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TÍTOL PRELIMINAR. LES FALLES. 

 
Article 1. Les falles valencianes. 

 
1. Les falles valencianes, expressió viva i popular d'un poble, són festes d'origen 

artesanal, sorgides i perfeccionades a través del temps pel poble valencià, com a 
manifestació artística, cultural i satírica expressada en les falles amb la singular plantada, 
exposades en els carrers i places de ciutats i pobles com a expressió festiva singular. 

2. Provenen de la voluntat d'un grup de persones, tenen com a nexe comú la celebració 
tradicional de les festes que li són pròpies, que tenen lloc durant el denominat exercici faller, 
que comprén des del vint de març fins al dènou del mateix mes de l'any següent i que 
finalitza amb la tradicional Crema. 

3. Per tradició i pel seu propi origen, la celebració de les festes falleres es fa en honor del 
patriarca sant Josep. 

4. En el respecte i compliment del que disposem la Constitució Espanyola i l'Estatut 
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, així com l'ordenament normatiu que en prové, les 
falles valencianes, en raó de la seua pròpia tradició, declaren el compromís ferm en la 
defensa de la indiscutible i diferenciada personalitat del poble valencià, així com dels seus 
senyals d'identitat. 

5. Les seues manifestacions escrites o parlades han de fer-se indistintament en valencià 
i en castellà, i en el desenvolupament de les seues activitats han d'utilitzar de forma 
preferent, l'idioma valencià, per a propiciar-ne i impulsar-ne la propagació i la normalització 
de l'ús, igual que fan seus els senyals d'identitat oficials i símbols propis arreplegats en 
l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, com a norma d'expressió de la voluntat 
sobirana del poble valencià, tals com la tradicional senyera que porta el blau al costat de 
l'asta i les quatre barres roges sobre el fons d'or i com a himne, l'Himne Regional Valencià, 
compost per José Serrano i Maximilià Thous. 
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TÍTOL I. LES COMISSIONS DE FALLA. 

 
Article 2. Comissions de falles. Definició. 

 
1. Són comissions de falla les entitats, sense ànim de lucre, formades per un conjunt de 

persones que, per iniciativa pròpia i amb l'autorització del Ple de la Junta Local Fallera, a 
proposta de la Junta Executiva exerceixen en una determinada demarcació de carrers les 
activitats festives i culturals orientades a la celebració de les festes falleres, i que tenen com 
a activitat essencial i obligatòria la plantada de la falla corresponent. 

2. La constitució i organització de les comissions de falla s'ha de fer amb la forma 
jurídica de què lliurement estimen dotar-se per a determinar la personalitat jurídica, així com 
la consecució i defensa dels seus interessos. El règim associatiu finalment adoptat ha de 
quedar subjecte a les disposicions legals que per a estes establisquen les normes vigents. 

3. En qualsevol cas, totes han de quedar supeditades quant al seu reconeixement i 
activitat al compliment del que preveu el present reglament faller, i d'esta consideració es 
deriva la titularitat de drets i obligacions que se'ls confereix, així com l'exercici de quantes 
accions siguen de competència seua en la formalització d'actes o negocis jurídics derivats 
de les seues funcions. 
 
CAPÍTOL I. Constitució i denominació. 
 
Article 3. Denominació. 

 
1. La denominació de les comissions de falla ha de correspondre al seu emplaçament en 

raó del nom del carrer, plaça o avinguda, si fóra suficient per a identificar-les perquè no n'hi 
ha cap altra amb este nom, o de la combinació de dos noms per a diferenciar-la d'altres 
similars. 

2. A l'efecte d'identificació es pot fer ús de la denominació que per tradició o costum amb 
què és coneguda la falla, amb l' autorització prèvia de la Junta Executiva de la Junta Local 
Fallera. En cap cas poden fer ús preferent d'esta denominació quan corresponga a més 
d'una comissió per ubicació geogràfica. També poden utilitzar el nom donat al barri o zona 
on es plante la falla, sempre que no hi haja cap possibilitat de confusió amb cap altra 
comissió. 

 
Article 4. Domicili social. 

 
1. El domicili social de la comissió de falla el constitueix el denominat casal faller, el qual 

s'entén com el lloc de desenvolupament de les activitats de gestió i festives que determine la 
comissió sota la seua pròpia responsabilitat. En el cas de no disposar de casal faller, el 
domicili ha de ser el que la comissió fixe i ha de coincidir, almenys, amb el d'un membre de 
la directiva. 

