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ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ DE LES 
FALLES DE BURRIANA 

 
 
TÍTOL I.    DENOMINACIÓ I FINALITATS 
 
 
Art.1.  La Federació de les Falles de Burriana 
es va constituir el 18 de maig de 2009 sent una 
federació sense ànim de lucre que es regeix 
per la legislació vigent, acollint-se a allò 
establert per la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de 
març, reguladora dels drets d'associació, i pels 
presents Estatuts.   
 
Art.2.  Per al compliment de les seues finalitats 
la Federació de les Falles de Burriana tindrà 
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat 
d'obrar per a adquirir, posseir, reivindicar, 
gravar i alienar tota classe de bens, celebrar 
tota classe de contractes (laborals, d'obres i 
serveis o subministraments), establir obres i 
serveis públics, obligar-se i assumir qualsevol 
relació admesa en dret, interposar els recursos 
establerts, exercitar les accions previstes a les 
lleis i crear els seus propis símbols.   
 
Art.3.  L'àmbit territorial d'aquesta Federació 
serà local, abastant el municipi de Burriana. 
 
Art.4.  El domicili de la Federació de les Falles 
de Burriana es fixa a la ciutat de Burriana, a la 
Llar Fallera, a l’Avinguda Jaime Chicharro 
numero 4, Local B, C.P. 12530.   
 
Art.5.  Queden fixades com finalitats principals 
de la Federació de les Falles de Burriana les 
següents: 
 

-El desenvolupament de la Festa, 
promovent la participació popular.   
 
-Aconseguir l'increment i la participació 
de totes les Associacions Culturals 
Falleres.   
 
-Coordinar tots els esforços de les 
persones (físiques o jurídiques) que fan 
possible la Festa, amb la finalitat de 
mantenir la germandat entre totes elles, 
ja siguen institucions oficials, serveis 
públics o privats i delegacions públiques 
o privades. Recaptar de l'administració 
local, provincial, autonòmica i d'altres 

entitats el recolzament moral i econòmic 
per a la millor consecució de les seues 
finalitats.   
 
-Difusió i foment de la Festa a tots els 
nivells.   
 
-Vetllar per la imatge i el correcte 
desenvolupament de la Festa.   
 
-Proposar normes de caràcter general 
per a la realització de totes les activitats 
de la Festa, amb la deguda coordinació 
amb les institucions oficials, 
especialment l'Ajuntament de Burriana, 
serveis públics i privats i delegacions 
públiques o privades.   
 
-Orientació jurídica, fiscal, econòmica i 
social de les Associacions Culturals 
Falleres que la conformen.   

 
Art.6.  La Federació de les Falles de Burriana 
defineix com Elements Primordials de la Festa 
que deuen ser defensats i potenciats els 
següents:   
 

-El monument faller, element principal de 
la Festa.   
 
-Les Reines Falleres de Burriana, les 
Falleres Majors de les Associacions 
Culturals Falleres i, amb les seves Corts 
d'Honor, que ostenten la màxima 
representació al protocol de la Festa.   
 
-Les Creus de Maig.   
 
-Les desfilades tradicionals de les Falles 
de Burriana, que deuran oferir una 
imatge cuidada i atractiva per als 
espectadors.   
 
-El Casal de la Falla, centre d'activitat de 
totes les Associacions Culturals Falleres.   
 
-El Parador Faller, extensió del Casal 
Faller i nexe d'unió de les Associacions 
amb la ciutadania en la setmana fallera.   
 
-L'ús del valencià, com a llengua pròpia 
de totes les manifestacions de la cultura 
popular a Burriana.   
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-La indumentària tradicional valenciana 
pròpia de la Festa.   
 
-La pirotècnia en les seues formes 
associades a les Falles.   
 
-La música pròpia de la Festa i que 
acompanya tradicionalment als actes 
fallers tant a la seua vessant de dolçaina 
i tabal com a la de banda de música.   
 
-Les publicacions i qualsevol activitat 
cultural desenvolupada per les 
Associacions Culturals Falleres.   
 

Art.7.  Per defensar i promocionar els 
Elements de la Festa i portar a terme les seues 
finalitats, la Federació de les Falles de 
Burriana se servirà de les següents activitats: 
 

-Organització i/o col·laboració dels actes 
propis de la Festa als que tinga 
competències.   
 
-Difusió de la Festa mitjançant 
publicacions, difusió d'articles als mitjans 
de comunicació o per qualsevol mitjà 
possible.   
 
-Realització de totes les reunions 
necessàries i convenients.   

 
-Organització d'un Congrés Faller amb 
caràcter ordinari que servisca per a la 
millora constant de la Festa en els termes 
i períodes als que obligue el Reglament 
del Congrés Faller i el Reglament de 
Règim Intern de la Federació i, existint 
sempre la possibilitat de convocar-se un 
amb caràcter extraordinari quan la 
comunitat fallera expresse eixa voluntat.   
 
