. La Comissió d'Incidències de la Federació verificarà
l'entrada a concurs de cadascuna. Les associacions tenen la responsabilitat d’assegurar les
corresponents mesures de seguretat de les seues carrosses, tant en els elements que les
composen com la dels seus/seues tripulants. Així mateix, hauran de comptar amb els mitjans
corresponents i previsibles per a un incident/accident.
L’entrega dels premis de carrosses es realitzarà abans de l’inici de cada cavalcada o en el moment
de pas de la carrossa premiada per la tribuna d’autoritats situada al començament del recorregut.
Article 31.5
Totes les carrosses fetes amb la tècnica tradicional de Borriana hauran de ser valorades en primer
lloc i relegades les restants a guardons més baixos. La tècnica tradicional de confecció del paper a
Burriana serà valorada pel jurat de forma preferent a les altres tècniques com el paper arrugat,
paper en tires, etc.
Article 31.6
Totes les carrosses hauran d'estar al seu lloc d'eixida a l'hora marcada per l'organització, seguint
l'ordre d'arribada establert.
Article 31.7
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El jurat de carrosses serà elegit per la Junta Directiva de la Federació en la seua composició i forma
d'actuar.
Article 31.8
Les actes dels membres del jurat de les carrosses hauran d’entregar-se en lloc i hora establert per
l'organització. Qualsevol acta no entregada en eixos termes no serà admesa. El recompte de
puntuacions tindrà lloc per part de l’autoritat designada per la Junta Directiva al lloc i horari
establert sempre abans del començament de l'acte.
Article 31.9
Les actes amb les puntuacions de les carrosses seran exposades públicament a partir de les 20:00
hores del dilluns següent a la realització de l'acte i romandran així per un període no inferior a 15
dies naturals.
Article 31.10
Cada carrossa serà acompanyada per una comparsa formada per gent de l'associació fallera o per
aquell altre que hi vulga participar amb el consentiment de la pròpia associació.
Article 31.11
La comparsa major no podrà tenir cap representant menor de 16 anys i la infantil cap representant
major de 15 anys.
Article 31.12
La comparsa haurà de desenvolupar un tema, podent ser un tema crític però guardant sempre
respecte i comportant-se amb correcció.
Article 31.13
El comportament dels integrants de les comparses serà responsabilitat de cada associació
federada. El correcte desenvolupament de l'acte, però, serà responsabilitat de l'organització.
Article 31.14
Les comparses hauran de desfilar amb fluïdesa per evitar l'allargament innecessari de l'acte, fent
representacions teatrals o musicals exclusivament als llocs destinats a l'efecte per part de
l'organització. Haurà de respectar-se el temps que marque l’organització, sent responsabilitat de
l’associació el seu incompliment.
Article 31.15
El vehicle o peça d'acompanyament més gran de cada comparsa no podrà excedir les mesures de
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la carrossa d'eixa associació. En cas que una comissió tinga previst usar un vehicle de dimensions
majors a la pròpia carrossa haurà de notificar aquest cas amb 10 dies d’antelació a la data de l’acte
a l'organització i aquesta ho posarà en coneixement de les autoritats competents perquè emeten
una valoració. En cas de no autoritzar-se el seu ús a la via pública l'organització ho notificarà a
l'associació, que haurà d’excloure obligatòriament el vehicle o peça d’acompanyament de la
comparsa.
Article 31.16
El jurat de comparses serà elegit per la Junta Directiva de la Federació en la seua composició i
forma d'actuar.
Article 31.17
Les actes dels membres del jurat de les comparses hauran d’entregar-se en lloc i hora establert per
l'organització desprès de la finalització del acte. Qualsevol acta no entregada en eixos termes no
serà admesa. El recompte de puntuacions tindrà lloc per part de l’autoritat designada per la Junta
Directiva al lloc i horari establert.
Article 31.18
Les actes amb les puntuacions de comparses seran exposades públicament a partir de les 20:00
hores del dia següent a la realització de l'acte d'entrega de premis i romandran així per un període
no inferior a 15 dies naturals.
Article 31.19
La quantitat dels premis a repartir tant per a les comparses majors com per a les comparses
infantils, serà estipulada per les bases de cada concurs.
Article 31.20
S'estableix un premi al millor personatge de cadascuna de les comparses, que serà atorgat pel jurat
de comparses en els termes que s’ establisquen per l'organització.
Article 31.21
Tota carrossa major i infantil haurà de contenir un ninot de falla disposat lliurement on s'estime
per cada associació.
Article 31.22
S'estableix un premi al millor ninot de falla que forme part de les carrosses tant majors com
infantils que serà atorgat pel jurat de carrosses en els termes que s’ establisquen per l'organització.