2. Per a reconéixer-lo cal l'autorització prèvia de la Junta Local Fallera. 
3. Les seus festeres tradicionals han de ser regulades per la norma que a este efecte es 

dicte pel Consell de la Generalitat Valenciana, que en regula les condicions, tipologia i 
característiques. Actualment es troben regulades en el Decret 28/2011, de 18 de març, del 
Consell, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les condicions i la tipologia de 
les seus festeres tradicionals situades en els municipis de la Comunitat Valenciana, les 
quals poden ser dels tipus A, B o C. Així mateix ha de respectar-se la normativa aplicable en 
matèria de contaminació acústica i qualitat ambiental, així com les ordenances municipals o 
qualsevol altra norma que siga aplicable a les seus festeres tradicionals. 
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4. Als casals fallers enquadrats en els tipus A i B, no se'ls ha d'exigir l'obtenció de la 
llicència d'obertura prevista en la legislació en matèria d'espectacles públics, activitats 
recreatives i establiments públics. 

5. Als casals fallers enquadrats en el tipus C, se'ls ha d'exigir l'obtenció prèvia de la 
llicència d'obertura prevista en la legislació en matèria d'espectacles públics, activitats 
recreatives i establiments públics, en concret per a sala polivalent. 

6. Els casals fallers han d'estar situats dins de la demarcació que té reconeguda la 
comissió de falla. Excepcionalment podrà situar-se en la demarcació d'una altra comissió de 
falla, sempre que compte amb l'autorització expressa d'esta comissió. Per a d'açò, ha 
d'acreditar-se l'acord adoptat en la Junta General Extraordinària de la comissió de falla en la 
demarcació de la qual s'haja de situar el casal faller, acord que ha de ser  ratificat anualment 
per la Junta General de la comissió de falla. 

 
Article 5. Demarcació fallera. 

 
1. S'entén per demarcació fallera el conjunt de carrers que constitueixen l'àmbit geogràfic 

de desenvolupament de l'activitat pròpia d'una comissió de falla. La demarcació ha de 
comptar amb l'aprovació preceptiva del Ple de la Junta Local Fallera, en el moment de la 
constitució de la falla de nova creació i ha de constar en els arxius corresponents, i la 
ratificació, ampliació o actualització queda supeditada a la resolució expressa preceptiva de 
la Junta Local Fallera pel procediment que s'establisca a l'efecte. Cap falla de nova 
constitució podrà emplaçar-se dins de la demarcació d'una falla ja constituïda, qualsevol que 
siga el seu règim jurídic.  

2. Quan una comissió sobrepasse la demarcació de la seua falla i envaïsca una altra 
perquè ni hi ha cap falla, està obligada a sol·licitar a la Junta Executiva de Junta Local 
Fallera l'ampliació de demarcació abans del 15 de desembre de l'exercici en curs. 

3. El Ple de la Junta Local Fallera ha de contestar en un termini no superior als 15 dies 
sobre l'autorització o no. En el cas que la comissió sol·licitant no reba cap contestació  s'ha 
d'entendre autoritzada, davant del silenci administratiu d'aquella. 

4. Quan en esta demarcació s'aprove la creació d'una nova comissió, la que l'ocupa ha 
de demostrar-ho documentalment. Si no és així, ha d'abandonar-la i circumscriure's a la 
seua pròpia demarcació. 

5. En el cas de falles de nova creació, els límits de demarcació entre dos comissions 
veïnes s'han de fer sempre per la mitat del carrer. 

 
Article 6. Emplaçament de la falla. Plantada. 

 
1. Dins de la demarcació de carrers aprovats pel Ple de Junta Local Fallera, i d'acord 

amb la normativa municipal vigent, cada comissió ha de situar els dos monuments fallers en 
l'emplaçament que l'Ajuntament li autoritze. Qualsevol modificació ha de comunicar-se a 
l'Ajuntament per a estudiar-la i autoritzar-la, consultats els informes tècnics pertinents.  

2. S’ha de comença a efectuar la tradicional Plantada de les falles a les dotze de la nit 
del dia quinze de març, tot i que davant la complexitat i dificultat del muntatge actual de les 
falles, l'àrea municipal competent podrà autoritzar que els treballs previs s'avancen en els 
dies necessaris per a la finaltització correcta. Els monuments fallers, tant els grans com els 
infantils, hauran d’estar plantats i enllestits abans de les 8 del matí del dia indicat a este 
efecte en el programa oficial editat per la Junta Local Fallera. 

 
Article 7. Constitució. 

 
1. Les comissions de falla es constituïxen per a la finalitat que arreplega l'article 2, per 

temps indefinit, fins que decidisquen dissoldre's, per a la qual cosa han de complir els 
requisits que marque este reglament. 
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2. La continuïtat en les activitats pròpies s'ha d'entendre perllongada en el temps per 
l'acord exprés de la comissió, així com pel compliment dels tràmits administratius disposats 
per la Junta Local Fallera a l'inici de cada exercici faller. Tota la comissió està subjecta a 
assumir la gestió econòmica i situació patrimonial resultant de l'activitat realitzada en 
l'exercici anterior.  