-Disseny del programa anual d'activitats 
comunes de les Associacions Culturals 
Falleres.   
 
-Recerca de fons per a desenvolupar les 
finalitats establertes als Estatuts.   
 
-Coordinació amb l'Ajuntament de 
Burriana per a totes les activitats a 
desenvolupar.   
 
-Tota aquella activitat que servirà per 
fomentar, potenciar i engrandir la Festa.   

TÍTOL II.    SOCIS 
 
 
Art.8.  La duració de la Federació és per temps 
il·limitat, podent ingressant a ella noves 
associacions o causar baixa les existents 
sense necessitat de nova constitució.  Podran 
ser membres de la Federació de les Falles de 
Burriana totes les Associacions Culturals 
Falleres legalment inscrites al Registre 
corresponent que, expressament i amb acord 
previ de les seues Juntes Generals, 
decidisquen integrar-se.  L'Associació Cultural 
Fallera deurà presentar una sol·licitud per 
escrit davant la Junta Directiva de la Federació 
i serà en la convocatòria immediata de 
l'Assemblea General quan es resoldrà la seua 
admissió.  A la sol·licitud caldrà adjuntar la 
següent documentació:   
 

-Còpia dels Estatuts de l'Associació 
Cultural Fallera.   
 
-Certificació del Registre d'Associacions 
que acredite la inscripció en ell de 
l'Associació Cultural Fallera.   
 
-Certificat de l'acord adoptat en junta 
General de l'Associació Cultural Fallera 
on conste la voluntat de federar-se i 
complir els Estatuts i finalitats de la 
Federació de les Falles de Burriana.   
 

Art.9. La condició de membre és 
intransmissible.   
 
Art.10. Els drets de les Associacions membres 
seran els següents:   
 

-Prendre part, amb veu i vot, a 
l'Assemblea General a través del 
nomenament lliure dels seus 
representants a ella, que adquiriran la 
condició de Delegats de la Federació.   
 
-Elegir i ser elegits membres dels òrgans 
de govern de la Federació.   
 
-Participar de la vida de la Federació, 
assistint als actes i activitats que esta 
organitze.   
 
-Aprovar o no, a través dels seus 
Delegats, les propostes emanades de la 
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Junta Directiva sotmeses a la seua 
aprovació.   
 
-Proposar qualsevol resolució d'ordre 
general per a la seva posterior aprovació 
o no en l'Assemblea General o en Junta 
Directiva.   
 
-Aprovar o denegar, al seu cas, 
qualsevol modificació o remoció del 
present Estatut o la remoció o substitució 
del President de la Federació a través de 
la seua representació a l'Assemblea 
corresponent.   
 
-Demanar convocatòria d'Assemblea 
General quan a judici d'una tercera part 
de la mateixa es considere necessària, 
expressant-se per escrit el motiu que 
dona lloc a eixa petició.   
 
-Aprovar o denegar, al seu cas, el 
Pressupost General d'Ingressos i 
Despeses, el Balanç Anual de Comptes, 
el Programa Anual d'Activitats de la 
Federació i la Memòria Anual d'Activitats 
formulats per la Junta Directiva.   
 
-Aprovar o denegar, al seu cas, el 
Calendari Comú Anual d'Activitats de les 
Associacions Falleres, que marcarà 
l'exercici faller.   
 
-Participar del treball de la Federació a 
través de les Comissions que es formen 
per a l'organització de totes les activitats 
de les falles a Burriana.   
 
-Ser sentides amb caràcter previ a 
l'adopció de mesures disciplinàries 
contra elles i ser informades dels fets que 
donen lloc a eixes mesures.   
 
-Impugnar aquells acords dels Òrgans de 
Govern de la Federació que s'estimen 
contraris a la Llei o als Estatuts.   
 

Art.11.  Els deures de les Associacions 
membres seran els següents: 
 

-Complir i fer complir els Estatuts i els 
acords presos per la Federació.   
 
-Pagar puntualment les quotes que es  
 

fixen, les derrames o altres aportacions 
que s'acorden.   
 
-Prestar la col·laboració necessària per 
al bon funcionament de la Federació.   
 
-Tots aquells que establiren la Junta 
Directiva o l'Assemblea General sempre 
amb un vot favorable de dos terceres 
parts dels seus membres.   
 

Art. 12.  Pèrdua de la condició de soci:  
 

12.1- La pèrdua de la condició de soci es 
podrà donar per petició de baixa 
voluntària o per expulsió.   

 
12.2- La baixa voluntària es deurà 
notificar per escrit, mitjançant acord pres 
en Junta General de l'Associació Cultural 
Fallera, presentant-se a la Junta 
Directiva de la Federació.   

 
12.3- L'expulsió es produirà a causa de 
l'incompliment de les obligacions 
econòmiques o d'altra natura emanades 
d'aquests Estatuts.  La Junta Directiva 
formularà la proposta d'expulsió a 
l'Assemblea General que serà la que 
decidirà.   