Article 32 El Llibre Faller de Burriana
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Article 32.0
La realització del Llibre Faller de Burriana es regirà per les normes que adopte l’organisme
competent. En el cas que aquest organisme siga aquesta Federació, les normes a aplicar seran les
indicades en els articles següents.
Article 32.1
Tota informació requerida per l'entitat editora del Llibre Faller haurà de ser presentada per cada
associació federada a la comissió coordinadora del Llibre Faller en els termes que aquesta
establira. La comissió coordinadora la remetrà a l'entitat editora.
Article 32.2
La informació bàsica requerida serà la següent: fotografia dels presidents de la associació o de les
comissions al complet, fotografies de les Falleres Majors i Cavaller Acompanyant, si és el cas, i
Corts d'Honor; relació de membres de la comissió adulta i de la comissió infantil, esbossos, lemes i
explicacions o crítica dels monuments fallers i noms dels artistes dels mateixos.
Article 32.3
Abans de la impressió definitiva del Llibre Faller, la comissió coordinadora haurà d'establir un
període de consulta perquè cada associació federada revise i valide les dades impreses.

Article 33 Els Llibres de les associacions federades
Article 33.1
Els Llibres de les associacions falleres federades o llibrets de falla es consideren elements privats en
el seu desenvolupament.
Article 33.2 Concurs de llibres de les associacions federades
Article 33.2.0
El concurs dels llibres de les associacions federades es regirà per les normes que adopte
l’organisme competent. En el cas que aquest organisme siga aquesta Federació, les normes a
aplicar seran les indicades en els articles següents.
Article 33.2.1
Tota associació federada podrà participar en el concurs oficial de llibres de falla. Cada associació de
forma autònoma haurà de fer arribar els exemplars requerits a l'organització del concurs en els
termes que aquesta establisca.
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Article 33.2.2
El jurat serà elegit per la Junta Directiva en la seua composició i forma d’actuar.
Article 33.2.3
La quantitat dels premis a repartir en el concurs de llibres serà estipulada per les bases de la
convocatòria del concurs.
Article 33.2.4
Les actes amb les puntuacions se exposaran públicament a partir de les 20:00 hores del dia
següent a l'acte d'entrega de premis de llibres i romandrà així per un període no menor de 15 dies.

Article 34 L' Exposició del Ninot
Article 34.0
L’acte de l' Exposició del Ninot es regirà per les normes que adopte l’organisme competent. En el
cas que aquest organisme siga aquesta Federació, les normes a aplicar seran les indicades en els
articles següents.
Article 34.1
Tota associació federada haurà de presentar a l'exposició un ninot o grup major i un infantil que
haurà de pertànyer al monument de l'any en curs. Aquests ninots o grups no podran ser llogats ni
cedits. Tot ninot o grup presentat a concurs no indultat haurà de ser cremat amb la resta del
monument.
Article 34.2
El ninot o grup major no excedirà de les mesures d'un prisma rectangular de base 100 per 100
centímetres i 250 centímetres d’altura incloent el pedestal. El ninot o grup infantil no excedirà de
les mesures d’un prisma rectangular de 80 per 80 centímetres de base i 100 centímetres d’altura
incloent el pedestal.
Article 34.3
De tots els ninots presentats s' elegirà un ninot o grup major i un ninot o grup infantil com a
guanyadors de l’Exposició. Aquests seran indultats del foc la nit del 19 de març i hauran de quedar
en dipòsit a l' associació federada propietària fins que la Federació li'ls requerisca per ubicar-los al
Museu Faller o local habilitat a l'efecte.
Article 34.4
El jurat serà elegit per la Junta Directiva de la Federació en la seva composició i forma d'actuar.
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Article 34.5
Les actes dels membres del jurat hauran d’entregar-se en lloc i hora establert per l'organització
abans de la inauguració de l’exposició. Qualsevol acta no entregada en eixos termes no serà
admesa. El recompte de puntuacions tindrà lloc per part de l’autoritat designada per la Junta
Directiva al lloc i horari establert.
Article 34.6
El dia de la inauguració serà establert sempre amb una antelació major de 15 dies a la seua
cloenda. En l'acte d’inauguració la Reina Fallera i la Reina Fallera Infantil procediran a atorgar els
premis corresponents al dictamen del jurat.

Article 35 L' Homenatge Faller
Article 35.0
L’acte de l'Homenatge Faller es regirà per les normes que adopte l’organisme competent. En el cas
de que aquest organisme siga aquesta Federació, les normes a aplicar seran les indicades en els
articles següents.
Article 35.1
Tota associació federada podrà proposar a la Junta Directiva una candidatura aportant els mèrits
que crega convenients per defensar-la públicament en el temps i forma que s'establisca. La Junta
Directiva elegirà la candidatura guanyadora.
Article 35.2
Una vegada elegida la candidatura guanyadora la Junta Directiva haurà de comunicar a
l’homenatjat el seu nomenament abans de fer-la pública.
Article 35.3
Cada associació federada estarà representada a l'acte pels seus Presidents o persones en qui
deleguen, Fallera Major, Fallera Major Infantil i Cavaller Acompanyant, si és el cas, i les respectives
Corts d'Honor.