3. No poden formar part d'una altra comissió els fallers que no hagen satisfet prèviament 
els deutes pendents amb la primera o dipositat l'import en la Junta Local Fallera que, en el 
cas de litigi o desacord quant a la realitat del deute, ha d'actuar segons com pertocarà. En el 
cas que una comissió incomplisca els preceptes anteriors, la Junta Executiva de la Junta 
Local Fallera no l'ha de donar d'alta en el cens oficial faller de Torrent. 

 
Article 8. Requisits de nova constitució. 

 
1. La constitució d'una nova comissió de falla necessita complir els requisits següents 

per a obtenir l' autorització preceptiva pel Ple de la Junta Local Fallera:  
a) Han de dirigir una instància al president de la Junta Local Fallera en què sol·liciten la 

creació d'una nova comissió de falla, en el termini dels quinze dies següents a la recepció 
dels censos de les falles ja existents en l'exercici anterior i segons el model que s'establisca, 
signada pel promotor o coordinador de la iniciativa. 

b) Cal presentar el document acreditatiu o acta de constitució de la comissió, amb 
constància expressa d'identificació dels càrrecs de president i secretari, els quals han de ser 
majors d'edat i no estar inhabilitats per resolució expressa del Ple de la Junta Local Fallera. 

c) Han de presentar el cens de fallers de la comissió, on consten les dades d'identificació 
i la signatura a l'efecte de visat i comprovació posterior per la Junta Local Fallera i estan 
obligats a comunicar a partir d'eixe moment les altes i baixes que s’hi produïsquen. El cens 
de la comissió major no podrà ser en cap cas inferior a 60 membres i el de la comissió 
infantil ha de ser com a mínim de 20 membres. Han d'especificar-s’hi els càrrecs directius, 
així com les persones que els exerceixen, d’acord amb el que estableix l'art. 15. 

d) Cal sol·licitar la demarcació dels carrers sobre la qual farà la seua activitat la comissió 
de falla, així com l'emplaçament triat per a situar la falla. L'autorització de la demarcació 
queda supeditada a la resolució posterior del Ple de la Junta Local Fallera, així com 
l'emplaçament de la falla a l’ autorització preceptiva de l'Ajuntament. 

e) Han d’aportar la memòria econòmica amb la indicació explícita del pressupost anual 
estimat per a l'exercici faller, del qual s’ha de destinar un mínim d'un 30% al monument 
faller. També ha de presentar-se un programa d'activitats culturals. 

2. Si es tramiten dos o més sol·licituds de creació de comissió de falla sobre una mateixa 
demarcació, s'ha d’optar per aquella que destine un major pressupost per al monument faller 
i en cas d’igualtat per la que tinga més nombre de components. 

3. L'aprovació definitiva de les comissions de falla de nova creació està condicionada a 
la resolució favorable expressa del Ple de la Junta Local Fallera. Amb caràcter previ, la 
Junta Executiva de la Junta Local Fallera ha d’instruir l’expedient corresponent i ha de 
recaptar dels organismes competents, així com de les comissions de falla adjacents, els 
informes tècnics necessaris. 

4. Formalitzada l’aprovació, la Junta Local Fallera ha de supervisar la seua ’activitat 
durant els dos primers exercicis fallers, i podrà denegar el permís d'activitat fallera per a 
l'exercici faller següent en el cas d’incompliment manifest dels requisits abans indicats. 
 
CAPÍTOL II. Règim jurídic aplicable. 
 
Article 9. Àmbit d'activitats. 

 
1. En l'àmbit de desenvolupament de les activitats i funcions de caràcter general, les 

comissions de falla gaudeixen de plena capacitat d'actuar. Queden subjectes a les normes i 
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legislació vigent que regule cada activitat, així com al que es disposa en el present 
reglament faller als efectes específics d'activitats d'estricte àmbit faller. 

2. El Consell de Festes Tradicionals és l'òrgan consultiu i assessor encarregat 
d'intervenir davant les possibles queixes o conflictes plantejats entre ciutadans i el 
funcionament dels casals fallers. La Junta Local Fallera de Torrent pot estar representada en 
este òrgan d'arbitratge. 

 
Article 10. Reglament de règim intern i/o estatuts. 