 
12.4- En tots els casos de pèrdua de la 
condició de soci, l'Associació Cultural 
Fallera que se separe de la Federació 
haurà de respondre de la part d'aportació 
que li corresponia durant el període de 
permanència a la Federació més els 
interessos de demora corresponents que 
es puguen generar.   

 
12.5- Aquelles Associacions que deixen 
la Federació per qualsevol motiu perden 
tots els drets que els corresponen, així 
com els bens federatius dels que es 
pogueren estar beneficiant i que entraran 
a formar part, de forma immediata, de la 
Federació.   
 
12.6- Aquelles Associacions que 
s'integren a la Federació en qualsevol 
moment tindran dret immediat a ser 
beneficiàries de tots els bens federatius 
que s'hagueren constituït amb 
anterioritat a la seua entrada sense que 
els puga ser imposat cap càrrec 
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addicional als de la resta de socis pel seu 
ús.   

 
Art.13.  Procediment Sancionador dels socis:   
 

13.1- Tota acció u omissió que 
constitueix una infracció a les 
disposicions dels Estatuts i dels 
reglaments que d'ell emanen o que 
atempten contra el bon nom i prestigi de 
la Festa seran considerades faltes.   

 
13.2- Les faltes podran ser lleus, greus o 
molt greus i correspondrà a la Junta 
Directiva la resolució i execució de les 
sancions corresponents a proposta de la 
Comissió d'Incidències i referendades 
per l'Assemblea General.   

 
13.3- Les sancions que es puguen 
interposar conforme a estos Estatuts es 
tipificaran al Reglament del Procediment 
Sancionador que s'haurà d'aprovar, com 
a màxim, al termini d'un any des que 
quede constituïda oficialment la 
Federació i deurà ser redactat per la 
Comissió d'Incidències de l'Àrea Jurídica 
de la Junta Directiva.   
 
13.4- Les sancions podran ser de 
caràcter individual o col·lectiu, aplicant-
se tant a les Associacions com als seus 
associats.   
 
13.5- L'expulsió per motiu de sanció es 
portarà a terme quan les Associacions 
cometen algun acte que les considere 
indignes de seguir pertanyent a la 
Federació, com seran els següents: 
 

-Quan deliberadament una 
Associació impedisca o pose 
impediments al compliment de 
les finalitats de la Federació. 
 
-Quan deliberadament una 
Associació impedisca o pose 
impediments al funcionament 
dels Òrgans de Govern i 
Representació de la Federació.  

 
 
TÍTOL III.     ÒRGANS DE GOVERN 
 

Art.14.  Els Òrgans Col·legiats de Govern de 
la Federació de les Falles de Burriana són 
l'Assemblea General i la Junta Directiva.   
 
Art.15.  L'Assemblea General és el màxim 
òrgan de govern de la Federació i hi 
pertanyeran tots els socis de la Federació.  
Són funcions de L'Assemblea General les 
següents:   
 

-Aprovar l'acta de cada sessió si així 
procedeix.   
 
-Elegir o destituir la Presidència de la 
Federació i la seua Junta Directiva.   

 
-Aprovar el Pressupost General 
d'Ingressos i Despeses, el Balanç 
Anual de Comptes, el Programa Anual 
d'Activitats de la Federació i la 
Memòria Anual d'Activitats formulats 
per la Junta Directiva.   
 
-Vetllar per la consecució de les 
finalitats de la Federació.   
 
-Exercir control sobre la Junta Directiva 
i les Comissions de Treball.   
 
-Aprovar qualsevol proposta de 
pertànyer a una confederació d'àmbit 
comarcal, provincial, autonòmic o 
estatal.   
 
-Aprovar i modificar el Reglament de 
Règim Intern i el Reglament de Règim 
Sancionador.   
 
-Aprovar i modificar el Calendari Comú 
Anual d'Activitats de les Associacions 
Culturals Falleres.   
 
-Aprovar l'admissió o expulsió de 
qualsevol soci de la Federació.   
 
-Aprovar la imposició de quotes i altres 
aportacions a les associacions 
federades.   
 
-Sol·licitar la declaració de bé públic.   
 
-Aprovar l'adquisició, disposició i 
alienació de bens.   
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-Qualsevol altra funció d'acord amb els 
presents Estatuts i que no estiga 
expressament atribuïda a un altre 
Òrgan de Govern i Representació.   

 
15.1- Cada soci de la Federació estarà 
representat a l'Assemblea per tres 
membres de cadascuna de les 
Associacions Culturals Falleres, els 
quals tindran veu i vot en l'Assemblea 
General. Cada associació emetrà una 
acta amb la seua designació que serà 
enviada a la Secretaria de la Federació, 
com a mínim 96 hores abans de la 
celebració de l’Assemblea. Després de la 
celebració de l’Assemblea corresponent, 
aquest acta no podrà ser modificada fins 
que no hi haja una nova convocatòria 
d’Assemblea. Si un Delegat d'Associació 
no poguera assistir podrà delegar el seu 
vot a l’Assemblea a un altre membre de 
la seua Associació mitjançant un 
certificat expressant eixe cas. El certificat 
haurà de ser signat pel/per la President/a 
i el/la Secretari/a de l'Associació a la que 
representa i deurà ser lliurat, com a 
mínim, vint-i-quatre hores abans de la 
celebració de l'Assemblea al/a la 
Secretari/a de la Federació.   