Article 36 Acte de Pleitesia a les Reines Falleres
Article 36.0
L’acte de Pleitesia a les Reines Falleres de Burriana es regirà per les normes que adopte l’organisme
competent. En el cas de que aquest organisme siga aquesta Federació, les normes a aplicar seran
les indicades en els articles següents.
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Article 36.1
La Pleitesia a les Reines Falleres es dividirà en un acte major i en un acte infantil.
Article 36.2
Cada associació federada haurà de realitzar una pleitesia a cada Reina Fallera. Per dir la pleitesia
major caldrà ser faller censat de la associació a la qual es representa i tenir més de 16 anys. Per a la
infantil caldrà ser faller censat de la associació a la qual es representa i tenir menys de 16 anys.
Article 36.3
La pleitesia es podrà dir en castellà o en valencià i no haurà d'excedir d'una durada de cinc minuts.
Article 36.4
Podran representar a l’associació les persones que s'estimen adequades, una o més d'una en cada
acte.
Article 36.5
La lectura pel representant o representants podrà ser acompanyada d'elements externs en la
mesura que considere cada associació a càrrec de la mateixa.
Article 36.6
Podran establir-se o no premis a aquesta activitat. D'establir-se el jurat serà elegit per la Junta
Directiva en la seua composició i forma d'actuar.
Article 36.7
D'establir-se, la quantitat dels premis a repartir en cada modalitat, major e infantil, serà estipulada
per les bases de la convocatòria de cada concurs. La decisió del jurat serà inapel·lable i el concurs
no podrà ser declarat desert.

Article 37 El Pa i Porta Faller
Article 37.0
L’acte del Pa i Porta Faller es regirà per les normes que adopte l’organisme competent. En el cas
que aquest organisme siga aquesta Federació, les normes a aplicar seran les indicades en els
articles següents.
Article 37.1
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Cada associació estarà representada pels Presidents o persones en qui deleguen, Fallera Major,
Fallera Major Infantil i Cavaller Acompanyant, si és el cas, i les respectives Corts d'Honor.

Article 38 Del sopar de Gala de la Reina Fallera
La Federació de Falles considerarà l’acte del Sopar de Gala de la Reina Fallera com protocol·lari i d'
assistència voluntària. Per tant, tota associació federada que hi participe haurà d'observar les
normes de compliment que establisca l'organització.

Article 39 El Concurs de Teatre en Valencià
Article 39.0
El concurs de Teatre en Valencià es regirà per les normes que adopte l’organisme competent. En el
cas de que aquest organisme siga aquesta federació, les normes a aplicar seran les indicades en els
articles següents.
Article 39.1
Cada associació federada podrà concursar o no lliurement en el concurs de teatre en valencià.
Article 39.2
Aquest acte serà privat en el seu desenvolupament però sotmès a un calendari oficial. El calendari
de representacions es confeccionarà seguint l’ordre establert a l’inici de l’exercici per a les
associacions federades. Cada associació decidirà la data per ordre i posteriorment un grup de
treball de la Federació ajustarà els problemes que pogueren sorgir per elaborar el calendari
definitiu.
Article 39.3
Totes les associacions gaudiran d'igualtat de condicions i recursos públics per poder desenvolupar
la seua obra. Quant una associació no efectue les representacions al local públic acordat al efecte,
no rebrà els recursos públics.
Article 39.4
Podran establir-se o no premis a aquesta activitat. Si s'establiren el jurat que haurà d'atorgar-los
serà elegit per la Junta Directiva en la seua composició i forma d'actuar.
Article 39.5
Si s’establiren premis, la quantitat dels premis a repartir serà estipulada per les bases de la
convocatòria del concurs.
26

Reglament de Règim Intern de la Federació de les Falles de Burriana

Edició: 4
Data: 17-05-2016

Article 40 El monument faller
Article 40.1
Tota associació federada té el deure i obligació de plantar un monument faller major i un infantil.
Article 40.2
Els materials a utilitzar pels artistes seran de lliure elecció i les valoracions queden a disposició de
les observacions i gustos del jurat. El jurat valorarà la part artística independentment dels materials
utilitzats.
Article 40.3
A l’estructura de la falla es permeten tota classe de materials sempre que no afecten a l’essència
de la Festa, que es cremar el monument. En la cremà l’estructura haurà de consumir-se per
complet.
Article 40.4
El començament dels treballs de plantà seran establerts lliurement per cada associació, informant
prèviament a les autoritats competents.
Article 40.5 El concurs dels monuments fallers
Article 40.5.0
El concurs dels monuments fallers es regirà per les normes que adopte l’organisme competent. En
el cas de que aquest organisme siga aquesta Federació, les normes a aplicar seran les indicades en
els articles següents.
Article 40.5.1
El concurs es dividirà en dos, un per a monuments majors i un per a infantils.
Article 40.5.2
Els monuments majors no podran ser inferiors a una alçada de 4 metres. Els monuments infantils
no podran excedir la mesura d'un quadrat de 3,5 metres de costat a la seua base ni la de 3 metres
d'altura, ni ser inferiors a les mesures d’un cub de 1,5 metres de costat.
Article 40.5.3
Els dos monuments, major i infantil han de ser independents i separats amb els seus elements
propis un de l'altre.
Article 40.5.4
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La finalització dels treballs de plantà dels monuments serà a les 9:00 hores del dia següent a la Nit
de la Plantà. Des d’eixe moment, la Comissió d'Incidències validarà l'entrada a concurs de cada
monument. Tot monument declarat fora de concurs per incompliment de normatives quedarà
sense premi.
Article 40.5.5
El jurat serà elegit per la Junta Directiva de la Federació en la seua composició i forma d'actuar.
Article 40.5.6
La Junta Directiva establirà el nombre de premis per als monuments tants majors com infantils,
que no deuran ser menys de 8 premis als monuments, 3 premis d’ingeni i gracia, un premi al millor
acabat, un premi a la millor pintura i un premi al millor conjunt de falla. De la mateixa manera, en
el cas de premis de nova creació per entitats privades o públiques, seran lliurats d’acord amb les
normes que seran establertes per a la seua creació.
Article 40.5.7
S’estableix un premi a la millor critica local exclusiu del concurs dels monument majors. Per al
concurs de crítica local les associacions federades que vulguen participar-hi hauran d'entregar les
crítiques del seu monument en text en el temps i forma que acorde l'organització del concurs.
Article 40.5.8
Les actes dels membres del jurat hauran d’entregar-se en lloc i hora establert per l'organització.
Qualsevol acta no entregada en eixos termes no serà admesa. En el cas que el membre del jurat ho
siga representant a una associació federada, aquesta quedaria fora d’eixe concurs. El recompte de
puntuacions tindrà lloc per part de l’autoritat designada per la Junta Directiva al lloc i horari
establert.
Article 40.5.9
L'entrega de premis es fixa el dia posterior a la Nit de la Plantà.
Article 40.5.10
Les actes amb el resum de puntuació seran exposades públicament a partir de les 20:00 hores del
dia següent al de la entrega dels premis i romandran així per un període no inferior a 15 dies.