 
1. Tota comissió de falla, a l'efecte de regular el seu propi funcionament, ha de dotar-se 

d'un reglament de règim intern i/o estatuts que han de regular, com a elements fonamentals, 
les disposicions següents: 

a) Drets i obligacions dels membres de la comissió. 
b) Organització, estructura i funcionament de la comissió. 
c) Càrrecs directius i funcions. 
d) Delegacions de treball i competències. 
e) Règim econòmic. 
f) Règim disciplinari. 
2. El contingut del reglament de règim intern i/o estatuts no podrà contravenir el que 

disposa en este reglament faller. A tal i únic efecte, haurà de presentar-se davant de la Junta 
Local Fallera una còpia certificada perquè en tinga coneixement i perquè el supervise, i ha 
de lliurar l'advertiment de rectificació oportú en el cas d’incumplir el que preveu esta norma. 

3. En els supòsits d'inexistència de reglamentació interna, així com en els casos de 
llacunes o contradicció de disposició expressa pròpia, és aplicable el que preveu este 
reglament faller. 

4. En el cas que alguna falla modifique alguns dels punts del seu reglament de règim 
intern, haurà de presentar en la Junta Local Fallera, el nou reglament modificat en el termini 
de 30 dies des de l’aprovació. 

 
Article 11. Cens Oficial Faller. 

 
1. El Cens Oficial Faller està compost per totes aquelles comissions de falla que 

anualment comuniquen la voluntat de constituir-se com a tals, sempre que complisquen els 
terminis i requisits que a este efecte dispose la Junta Local Fallera. En qualsevol cas, són 
requisits imprescindibles: presentar el cens faller actualitzat, l'esbós de la falla que s’ha de 
plantar i la seua memòria explicativa, així com declarar-ne el preu, el qual s’ha de justificar 
mitjançant còpia del contracte subscrit amb l'artista faller o declaració del president de la 
comissió sempre que la falla no contracte amb un artista faller. 

2. Cap faller pot estar censat en més d'una comissió de falla de la ciutat de Torrent. 
 

Article 12. Tipus de comissions de falla. 
 
A l'efecte de formalització del Cens Oficial Faller, cal distingir entre: 
a) Falla continuadora: aquella que es manté activa en exercici de les seues funcions de 

forma ininterrompuda. 
b) Falla reorganitzada: aquella formada per a plantar una falla en una demarcació on es 

va deixar de fer l’activitat durant un exercici faller. Ha de complir els requisits exigits en 
l'article 8 del present reglament per a l’aprovació definitiva. Perdrà la condició de 
reorganitzada si se sobrepassa el temps indicat i ha de conservar la mateixa denominació 
que en el moment de la constitució. 

c) Falla de nova creació: aquella que sorgeix en la demarcació on mai va haver-n’hi o en 
la qual no s'ha plantat falla durant un mínim de dos exercicis fallers. Per a l’aprovació 
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definitiva pel Ple de la Junta Local Fallera han de complir-se els requisits constatats en 
l'article 8 d’este reglament. 

 
Article 13. Fusió entre comissions de falla. 

 
1. En el supòsit de fusió de dos o més comissions de falla amb demarcacions 

confrontants, ha d'acreditar-se l'acord exprés adoptat singularment per cada comissió, amb 
la celebració prèvia de la Junta General Extraordinària. La iniciativa ha d'indicar la 
denominació per la qual opten, així com aportar la mateixa documentació exigida a una 
comissió de falla continuadora. 

2. La comissió de falla resultant ha d’adoptar com a demarcació la resultant de la fusió 
de les que els pertanyien a títol individual amb caràcter previ i han d’assumir d'idèntica forma 
les obligacions i el patrimoni existent amb anterioritat en cadascuna de les comissions de 
falla fusionades. Dins d'esta demarcació resultant ha d'indicar-se el lloc exacte 
d'emplaçament de la falla, per al seu estudi i viabilitat. 

 
Article 14. Dissolució d'una comissió de falla. 

 
1. La dissolució d'una comissió de falla requereix l'autorització expressa del Ple de la 

Junta Local Fallera amb la instrucció prèvia de l'expedient oportú per la Junta Local Fallera i 
el compliment dels requisits següents: 

a) Sol·licitud d'expedient de dissolució a la Junta Local Fallera, la qual s’ha presentar per 
escrit en un termini no superior als tres mesos a partir de la data en què es va acordar la 
dissolució. 

b) Convocatòria de la Junta General Extraordinària de la comissió de falla, amb 
assistència almenys de la meitat més un dels components i amb la intervenció assessora i 
de dació de fe d'un representant de la Junta Local Fallera. 

c) Acord exprés adoptat pels dos terços dels assistents, amb esment necessari a la 
responsabilitat patrimonial assumida per tots els components del cens de la comissió, 
respecte de les obligacions econòmiques formalment contretes amb anterioritat. 