 
15.2- Totes les associacions federades 
quedaran subjectes als acords de 
l'Assemblea General, fins i tot els 
absents, els dissidents i els que, estant 
presents, s'hagueren abstingut de votar.   

 
15.3- L'Assemblea podrà ser ordinària i 
extraordinària.   

 
15.4- L'Assemblea ordinària es 
convocarà com a mínim tres vegades a 
l'any, la primera dins dels quatre mesos 
naturals següents a l’acabament de 
l’exercici, per conèixer i decidir sobre 
qualsevol matèria de la seua 
competència.  També es podrà convocar 
tantes altres vegades com siga requerida 
per la Junta Directiva.   

 
15.5- L'Assemblea extraordinària es 
reunirà sempre que siga convocada 
pel/per la President/a, a petició de la 
Junta Directiva o a petició d'una tercera 
part de les Associacions federades.   

15.6- Per a tota Assemblea (ordinària o 
extraordinària) totes les Associacions 
Culturals Falleres hauran de ser citades 
per la Secretaria amb 15 dies 
d'anticipació i per escrit. L'ordre del dia i 
tota documentació necessària per al 
correcte funcionament de la reunió deurà 
ser rebut per cada Associació amb 
almenys cinc dies d'antelació. 

 
15.7- Totes les reunions de l'Assemblea 
General seran sempre públiques. 

 
15.8- L'Assemblea General requerirà per 
constituir-se en primera convocatòria 
l'assistència de dos terceres parts dels 
Delegats. Si no s'arriba a aquest quòrum 
es reunirà al mateix lloc mitja hora més 
tard en segona convocatòria. En 
aquesta, es requerirà almenys 
l'assistència de la meitat més un dels 
delegats.   

 
15.9- L'ordre del dia sempre deurà 
incloure els següents punts: aprovació de 
l'acta de la sessió anterior i torn de precs i 
preguntes. El/La President/a podrà 
incorporar a l'ordre del dia qualsevol punt 
amb caràcter d'urgència si així ho estima. 
El/La President/a proposarà la urgència i 
els assistents votaran si és urgent o no; en 
cas afirmatiu es tractarà l'assumpte. En 
aquest cas el punt es tractaria abans del 
torn de precs i preguntes. 

 
15.10- Els acords de l'Assemblea es 
prendran per majoria simple mitjançant 
votació dels Delegats presents. S'entén 
majoria simple quan el nombre de vots 
positius superen els negatius. 

 
15.11- Tota votació de l'Assemblea 
podrà ser pública o secreta. En el cas de 
determinar-se una votació secreta es 
portarà a cap per qualsevol procediment 
que acorde la pròpia Assemblea. 

 
15.12- Qualsevol modificació dels 
presents Estatuts així com la dissolució 
de la Federació es deuran acordar en 
Assemblea General Extraordinària.  Al 
cas de la modificació de l'articulat dels 
presents Estatuts o dels Reglaments que 
d'ell emanen caldrà una majoria de la 
meitat més un dels Delegats. 
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15.13- Es convocarà Assemblea 
Extraordinària a aquells casos als que, 
sent atribució de l'Assemblea Ordinària 
el tema a tractar, per raons d'urgència o 
necessitat no puguen esperar a la seua 
convocatòria ordinària, per prejudici de la 
Federació. 

 
Art.16.  La Junta Directiva estarà formada pels 
membres següents: 
 

 Càrrecs executius: 
 

 -President/a: serà el/la President/a de  
la Federació de les Falles de Burriana   

  -Vicepresident/a 
  -Secretari/a  
  -Vicesecretari/a 
  -Tresorer/a 
  -Comptador/a 

 -Directors/es d'Àrea, amb un mínim de    
quatre i un màxim de vuit. 

 
 Vocals:  

 
 -Un/a Delegat/ada de l'Assemblea 
General per cada Associació Cultural 
Fallera. 
 
16.1- Son funcions de la Junta Directiva 
les següents: 

 
-Coordinar i dirigir tota classe 
d'iniciatives i interessos de les Falles. 
 
-Acordar l'ordre del dia de les 
Assemblees Generals. 
 
-Crear Comissions de Treball per 
portar endavant les activitats de la 
Federació. 
 
-Coordinar el funcionament de les 
diferents Comissions de Treball. 
 
-Convocar i presidir les Assemblees 
Generals. 
 
-Elaborar el Pressupost General 
d'Ingressos i Despeses, el Balanç 
Anual de Comptes, el Programa Anual 
d'Activitats de la Federació i la Memòria 
Anual d'Activitats i el Calendari Comú 
Anual d'Activitats de les Associacions 
Falleres. 