Article 41 L’Ofrena
Article 41.0
L’acte de l’Ofrena es regirà per les normes que adopte l’organisme competent. En el cas que aquest
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organisme siga aquesta Federació, les normes a aplicar seran les indicades en els articles següents.
Article 41.1
L'Ofrena haurà d'organitzar-se durant la setmana fallera, en horari i dia que determine la Junta
Directiva de la Federació.
Article 41.2
Cada associació federada estarà representada pels Presidents o persones en qui deleguen, Fallera
Major, Fallera Major Infantil i Cavaller acompanyant, si és el cas, i les respectives Corts d'Honor, així
com per quants integrants consideren, siguen membres o no de l'associació.
Article 41.3
Podrà acompanyar a cada associació una banda de música, colla de dolçaina i tabal o agrupació
musical que es considere i que complisca amb els criteris de dignitat de l’acte.
Article 41.4
El comportament dels participant en la desfilada de cada associació serà responsabilitat de la
mateixa i hauran de respectar les normatives d'ordre i com postura obligades en un acte d'aquesta
categoria.
Article 41.5
Tota ofrena floral haurà de ser dipositada al tapís de la Mare de Déu, que es situarà allí on
dictamine la Junta Directiva amb el vist i plau dels serveis tècnics competents.
Article 41.6
L'ordre de desfilada en l'acte serà l'establert a l'inici de l'exercici per a les associacions federades.

Article 42 La Cremà
Article 42.1
Tot monument faller haurà de ser cremat en la seua integritat, salvant-se només del foc aquells
ninots que resulten indultats a l'Exposició del Ninot. La falla a la qual s’observen falta de ninots
serà sancionada. En cas de robatori de ninots durant la setmana fallera l'associació afectada haurà
de posar en coneixement de l'autoritat i de la Federació aquesta causa per tal d'evitar sancions que
se'n pogueren derivar.
Article 42.2
La cremà dels monuments infantils haurà de produir-se entre les 20 i les 21 hores del dia 19 de
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Març.
La cremà dels monuments majors s’iniciarà a partir de les 22 hores del dia 19 de març i es
sotmetrà a l'ordre establert per l'autoritat encarregada de via pública o l'entitat competent en qui
delegue. En tot cas l'ordre haurà de ser notificat a totes les associacions federades el dia següent al
de l'entrega de premis.