2. En qualsevol dels casos, la Junta Local Fallera s’ha de fer depositària dels béns de 
qualsevol naturalesa de la comissió dissolta durant un exercici faller, excepte aquelles que 
adopten la forma jurídica d'associació o fundació. Complit el termini pot disposar d’estos i 
destinar-los al fons de reserva per a finalitats jurídiques en defensa de les comissions de 
falla. 

 
CAPÍTOL III. Funcionament intern de les comissions de falla. 

 
Article 15. Càrrecs representatius i òrgans de govern. 

 
1. Són càrrecs representatius d'una comissió de falla: 
a) Presidència o component de la comissió en qui delegue.  
b) Fallera major. 
2. Són òrgans de govern propis d'una comissió de falla: 
a) Presidència.  
b) Junta Directiva.  
c) Junta General. 
 

Secció I. La Presidència i la Junta Directiva. 
 
Article 16. La Presidència. 
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1. La Presidència és la màxima representació de la comissió de falla, té com a 
competència essencial la coordinació, supervisió i execució de les activitats pròpies que 
decidisca dur a terme una comissió de falla, sempre en estricte compliment del que disposen 
este reglament faller i el reglament de règim intern i/o estatuts de la comissió. 

2. Tota comissió de falla ha de comptar amb una Presidència, major d'edat i triada entre 
els components d'eixa comissió de falla, en Junta General Extraordinària degudament 
convocada a este efecte per la secretaria de la comissió i sotmesa en el procés de 
celebració i elecció al sistema de votació per majoria entre els presents, en el cas d'haver-hi 
més d'un candidat. 

3. La Junta d'elecció de Presidència té lloc una vegada finalitzat l'exercici faller, és la 
primera Junta General que se celebra i té el caràcter de constitutiva per a l’exercici faller 
següent. Ha d’estar presidida per una mesa d'edat constituïda per dos fallers que tinguen 
majoria d'edat, que estiguen presents i en actiu l'exercici anterior i han d’exercir de secretari i 
president de la mesa els fallers de menor i major edat, respectivament. 

 
Article 17. Funcions de la Presidència. 

 
Són funcions de la Presidència de la comissió de falla: 
a) La gestió general de l'activitat de la comissió i exerceix les facultats precises de 

representació, direcció i disciplina. Està obligada a donar-ne compte en la Junta General de 
la comissió. Sobre els acords adoptats i la seua gestió s’ha de generar una responsabilitat 
solidària de tots els fallers que integren la comissió de falla. 

b) Convocar la Junta General, fixar l'ordre del dia, presidir i moderar-ne el 
desenvolupament. 

c) La Presidència, juntament amb la Junta Directiva, ha de donar compte en la Junta 
General de Tancament de l'Exercici, dels resultats econòmics, així com de les activitats 
desenvolupades, amb les memòries i balanços corresponents. Esta s’ha de celebrar amb 
anterioritat a la data del 30 d'abril. 

d) Supervisar i portar en estat actual la gestió econòmica a través dels llibres de caixa, 
informar-ne periòdicament del balanç a la Junta General. Esta podrà requerir-la per a 
presentar un balanç general en un termini no superior a quinze dies. Està obligada a facilitar 
la funció supervisora de la Junta Local Fallera. 

e) Exercir el vot de qualitat en aquells supòsits en què els acords que haja d’adoptar la 
Junta General siguen dirimits per un empat en la votació corresponent 

f) Respondre davant de la Junta Local Fallera de les actuacions de la comissió, tindre 
l'obligació de posar en el seu coneixement totes aquelles irregularitats o anomalies que es 
presenten, així com dirigir-hi consultes, qüestions o iniciatives sobre assumptes de gestió de 
la comissió. 

g) Complir i fer complir a la comissió el present reglament, així com totes les disposicions 
dictades per la Junta Local Fallera. 

h) Participar en el Ple de Junta Local Fallera de Torrent en representació de la seua 
comissió de falla, a partir de la primera reunió ordinària del nou exercici faller o bé delegar 
esta representació en qualsevol faller de la comissió. 

i) Presentar punts de l'ordre del dia al Ple de Junta Local Fallera. 
 

Article 18. Acreditació del càrrec de Presidència. 
 
La condició de president de comissió de falla s'ha d’exercitar davant de tercers, 

acreditada degudament mitjançant certificat expedit per la Junta Local Fallera. Les seues 
actuacions s'han d’exercir en representació dels interessos de la comissió i en execució dels 
acords i activitats generades i aprovades per la Junta General. 