-Difondre al màxim la festa. 
 
-Estretir relacions amb altres 
institucions de caràcter similar. 
-Propiciar l'enteniment entre tots els qui 
fan possible la festa. 
 
-Fomentar la participació ciutadana i la 
integració entre la Festa i la ciutat. 

 
-Vetllar per la seguretat de la Festa i la 
seva dignitat. 
 
-Supervisar i assessorar la gestió de 
les Associacions Culturals Falleres que 
ho sol·liciten. 
 
-Desenvolupar el Reglament de Règim 
Intern i el Reglament de Règim 
Sancionador.   
 
-Mantenir la màxima col·laboració amb 
l'Ajuntament de Burriana i amb altres 
persones o institucions, tant públiques 
com privades. 
 
-Estudiar les propostes d'innovació o 
canvi a les activitats tradicionals de la 
Festa presentades per qualsevol 
persona o entitat, traslladant-les a 
l'Assemblea General per a la seua 
aprovació.   
 
-Aprovar i resoldre les propostes de 
sanció presentades per la Comissió 
d'Incidències i traslladades a 
l'Assemblea General. 
 
-Complir i fer complir les disposicions 
dels presents Estatuts i dels 
Reglaments que a partir d'ell es 
desenvolupen. 
 
-Modificar l'articulat dels presents 
Estatuts i dels Reglaments que d'ell 
emanen mitjançant una Assemblea 
Extraordinària. 
 
-Dirimir diferències entre associacions. 

 
-Delimitar cada districte faller i llocs 
d'emplaçament dels monuments fallers 
o altres elements d'instal·lació a la via 
pública que emanen d'activitats 
falleres, sempre baix la supervisió dels 
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poders públics pertinents i els serveis 
que d'ells emanen. 

 
-Atendre i resoldre les diferents 
reclamacions que formulen les 
Associacions Culturals Falleres. 

 
-Administrar el Patrimoni de la 
Federació i aquell que li puga ser cedit 
en usdefruit. 
 
-Realitzar quantes actuacions es 
consideren d'utilitat per a la Festa amb 
l'aprovació de l'Assemblea General. 
 
-Propiciar les correctes relacions amb 
el Gremi d'Artistes Fallers impulsant la 
seua labor i l'aparició de nous artistes 
que vinguen a engrandir la festa. 
 
-Totes aquelles funcions que li siguen 
encomanades per l'Assemblea 
General. 

 
16.2- Els acords de la Junta Directiva es 
prendran per majoria simple i seran 
vinculants per a tots els seus membres.   
 
16.3- Tots els membres de la Junta 
Directiva deuen ser membres en actiu de 
les seues respectives Associacions 
Culturals Falleres federades.   

 
16.4- La Junta Directiva que esgote el 
seu període de vigència per qualsevol 
raó, quedarà en funcions fins que 
l'Assemblea General passe a elegir-ne 
una de nova. 
 

Art.17.  La persona que ostente la Presidència 
de la Federació de les Falles de Burriana serà 
elegida i nomenada per l'Assemblea General 
entre les candidatures presentades i ostentarà 
també la Presidència de la Junta Directiva i de 
l'Assemblea General.  Les seues funcions 
seran les següents:   
 

-Convocarà i presidirà les sessions de 
l'Assemblea General i de la Junta 
Directiva. 
 
-Representarà oficialment a la 
Federació.   
 

-Autoritzarà les ordres de pagament i 
tot document necessari per a les 
activitats de la Federació.   
 
-Visarà els actes i certificats 
confeccionats per la secretaria. 
 
-Nomenarà les Comissions de Treball 
proposades per la Junta Directiva i 
autoritzarà tot acte que aquestes 
necessiten portar a terme. 
 
-Realitzarà les gestions necessàries 
davant organismes públics, entitats o 
persones, públiques o privades, per 
aconseguir ajudes i subvencions. 
 
-Obrirà comptes corrents i llibretes 
d'estalvi a qualsevol establiment de 
crèdit i disposarà dels fons que es 
dipositen a ells, sempre baix la 
supervisió de la Junta Directiva. 
 
-Nomenarà els càrrecs de la Junta 
Directiva servint-se dels membres 
elegits per l'Assemblea General.   
 
-Resoldrà provisionalment qualsevol 
cas imprevist als Estatuts i deurà donar 
compte d'ell en la primera Assemblea 
General. 
 
-Qualsevol altra funció que emane del 
càrrec o que li assigne l'Assemblea 
General. 

 
Art.18.  El/La Vicepresident/a de la Junta 
Directiva serà elegit/da per l'Assemblea 
General entre les candidatures presentades i 
nomenat/ada  pel/per la President/a, i 
realitzarà funcions de substitució de la 
Presidència en cas de malaltia, absència o 
vacant.   
 