Article 43 Activitat Fallera
Article 43.1
Participen al concurs d'Activitat Fallera totes les associacions federades que prenguen part durant
l'exercici faller en curs a qualsevol concurs oficial especificat a l'article 43.2, entenent com a
exercici faller l’esmentat a l’article 6 del present reglament.
Article 43.2
Els concursos que atorgaran punts per a l'Activitat Fallera són els següents: Creus de Maig,
carrosses de la Batalla de Flors, carrosses de la Cavalcada del Ninot, comparses de la Cavalcada del
Ninot, campionat de truc, concurs de teatre en valencià, premis de llibres i premis de falla.
Article 43.3
Cada associació guanyadora d'un concurs rebrà 8 punts i les restants classificades rebran punts en
ordre descendent fins arribar a la puntuació mínima d'un punt. Si hi haguera menys de vuit
participants, les puntuacions no atorgades quedarien desertes. En el cas de concursos amb
categories, rebrà 8 punts l’associació guanyadora del concurs de 1ª categoria i la resta dels
classificats en ordre descendent. Una vegada repartits els punts als participants d’eixa categoria es
continuarà pels classificats de la 2ª categoria i en ordre descendent els seus participants, i així
successivament, fins que s’hagen repartit les vuit puntuacions.
Article 43.4
Per tal d'atorgar la puntuació final d'Activitat Fallera se sumaran els punts aconseguits per cada
associació en cadascuna de les categories descrites a l'article 43.2. que hagen finalitzat abans del
dia establert per al lliurament de premis descrit en l’article 43.7. La quantitat dels premis a repartir
en el concurs serà estipulada per les bases de la convocatòria del concurs.
Article 43.5
Els casos d'empat a punts en qualsevol del premis atorgats es resoldran pel còmput de majors
premis obtinguts a cada categoria del concurs, de manera que resultarà beneficiada amb el premi
superior la comissió que aconsegueix un nombre superior de primers premis en cadascuna d'elles.
En cas de romandre l'empat serà beneficiada aquella comissió que aconsegueix un nombre major
de segons premis, i així successivament. Finalment, en cas de romandre l'empat sense cap
possibilitat de resoldre'l per aquest procediment se concedirà un premi compartit entre ambdues
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comissions, obtenint el premi immediatament inferior al compartit aquella comissió que resultara
la següent al còmput total de puntuacions anuals, fins a arribar a atorgar-se els premis
corresponents.
Article 43.6
El recompte de puntuacions i l'acta del lliurament dels premis d'Activitat Fallera es portarà a terme
per part de l'autoritat que designe la Junta Directiva a partir de les actes dels corresponents jurats
de cada concurs de l'exercici.
Article 43.7
El lliurament de premis d'Activitat Fallera, d'acord amb l'acta de l'autoritat designada, tindrà lloc a
l'acte d'entrega de premis de les falles i falles infantils de l'exercici en curs si la Junta Directiva no
disposa altra norma. En qualsevol cas, sempre haurà de tenir lloc una vegada atorgats els premis
corresponents a tots els concursos inclosos.
Article 43.8
L'acta amb les puntuacions s' exposaran públicament a partir de les 20:00 hores del dia següent a
l'acte d'entrega de premis d'Activitat Fallera i romandrà així per un període no inferior a 15 dies.

CAPÍTOL 4. JURATS I PREMIS

Article 44 Dels Jurats
Article 44.0
Les bases dels diferents concursos i les seues puntuacions es regiran per les normes que adopte
l’organisme competent. En el cas de que aquest organisme siga aquesta Federació, les normes a
aplicar seran les indicades en els articles següents.
Article 44.1
Les bases de cada concurs hauran de ser aprovades per acord de la Junta Directiva de la Federació,
hauran de ser fidels al que disposa el present reglament i s'hauran de remetre als concursants amb
la suficient antelació al concurs. Els membres del jurat hauran de puntuar d’acord a les bases
concretes de cada concurs i sense actuar en benefici propi, amb mala fe o perjudicant a tercers.

Article 45 Dels premis
Els premis hauran de ser repartits segons la suma de les puntuacions emeses pels distints
membres del jurat d’acord a les bases i normes de la convocatòria del concurs.
31

Reglament de Règim Intern de la Federació de les Falles de Burriana

Edició: 4
Data: 17-05-2016

CAPÍTOL 5. LA COMISSIÓ D’INCIDÈNCIES

Article 46
La Comissió d’Incidències estarà composada per 5 membres pertanyents cadascun a una diferent
associació federada. En el cas d’existir diferents sectors de falles, cada membre haurà de procedir
d’un sector diferent si el nombre de sectors és igual a cinc. Si el nombre de sectors és inferior a
cinc es completarà la Comissió amb membres escollits entre els membres de les associacions
federades. Si el nombre de sectors és superior a cinc es designaran per ordre o sorteig aquells
sectors que hauran d’aportar membre i aquells que no.
El Regidor/a de Festes i el Director de l’Àrea Jurídica de la Federació tindran dret a assistir a
qualsevol sessió de la Comissió d’Incidències amb dret a veu però no a vot.
Article 47
Les associacions a les quals corresponga pertànyer a la Comissió d’Incidències seran nomenades en
la primera reunió de l’exercici faller de la Junta Directiva. Cada associació tindrà un termini màxim
de 15 dies per a presentar l’acta interna de nomenament de la persona elegida i d’un suplent,
indicant les dades personals dels elegits, que hauran de ser majors d’edat.

Article 48
Els membres de la Comissió d’Incidències tindran també com a missió vetllar pel compliment
d’aquest Reglament de Règim Intern. Tots els membres de la Comissió d’Incidències hauran
d’abstenir-se a qualsevol votació en què estiga implicada l’associació de la qual són membres,
acatant el resultat de l’actuació dels membres restants.

Article 49
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 l’
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.

Article 50
Tot concurs haurà de començar amb el vist i plau de la Comissió d’Incidències, mitjançant acta de
conformitat.
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CAPÍTOL 6. DE LES RECOMPENSES

Article 51
La Federació de les Falles de Burriana reconeix com oficials les recompenses de Junta Local Fallera i
Junta Central Fallera, no atorgant-ne de pròpies. Aquestes recompenses es relacionen en l’annex III
del present reglament.