 
Article 19. Mandat de la Presidència. 
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1. La Presidència ha d’exercir les seues funcions des de l’elecció formal fins a la 

celebració de la Junta General de Liquidació i Tancament de l'exercici faller, la qual s’ha de 
celebrar amb anterioritat a la data del 30 d'abril. Cada comissió pot establir en la 
reglamentació interna que el mandat del president puga ser superior a un any. 

2. Cessa en les seues funcions en els supòsits següents: 
a) En acabar el mandat. 
b) Dimissió voluntària, amb dació prèvia de l'estat econòmic de la comissió i l'aprovació 

de la gestió realitzada fins avui. 
c) Per sanció d'inhabilitació resolta en expedient sancionador pel Ple de la Junta Local 

Fallera. 
d) Per tramitació d'una moció de censura aprovada per majoria absoluta del cens de la 

comissió, convocada prèviament per la Junta General Extraordinària a este efecte, i que 
haja sigut presentada per un mínim del 20% dels components de la comissió. L'escrit de 
moció de censura ha d'acompanyar les signatures requerides, la motivació per a interposar-
la i la proposta d'un candidat alternatiu que, en el cas de ser aprovada, ha d’exercir les 
funcions de president des de l’adopció per la Comissió. 

 
Article 20. Junta Directiva. 

 
1. La Presidència i la Junta Directiva són les responsables de dur a terme la gestió 

directa i el desenvolupament de l'activitat general, dels fons de diferent índole i dels acords 
de la comissió de falla, presos en Junta General i han de donar compte periòdicament d'esta 
gestió a la Junta General. Així mateix és responsable de retirar, com més prompte millor, de 
la via pública així que acaben les festes, qualsevol adorn, objecte o instal·lació col·locats 
amb anterioritat. 

2. La composició ha de proveir, com a mínim, els càrrecs següents, triats entre els 
components majors d'edat de la comissió en la manera en què així s'establisca en els 
estatuts: 

a) Tres vicepresidències. 
b) Secretaria. 
c) Sotssecretaria. 
d) Tresoreria. 
e) Comptador. 
f) Delegat d'Infantils. 
g) Delegat de Festes. 
3. Cada comissió de falla, en el seu règim interior, podrà designar aquells altres càrrecs i 

subcomissions que considere convenients per al millor desenvolupament i funcionament de 
les seues activitats. A l'efecte de recompenses cal complir el que disposa l'article 49 del 
present reglament.  

 
Article 21. Funcions de la Junta Directiva. 

 
Són funcions de la Junta Directiva les següents: 
a) Les vicepresidències han de substituir, per ordre, la Presidència en el cas de malaltia, 

absència o per expressa delegació d'esta. En el cas de dimissió voluntària o defunció de la 
Presidència, la Vicepresidència 1a ha d‘assumir les funcions amb caràcter interí, i ha de 
convocar la Junta General Extraordinària per a promoure l'elecció de la nova Presidència en 
un termini no superior a trenta dies comptadors des que es va produir la vacant. 

b) La Secretaria ha de diligenciar la correspondència i altres documents oficials,  en unió 
de la Presidència ha de redactar les actes de les Juntes Generals i ha de fer constar en el 
Llibre d'Actes els acords expressament adoptats, ha de signar les convocatòries i ha 
d’exercir les funcions que per ús i pràctica corresponen al càrrec. 
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c) La Vicecretaria substitueix la Secretaria en el cas d’absència, malaltia o per delegació 
expressa d'esta i l’ha d’auxiliar sempre en els treballs de Secretaria. 

d) La Tresoreria i el comptador són els responsables de la gestió econòmica dels fons 
generats i estan obligats a donar compte de l'estat comptable a la comissió, com a mínim 
una vegada al trimestre. Són coresponsables amb la Presidència del balanç final, el qual ha 
de ser sotmès a l'aprovació de la Junta General. 

e) El delegat d'Infantils té a càrrec seu la comissió infantil, és el nexe d'unió d’esta amb 
la falla major i la Delegació d'Infantils de la Junta Local Fallera. És responsable de 
l'organització dels concursos o competicions en els quals participe la comissió infantil. 

f) El delegat de Festes s’ocupa de proposar i organitzar tots i cadascun dels actes que es 
porten a terme, acordats per la Junta General i que siguen de competència seua. S’ha 
d’atenir en tot moment a les disposicions d'este reglament i a les que puguen emanar a tal fi 
del Ple i de la Junta Executiva de la Junta Local Fallera. 

 
Secció II. De la Junta General. 
 
Article 22. Junta General de la Comissió. 

 
1. La Junta General de la Comissió és l'òrgan suprem de govern, s’hi han d’adoptar els 

acords necessaris per a la gestió i desenvolupament de les activitats pròpies. La Presidència 
i la Junta Directiva han d’informar de les decisions adoptades per a la gestió d'assumptes 
que no hagen sigut prèviament aprovats per la Junta General. 