Art.19.  El/La Secretari/a de la Junta Directiva 
serà elegit/da per l'Assemblea General entre 
les candidatures presentades i nomenat/ada 
pel/per la President/a, i tindrà les següents 
funcions: 
 

-Custodiarà els documents de la 
Federació.   
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-Redactarà i signarà les actes de les 
reunions de l'Assemblea General i de la 
Junta Directiva.   
 
-Autoritzarà les certificacions que calga 
expedir.   

 
Art.20.  El/La Vicesecretari/a de la Junta 
Directiva serà elegit/da per l'Assemblea 
General entre les candidatures presentades i 
nomenat pel/per la President/a, i tindrà les 
següents funcions: 
 

-Ajudarà a la Secretaria en totes les 
seues tasques.   
 
-Actuarà com secretari/a de totes les 
Comissions de Treball.   

 
Art.21.  El/La Tresorer/a serà elegit/da per 
l'Assemblea General entre les candidatures 
presentades i nomenat pel/per la President/a, 
i exercirà les funcions següents: 
 

-Tindrà a càrrec seu els fons de la 
Federació i retrà comptes de la gestió 
econòmica.   
 
-Signarà rebuts i altres documents de 
Tresoreria.   
 
-Pagarà les factures aprovades en 
pressupost per la Junta Directiva i 
visades per la Presidència.   

 
Art.22.  El Comptador de la Junta Directiva 
serà elegit per l'Assemblea General entre les 
candidatures presentades i nomenat pel 
President, i exercirà les funcions següents: 
 

-Portarà la comptabilitat de la 
Federació.   
 
-Proposarà el Pressupost Anual 
d'Ingressos i Despeses i redactarà el 
Balanç Anual de Comptes.   
 
-Analitzarà desviacions entre ingressos 
previstos i reals.   
 
-Quan siga requerit per l'Assemblea 
General o la Junta Directiva haurà de 
presentar un avanç de la situació dels 
comptes.   

 

Art.23.  Els/Les Directors/es d'Àrea de la Junta 
Directiva seran elegits/des per l'Assemblea 
General entre les candidatures presentades. 
Una vegada elegits, el/la President/a els/les 
nomenarà Directors/es d'una de les Àrees en 
les que es dividirà la Junta Directiva. 
Obligatòriament hauran d’existir les Àrees 
Econòmica, Jurídica, Cultural, de Protocol i 
d’Organització i Gestió de la Festa. El 
President podrà crear noves àrees i acumular 
mes d’una en un mateix càrrec directiu si així 
ho estima convenient. 
 
Art.24.  Els/Les Vocals de la Junta Directiva 
seran un/a per cada Associació Cultural 
Fallera. 
 

24.1- L'elecció de Vocal de la Junta 
Directiva serà responsabilitat de cada 
Associació Federada.   
 
24.2- Tot/a vocal deurà complir el requisit 
de ser un dels seus Delegats a 
l'Assemblea General de la Federació.   
 
24.3- La Junta Directiva Provisional es 
reunirà en primera sessió per constituir-
se com a tal i deurà rebre les propostes 
de nomenament com Vocal d'un dels 
Delegats de cada Associació Cultural 
Fallera quedant així constituïda de forma 
definitiva la Junta Directiva. 

 
Art.25.  La Junta Directiva crearà quantes 
Comissions de Treball siguen requerides pel 
funcionament de la Federació i la consecució 
dels seus objectius. 
 

25.1- Tota Comissió de Treball estarà 
adscrita a una de les Àrees de la Junta 
Directiva segons la natura del seu treball. 
 
25.2- La Comissió d'Incidències queda 
emmarcada de manera fixa dins l'Àrea 
Jurídica. Aquesta Comissió tindrà 
caràcter permanent i una composició fixa 
anual de cinc membres.  La condició de 
membre té un caràcter personal i mai 
podrà ser transmesa sense mediar un 
nou nomenament per la Junta Directiva.   

 
25.3- El/La Director/a d'Àrea de la Junta 
Directiva serà el/la President/a de cada 
Comissió de Treball que es cree dins la 
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seua Àrea i les deurà coordinar.  Serà 
membre nat de totes les de la seua Àrea.   
 
25.4- El/La Vicesecretari/a de la Junta 
Directiva serà el/la secretari/a de cada 
Comissió de Treball.  Serà membre nat 
de totes.   
 
25.5- Tot membre d'una Associació 
Cultural Fallera podrà pertànyer a una 
Comissió de Treball, prèvia proposta de 
la Junta Directiva o per petició pròpia a 
l'Assemblea General de la Federació a 
través dels seus Delegats.   
 
25.6- Tot Delegat de l'Assemblea 
General de la Federació tindrà 
preferència sobre un membre 
d'Associació no Delegat de l'Assemblea 
a l'hora de pertànyer a una Comissió de 
Treball si s'estima oportú delimitar el 
nombre de persones que la conformen.   