DISPOSICIÓ FINAL

Article 52 Entrada en vigor
Aquest Reglament de Règim Intern entrarà en vigor a l’inici de l’exercici faller posterior a la data de
la seua aprovació per l’Assemblea General.

NOTA INFORMATIVA

Aquest Reglament de Règim Intern va ser aprovat en l’Assemblea General del 2 i 3 de novembre de 2011.
Aquest Reglament de Règim Intern va ser modificat parcialment en l’Assemblea General del 9 de maig de 2013.
Aquest Reglament de Règim Intern va ser modificat parcialment en l’Assemblea General del 26 de novembre de 2014.
Aquest Reglament de Règim Intern va ser modificat parcialment en l’Assemblea General del 17 de maig de 2016.
Consta de 47 fulles incloent els annexos
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Annex I
(El logotip de la Federació)
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Logotip de la Federació de les Falles de Burriana
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Annex II
(Demarcació i ubicació de les associacions federades)
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FALLES SENSE DEMARCACIÓ (Ubicació)

Nº 9 Falla Societat de Caçadors: El Pla (creuament dels carrers Raval, Major i Sant Vicent).
Nº 10 Falla Societat Centre Espanya: Plaça Major.
Nº 12 Falla Societat Club 53: Camí d'Onda.
Nº 16 Falla Societat Club Ortega: El Pla (creuament amb el Carrer Nou).
Nº 17 Falla Don Bosco: Passeig Sant Joan Bosco.
Nº 20 Falla Societat Sant Josep: Creuament dels carrers Assumpta González Cubertorer i Maestrat.
Nº 21 Falla Rei Jaume I: Creuament carrers Lluís Vives i Tierno Galván.
Nº 22 Falla Cardenal Tarancón: Creuament carrers Europa i Mare Teresa de Calcuta.

FALLES AMB DEMARCACIÓ

Nº 1 Falla Barri La Mercè:
Ausiàs March
Plaça Generalitat (sols vorera de l'antic Bingo fins cantó amb Corts Valencianes)
Avinguda Corts Valencianes (vorera dels nombres parells)
Mare de Déu dels Àngels
Mare de Déu de Lourdes
Jardí
Colom
Tarancón
Sant Victorià
Sant Carles
Juan Bautista Tejedo Beltran
Francesc Roca Alcaide
Plaça Rafel Martí de Viciana
La Tanda
La Carrera
Plaça José Iturbi
Mare de Déu dels Dolors
Perucho i Badia
Santa Cecília
Sant Felip
Furs
Vinatea
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Mitja Galta
Sant Gregori
Beata Mariana
Sant Serapi
Beat Ripollès
Sant Pere Pasqual
Maria Rosa Molas
Mare de Déu d'Agost
Sant Llorenç
Sant Isidre
Ubicació: Plaça La Mercè creuament amb el carrer La Carrera.

Nº 2 Falla Barri València
Avda. Transport.
Avda. Llombai.
Avda. Pere IV.
Pablo Iglésias.
Canalejas.
Sant Gaetà.
Raval (Des del carrer Ecce-Homo a la Plaça de Les Monges).
Vicent Andres i Estellés.
Peu de la Creu.
Vinaralls.
Camí Artana (Des de la Ronda Panderola al carrer Miquel Àngel)
Miguel Angel (vorera nord)
Mare de Deu de Montserrat.
Sant Ernest.
Sant Guillem.
Pius XII.
La Bosca (vorera nord)
Esperança.
Avda. de València (fins al creuament amb el carrer La Bosca)
Leonardo Torres i Quevedo.
Avda. de Nules.
Santa Berta.
Nuñez de Arce.
Francisco Fuentes.
Poeta Llorente.
Burgà.
Lope de Vega.
Santa Elena.
Santa Irene.
Mare de Déu de la Soledad.
Sant Felix.
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Ave Maria.
Plaça de les Monges.
Francesc Ribalta.
Santa Elvira.
Lleialtat.
Sant Andreu.
Primer de Maig.
Severo Ochoa.
Vicent Blasco i Ibáñez.
Ronda Panderola.
Manuel Becerra.
Barca.
Doctor Fleming.
Guitarrista Tàrrega.
l´Esport.
Progrés.
Mallorca.
Roberto Roselló i Gasch.
Mare de Deu del Niño Perdido.
Alfons el Magnànim.
Doctor Ferrán.
Xilxes
Avda. Nules (a partir del creuament amb el carrer La Bosca, sols la vorera est)
Ubicació: Plaça de Les Monges creuament amb carrer Sant Fèlix.

Nº 3 Falla Barri La Vila
Plaça Major
Major
Sant Roc
La Sang
Santa Teresa
Plaça Sant Pere
La Puríssima
Sant Xuxim
Sant Vicent
Divina Pastora
Sant Cristòfol
Placeta Del Tremedal
Del Tremedal
Sant Joan
De la Creu de Sant Joan
Sant Agustí
Saragossa
Comunitat de Regants
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Vicente Forner Tichell
Forn de La Vila
El Salvador
Les Placetes
Racó de l'Abadia
Ronda Poeta Calzada (del carrer Major al carrer Santa Teresa)
Ubicació: Plaça Major.