2. La Junta General de la Comissió de Falla està composta per tots els fallers que s’hi 
hagen donat d'alta des de la Junta de Constitució o amb posterioritat a esta, que 
assumisquen les obligacions estipulades per este òrgan i exercisquen les funcions que els 
encomane. Els drets i obligacions estan vigents durant tot l'exercici faller, fins a la celebració 
de la Junta de Liquidació i Tancament de l'exercici. 

 
Article 23. Drets i deures dels fallers i falleres. 

 
1. Són drets dels fallers i falleres majors d'edat no incapacitats legalment, així com dels 

menors emancipats: 
a) Assistir amb veu i vot a les juntes generals, així com formular les peticions i propostes 

que estimen oportunes. 
b) L'accés a la documentació necessària per a examinar la situació econòmica de 

l'exercici, així com al Llibre d'Actes de les juntes generals de la comissió, per a constatar els 
acords que s’hi adopten. 

c) Promoure la celebració de la Junta General Extraordinària, en els termes previstos en 
l'article 25. 

d) Posar en coneixement de la Junta Executiva de la Junta Local Fallera totes les 
anomalies i irregularitats que advertisquen en el funcionament de la seua comissió, amb la 
conclusió prèvia de la via interna en el si de la seua pròpia comissió per a esclarir les 
qüestions plantejades. 

e) Dret a formar part de la Junta Directiva de Junta Local Fallera, si se le requerix. 
f) Dret a formar part de la Junta Directiva de la seua comissió. 
 
2. Són deures i responsabilitats dels fallers i falleres: 
a) Assistir a les juntes generals i acatar els acords adoptats, així com contribuir al seu 

millor compliment. 
b) Complir els compromisos econòmics coneguts i assumits a l'inici de l'exercici faller, i 

quedar subjecte a les sancions o a la suspensió temporal de l'exercici dels seus drets que 
impose la seua comissió per incomplir-los, estos compromisos poden ser exigits 
judicialment. 
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c) Assumir les quotes extraordinàries que s'establisquen per acord de Junta General 
Extraordinària. 

3. L'incompliment de les obligacions econòmiques que donen lloc a expedient disciplinari 
instat davant la Junta Local Fallera, permet la desvinculació de la comissió i impedix l’alta en 
una altra comissió de falla fins que les satisfaga íntegrament. 

 
Article 24. Junta General Ordinària. 

 
1. La reunió de la Junta General de la comissió de falla que té el caràcter d'ordinària, 

està subjecta als principis següents: 
a) S’han de celebrar un mínim de sis reunions anuals amb caràcter obligatori. 
b) Ha de ser convocada amb publicitat i antelació suficient, i ha de donar a conéixer 

l'ordre del dia a tractar en el lloc adequat o pel mitjà establit a este efecte. 
c) Els acords s'han d’adoptar per majoria dels assistents, tots ells han de constar de 

forma preceptiva en l’acta corresponent que ha d’alçar el secretari de la comissió. 
d) Les actes constitueixen el document fefaent de celebració de les juntes, han de 

constar-hi els assistents a la Junta General, arreplegar-hi les manifestacions que així se 
sol·liciten i han de llegir-se i aprovar-se en la sessió següent. 

e) És l'únic òrgan capacitat per a aprovar el Pressupost Anual d'Ingressos i Despeses de 
l'exercici faller el qual, elaborat prèviament per la Junta Directiva, s’ha de sotmetre amb 
caràcter obligatori a l’aprovació de la majoria absoluta dels presents en un termini no 
superior a quaranta-cinc dies, des de la Junta de Constitució de la Comissió. 

2. Els mitjans d'ingressos econòmics de les comissions de falla per a afrontar el 
Pressupost Anual seran els que lliurement es determinen i aproven per acord de la Junta 
General. 

 
Article 25. Junta General Extraordinària. 

 
1. La reunió de la Junta General de la Comissió de Falla té el caràcter d'extraordinària, 

en els supòsits següents: 
a) Elecció de president de la comissió de falla i moció de censura contra este. 
b) Liquidació i tancament econòmic de l'exercici faller, així com aquells acords que 

modifiquen els compromisos econòmics de començament d'exercici. 
c) Si no s’aprova la liquidació en la junta convocada, es tornara a convocar en el termini 

de 15 dies, per a aprovar nous informes i documents aclaridors. Si no s’aprova de nou, es 
pot sol·licitar la intervenció de la Delegació d'Incidències i Disciplina de Junta Local Fallera 
per a assessorament i arbitratge. 

d) En el supòsit de sol·licitud d'ubicació en la demarcació assenayalada per la Junta 
Local Fallera com a pròpia, del casal d'una altra falla adjacent. 

e) En els supòsits de fusió i/o dissolució de la comissió de falla. 
f) En les qüestions que per especial transcendència, així ho acorde la Junta Directiva. 
g) Quan ho sol·licite el 20% del cens de components de la comissió gran. En este 

supòsit, la celebració ha de dur a terme abans dels 30 dies comptadors des de la 
presentació de la sol·licitud de convocatòria. 