 
Art.26.  L'elecció de Junta Directiva es portarà 
a terme per l'Assemblea General cada dos 
anys, podent els seus membres ser reelegits a 
consecutives eleccions.   
 

26.1- Per a l'elecció de Junta Directiva 
el/la President/a de la Federació deurà 
cursar convocatòria d'Assemblea 
General Extraordinària a traves dels 
mitjans habituals de convocatòria amb 
trenta-cinc dies naturals d'antelació a la 
data acordada, i quedarà convocada 
sempre dins del mes de maig de l'any 
d'eleccions. 
 
26.2- En els set dies naturals posteriors 
a la convocatòria hauran de ser 
presentades a la Secretaria de la 
Federació les candidatures a càrrecs 
executius de la Junta Directiva. Cada 
candidatura constarà d'una relació dels 
càrrecs definits a l'article 16 del present 
Estatut amb els noms dels fallers 
proposats per a ocupar-los i un 
document emès per cada associació 
fallera federada a la que pertanga cada 
un d’eixos/es fallers/es certificant que 
son membres en actiu de la comissió.  
  
 
26.3- Tota candidatura haurà de tindre 
membres en la seua composició de 

almenys una tercera part (numero que 
s’arrodonirà al alça) de les associacions 
federades, i un màxim de tres membres 
d’una mateixa associació. 
 
26.4- La Secretaria de la Federació 
verificarà les dades de cada candidatura 
rebuda i les validarà si compleixen tots 
els requisits. Totes les candidatures 
donades com a vàlides per Secretaria 
seran remeses a les associacions 
falleres federades com a mínim vint i vuit 
dies naturals abans de la data de 
l'assemblea. Les associacions podran 
presentar al·legacions a la composició 
de qualsevol de les candidatures en els 
cinc dies posteriors a la data 
d'enviament per part de Secretaria. 
Aquestes al·legacions hauran de ser 
resoltes per la Comissió d'Incidències de 
manera que totes les candidatures 
hagen de ser vàlides i enviades a les 
associacions falleres federades amb un 
mínim de catorze dies naturals abans de 
la data de l'assemblea. Si no hi han 
al·legacions de cap tipus la Secretaria 
ratificarà les candidatures proposades a 
la finalització del termini per a presentar-
ne i ho farà constar així a totes les 
associacions federades. 
 
26.5- Si un/a Delegat/ada d'Associació 
no poguera assistir podrà delegar el seu 
vot a esta Assemblea a un altre membre 
de la seua Associació mitjançant un 
certificat expressant eixe cas.  El 
certificat deurà ser signat pel/per la 
President/a i el/la Secretari/a de 
l'Associació a la que representa i deurà 
ser lliurat, com a mínim, vint-i-quatre 
hores abans de la celebració de 
l'Assemblea al/a la Secretari/a de la 
Federació.   
 
26.6- La votació serà secreta i mitjançant 
urna.   
 
26.7- La Taula Electoral quedarà 
constituïda pel/per la President/a en 
funcions, el/la Secretari/a en funcions i 
el/la vicepresident/a en funcions.  
 
26.8- Una vegada finalitzada la votació, 
el/la President/a recomptarà els vots en 
veu alta i proclamarà els resultats.   
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26.9- Per ser elegida una candidatura 
com a guanyadora en la primera votació 
haurà d’obtenir el suport de: 
 
a) Si sols hi ha una candidatura, de la 
meitat més un dels delegats presents 
b) Si hi ha més d’una candidatura, de la 
meitat més un dels delegats 
 
26.10- En el cas que havent més d’una 
candidatura ninguna arribés a rebre el 
suport requerit, es produiria una següent 
votació entre les dos candidatures més 
votades. Per ser elegida guanyadora una 
de les dues candidatures hauria de rebre 
el suport de la meitat mes un dels 
delegats presents.  

 
26.11- En el cas que havent una única 
candidatura aquesta no arribés a rebre el 
suport requerit, o després de la segona 
votació cap de les dues candidatures 
arribés tampoc, es dissoldria l’assemblea 
i es convocaria una nova assemblea a 
realitzar-se en un termini no superior a 
40 dies.  

 
 

Art.27.  El cessament del/de la President/a 
dóna lloc al cessament de tota la Junta 
Directiva, quedant tots els càrrecs en funcions 
i acordant un nou procediment electoral en un 
termini no superior a trenta dies. 
 
Art.28.  Qualsevol cessament intern a la Junta 
Directiva serà restablert, en el cas que el 
President  ho sol·licités voluntàriament o per 
fer complir el mínim de càrrecs executius 
establert a l’article 16, per acord de 
l'Assemblea General en sessió extraordinària 
convocada a petició de la Junta Directiva en un 
termini no superior a trenta dies. 
 
Art.29.  La Moció de Censura serà proposada 
per l'Assemblea General. 
 

29.1- La proposta deurà ser recolzada 
per un terç dels Delegats de les 
Associacions i deurà incloure una 
proposta alternativa de Junta Directiva 
completa ja formada. 
 