Nº 4 Falla Barri L’ Escorredor
L´Escorredor
Marí
Nou
Sant Jaume
Cova Santa
Santa Bàrbara
Sant Marc
Santa Ana
Sant Bruno
Bisbe Lluis Pérez
Labranza
Sant Teodoro
El Treball
Abrets
Victor Marín Puig (La División)
Fanzara
Virgen de la Cabeza
Goya
Pizarro
Santa Cristina
Virgen de la Paloma
Sant Lluis
Angel de la Guarda
Avda. Pedro IV (costat nord)
Ubicació: Escorredor creuament amb carrer Sant Jaume i carrer Santa Bàrbara.

Nº 5 Falla Barri Camí d'Onda
Leonardo da Vinci
Jeroni Guitard
Josep Polo de Bernabé
Manuel Cubedo Giner (fins el creuament amb el carrer República Argentina)
La Vieta
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Vicente Sales Musoles
Camí d'Onda
Santo Domingo Sabio
Plaça Estacioneta
Benito Pérez Galdós
Velázquez
Passeig Sant Joan Bosco (fins el creuament amb el carrer República Argentina)
Joan d'Àustria
Alcalde Vicente Moliner
Joaquín Peris Fuentes
Ramón Campos
Vicente Marco Miranda
Juan Bautista
Manuel Peris Fuentes
Ronda de La Panderola
Mariano Benlliure
Plaça 9 d'Octubre
Hortolans
Indústria
Soler Martí
Vinaralls
Salvador Giner
Sant Leandre
Pintor Sorolla
Vicente Cantos Figuerola
La Gallera
Cardenal Cisneros
Pere Cornell
L'Encarnació (des del carrer Sant Joan de la Creu fins a la Plaça Nou d'Octubre)
Cor de Jesús
Dels Frares
Ubicació: Plaça 9 d'Octubre creuament amb el carrer Pintor Sorolla.

Nº 6 Falla Barri La Ravalera
Camí Artana (de la ronda de La Panderola al carrer Menéndez y Pelayo)
Menéndez y Pelayo (fins al creuament amb Camí Artana)
Del Cid
Sant Germà
El Raval (des del carrer Sant Germà fins al Pla)
L'Encarnació (fins el creuament amb Sant Joan de la Creu)
Sant Joan de la Creu
Sant Miquel
Sant Josep
Mare de Déu del Roser
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Ecce-Homo (des del Raval fins al creuament del carrer dels Abrets).
Ubicació: Raval creuament amb Menéndez y Pelayo.

Nº 7 Falla Barri Sant Blai
Plaça Sant Blai
Sant Blai
Carreró de Sant Blai
Calvari
Avda. Juan Bautista Sanmartín
Comerç
Tarongers
Sant Tomàs
Mare de Déu de la Misericòrdia
El Baró
La Mercè
Barranquet
Placeta del Palau
Avda. Setze de Juliol
Plaça La Fira
Velòdrom
Gabriel Miró
La Mota
Amadeus Mozart
Avda. Villarreal
Avda. Almassora
Sant Ernest
Sant Silvestre
Ubicació: Plaça Sant Blai

Nº8 Falla Barri La Mota
Manuel Cubedo Giner (Des del creuament amb el carrer República Argentina fins el riu)
Mercedes Daudí Sales
República Argentina
Passeig Sant Joan Bosco (Des del creuament amb el carrer República Argentina fins al
carrer Músic Ibáñez)
Músic Ibáñez
Riu Millars
Plaça Jardí del Bes
25 d'abril
Mestre Serrano
Germanies
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Indústria (del Jardí del Bes al Carrer Bernat Guillem d'Entença)
Bernat Guillem d'Entença
Santa Filomena
Santa Rosa de Lima
Zorrilla
Sant Domènec
Sant Enric
Mare de Déu de La Saleta
Bon Succés
La Trinitat
Mare de Déu del Carme
Mare de Déu del Pilar
Sant Pasqual
Ronda Poeta Calzada (fins al carrer Sant Pasqual)
l'Aigua
Ubicació: Bon Succés creuament amb el Carrer L'Aigua.

Nº 11 Falla Plaça Chicharro
Plaça El Pla
Ubicació: Plaça El Pla front a l’edifici de la Caixa Rural

Nº 13 Falla Barri La Bosca
La Bosca (part sud fins la Av. Nules)
Pablo Picasso
Dr. Fleming
Benlloch
Sant. Martí de Porres
Oviedo
Manuel de Falla
Villalonga
Mosén Elías Millán
Albacete
Jacinto Benavente
Alacant
Esperança
Av. Valéncia (des del carrer La Bosca fins a la Plaça de Manuel Sanchis Guarner
Joan Martorell
Av. Nules (des del carrer La Bosca fins al carrer Jacinto Benavente sols la vorera oest)
Ubicació: Carrer la Bosca creuament Av. Valéncia
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Nº 19 Falla Quarts de Calatrava
Corts Valencianes (la vorera est)
Siervas de Jesús
Maestrat
Federico Garcia Moliner
Abel Mus
Camí el Grau
Europa
Mare Teresa de Calcuta
Av. Cardenal Vte. Enrique i Tarancón
Jorge Salinas
Atenes
Av. París
Estocolmo
Av. Londres
Tallinn
Viena
Berlín
Brussel·les
La Valleta
D’Hèlsinki
Madrid
La Haia
Dublín
Praga
Lisboa
Roma
Av. Unió Europea
Riga
Av. Jaume Chicharro
Juan Bta. Rochera Mingarro
Federico Garcia Lorca
Assumpta González Cubertorer
Ubicació: Carrer Siervas de Jesús creuament Federico Garcia Lorca
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Annex III
(les Recompenses)
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LLISTAT DE RECOMPENSES DE JUNTA LOCAL FALLERA DE BURRIANA

-Fulles verdes: les reben els Presidents el primer any de cens, els càrrecs directius als tres
anys, i la resta de membres de la comissió als cinc. Els càrrecs directius són aquelles persones que
ocupen els 10 primers lloc del cens de la falla.
-Taronja d'argent: la reben els càrrecs directius amb cinc anys de cens com a tals i la resta
de membres de la comissió als vuit anys.
-Taronja d'or: la reben els càrrecs directius als vuit anys de cens com a tals i la resta de
membres de la comissió als dotze anys.
-Taronja d'or amb flor de taronger: la reben aquelles persones que compten amb quinze
punts.
-Taronja d'or amb brillants i flor de taronger: la reben aquelles persones que compten amb
trenta punts.
-Distintiu d'or de la Junta Local Fallera: la reben tots els membres de les comissions falleres
que compten amb vint-i-cinc anys de cens.
Criteris per atorgar els punts per part de la Junta Local Fallera: Cinc punts per any de cens al
càrrec de President, tres punts per any de cens a la resta de membres de comissió. Els punts
comencen a comptar a partir que el faller assoleix els requisits per merèixer la Taronja d’Or.
Recompenses col·lectives: s'atorguen a les comissions seguint el mateix ordre i criteri establert per
a les persones físiques.
Recompenses a artistes fallers i crítics fallers: la Junta Local Fallera podrà acordar l'atorgament de
la seva insígnia a aquestes persones.
Recompenses honorífiques: la Junta Local Fallera podrà atorgar recompenses honorífiques fora
dels mèrits aconseguits per cens faller. En aquest cas cap recompensa atorgada honoríficament pot
servir de base per aconseguir-ne una de superior.
Distintiu d'or honorífic: Aquesta recompensa sols podrà ser atorgada a títol honorífic sense
complir els requisits de cens faller per proposta del President/a de Junta Local Fallera aprovada pel
Plenari.
Tan sols es podrà sol·licitar una recompensa per faller i any, i tan sols li podrà ser concedida quan el
faller siga posseïdor d’aquella immediatament anterior.
Per a la concessió de recompenses prevaldrà la data que reglamentàriament corresponga, encara
que se sol·licitara en anys posteriors.
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Els documents per a acreditar les recompenses sol·licitades seran el cens presentat per l’associació
federada al organisme competent i la fulla del llibre faller on apareix la comissió de cada associació
federada.
Els càrrecs directius, tant de Junta Local Fallera com de la Federació de Falles, tindran la mateixa
consideració que el president de una associació federada, en el que a recompenses es refereix.
Tindran la consideració de càrrecs directius dels organismes abans esmentats els següents:
President, Vicepresident i Secretari.

LLISTAT DE RECOMPENSES DE JUNTA CENTRAL FALLERA DE VALÈNCIA
 Bunyol de coure: als dos anys de cens per a tots els fallers.
 Bunyol d'argent: als set anys de cens o als cinc de càrrec directiu (quatre dels quals han de
ser amb càrrec).
 Bunyol d'or: als deu anys de cens o als vuit de càrrec directiu (set dels quals han de ser amb
càrrec).
 Bunyol d'or amb fulles de llorer: als vint anys de cens o als setze de càrrec directiu (deu
dels quals han de ser amb càrrec).
 Bunyol d'or i brillants amb fulles de llorer: als trenta anys de cens o als vint-i-cinc de càrrec
directiu (quinze d'ells amb càrrec).
 Distintiu de coure de comissió infantil: un any de cens infantil o de Fallera Major Infantil.
 Distintiu d'argent de comissió infantil: cinc anys de cens infantil com a President de
comissió infantil o Fallera Major Infantil.
 Distintiu d'or de comissió infantil: deu anys de cens infantil o nou com a President Infantil
o Fallera Major Infantil. També podran accedir-hi aquells xiquets en possessió del d'argent
que continuen ininterrompudament formant part de la comissió fallera adulta per dos
exercicis més.
 Bunyol o distintiu d'argent col·lectiu: als deu anys de cens de la comissió.
 Bunyol o distintiu d'or col·lectiu: als vint anys de cens de la comissió.
 Bunyol o distintiu d'or amb fulles de llorer col·lectiu: als trenta anys de cens de la
comissió.
 Bunyol o distintiu d'or amb brillants i fulles de llorer col·lectiu: als quaranta-cinc anys de
cens de la comissió.
Totes les recompenses de Junta Central Fallera podran ser entregades també a títol honorífic
segons els termes del Reglament Faller aprovat pel Plenari Municipal de València.
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