29.2- La sol·licitud s'haurà de fer per 
escrit i l'han de signar tots els seus 

promotors. Una vegada signada es farà 
arribar a la Junta Directiva. 
 
29.3- Una vegada rebuda la sol·licitud la 
Junta Directiva deurà convocar l' 
Assemblea Extraordinària mai abans de 
quinze dies ni després de trenta dies des 
d'eixe moment. 
 
29.4- L'Assemblea constarà de tres torns 
de paraula a favor i en contra de cada 
postura més torns indefinits de rèplica 
per al·lusions i al finalitzar es votarà. 
 
29.5- Si la moció no resultés aprovada no 
es podria presentar cap altra fins el final 
de l'exercici anual. 
 
29.6- Per que la moció resulte aprovada 
caldrà que ho siga per la majoria 
absoluta (la meitat més un) dels 
Delegats. Una vegada aprovada la Junta 
Directiva dimitiria en ple, quedant en 
funcions i passaria a presentar-se un nou 
període electoral.   
 
29.7- La Junta Directiva dimitida deurà 
transferir tota la documentació i comptes 
a la que prenga possessió en un termini 
no superior a trenta dies.   

 
Art.30.  La Qüestió de Confiança deurà ser 
demanada pel President a l'Assemblea 
General en cas que no es considere el 
necessàriament recolzat internament. La 
confiança s'atorgarà en una Assemblea 
Extraordinària per majoria simple de vots dels 
Delegats. Si no s'atorgués aquesta confiança 
la Junta Directiva deu dimitir en ple passant a 
encetar un nou període electoral segons 
preveuen els Estatuts. 
 
 
TÍTOL IV.    REGIM ECONÒMIC 
 
 
Art.31.  Els fons de la Federació es 
constitueixen pels mecanismes següents: 
 

-Rendes de patrimoni o altres 
ingressos similars que puguen obtenir-
se 
 
-Quotes de les Associacions federades 
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-Subvencions oficials o particulars 
 
-Donatius o legats que feren socis o 
terceres persones 

 
Art.32.  L'exercici econòmic anual anirà del 
primer d'abril de l'any en curs fins al 31 de 
març de l'any següent.   
 
Art.33.  La Federació de les Falles de Burriana 
es constitueix amb un patrimoni inicial de zero 
euros. 
 
 
TÍTOL V.    INSPECCIÓ I SANCIONS 
 
 
Art.34.  La inspecció del compliment i la 
interpretació d'estos Estatuts pertany a 
l'Assemblea General d'acord amb el quòrum 
establert.   
 
Art.35.  La Junta Directiva vetllarà perquè es 
compleixen les normes que contemplen estos 
Estatuts, d'acord amb el dictamen de 
l'Assemblea General.   
 
 
TÍTOL VI.    DISSOLUCIÓ 
 
 
Art.36.  La Federació podrà ser dissolta en 
Assemblea General Extraordinària convocada 
per a tal motiu per qualsevol d'estos motius: 
 

-Acord de dos terceres parts de les 
Associacions amb dret a vot.   
 
-Per sentència judicial ferma.   
 
-Per causes dictaminades a l'article 39 
del Codi Civil.   
 
-Per falta d'associats.   

 
Art.37.  En cas de dissolució la Junta Directiva 
passarà a formar la Comissió Liquidadora, 
corresponent-li les següents funcions:   
 

-Vetlar per la integritat del patrimoni de 
la Federació i dur els seus comptes.   
 
-Concloure les operacions pendents i 
efectuar les noves que siguen 
necessàries per a la seua liquidació.   

-Cobrar les crèdits de la Federació.   
 
-Liquidar el patrimoni i pagar als 
creditors.   
 
-Donar al patrimoni sobrant el destí 
previst en els Estatuts , a excepció de 
les aportacions condicionals.     

 
Art.38.  En cas de quedar un romanent 
econòmic aquest es lliurarà a la entitat 
benèfica sense ànim de lucre, a poder ser de 
la pròpia localitat, que s’haja caracteritzat més 
en la seua obra a favor dels drets i interessos 
de les persones desfavorides.   
 
Art.39.  Finalitzat el procediment de dissolució 
i liquidació de la Federació es sol·licitarà la 
cancel·lació de les entrades corresponents al 
Registre d'Associacions de la Comunitat 
Valenciana.   
 
 
TÍTOL VII.  RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL 
DE CONFLICTES  
 
 
Art.40.  Resolució extrajudicial de conflictes  
 
Les qüestions litigioses que puguen sorgir amb 
motiu de les actuacions desenrotllades o de 
les decisions adoptades en el si de la 
Federació, es resoldran per mitjà d'arbitratge, 
a través d'un procediment ajustat al que 
disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre 
d'Arbitratge, i amb subjecció, en tot cas, als 
principis essencials d'audiència, contradicció i 
igualtat entre les parts." 
 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
 
Aquests Estatuts entren en vigor en el moment 
de la seua aprovació.   
 

 