2. La convocatòria de la Junta General Extraordinària s’ha de fer per escrit al domicili 
facilitat pel faller en el moment de la inscripció o bé al correu electrònic, amb un termini 
d'antelació mínim de quinze dies al de celebració i s’ha d'adjuntar l'ordre del dia que s’hi 
tractarà. 

3. En el supòsit de moció de censura contra la Presidència, s’ha de remetre còpia de la 
convocatòria a la Junta Local Fallera, qui, a través de la seua Delegació d'Incidències i 
Disciplina, ha de designar dos membres per a assistir-hi amb la funció exclusiva 
d'assessorament i de donar fe del procediment. 
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Secció III. Monuments fallers. 
 
Article 26. Categoria dels monuments fallers. 

 
1. S'estableix que la categoria de les falles grans, es determine per mitjà de percentatges 

els quals ha d’aplicar la Secretaria General de la Junta Local Fallera. 
2. Rebuts els pressupostos de tots els monuments fallers s’obté la mitjana entre els 

pressupost major i menor. 
3. L'import obtingut ha de marcar el tall entre les categories 3a i 2a i les categories 1a i 

Especial, sempre que els dos blocs obtinguts tinguen un nombre de monuments no inferior 
al 40 % del total. 

4. Si el conjunt de les categories 1a i Especial no obté el mínim del 40% dels monuments 
totals, s’hauria de tornar a fer el càlcul anterior, tenint en compte el següent pressupost més 
car a l'inicialment utilitzat i així successivament fins a aconseguir el bloc un mínim del 40%. 

5. Si és el conjunt format per les categories 3a i 2a el que no aconseguix el mínim del 
40% del total dels monuments, s’hauria de tornar a fer el càlcul utilitzant el següent 
pressupost de menor quantia a l'inicialment utilitzat i així successivament fins a aconseguir el 
40% dels monuments com a integrants d'este bloc de categories. 

6. Una vegada delimitats els blocs que formen les categories 3a i 2a i 1a i Especial, s'ha 
d’actuar de la mateixa forma, per a aconseguir el tall entre la categoria 3a i 2a així com el tall 
entre 1a i Especial, tenint en compte que sempre s'haurà d'assegurar que en cada categoria 
hi haja com a mínim el 40% dels monuments que integren cada bloc. 

7. Les comissions falleres hauran de presentar en la Junta Local Fallera, el contracte tant 
de monument gran com de l'infantil o el pressupost dels monuments en el cas que la 
comissió no contracte amb cap artista faller, abans del 30 de setembre del nou exercici. 

8. La Junta Local Fallera una vegada establides les diferents categories, ha de fer 
públics els resultats obtinguts en el Ple de Junta Local Fallera del mes d'octubre. 

9. El cost dels monuments fallers en el seu conjunt per a cada exercici faller haurà de ser 
superior al 30% del pressupost d'ingressos de la comissió per a eixe exercici, una vegada 
deduïdes les despeses d'adquisició, lloguer i condicionament del casal. S'entén que el 
pressupost d'ingressos comprén les quotes, el beneficis de la loteria i si escau la subvenció 
de l'Ajuntament. 

10. La justificació d’este punt s'haurà d'efectuar mitjançant declaració jurada i 
responsable del president de la comissió, i la Junta Executiva de Junta Local Fallera pot 
efectuar un control a posteriori. 

11. Les comissions que no ho justifiquen o que no arriben al 30%, no poden participar en 
els concursos de monuments, en l’Exposició del Ninot i en el d’Enginy i Gracia, tant grans 
com infantils, organitzats per la Junta Local Fallera. De la mateixa manera, no poden obtenir 
cap altre premi ni ajudes destinades al monument faller, de qualsevol altre organisme o 
entitat tant pública com privada de la ciutat de Torrent. 

 
Article 27. Publicitat en els monuments fallers. 

 
Està totalment prohibit inserir publicitat en la composició artística de la falla amb 

exclusives finalitats comercials, a excepció de la que exigisquen aquells concursos 
institucionals admesos o que compten amb l’autorització de la Junta Executiva de la Junta 
Local Fallera. De la seua convocatòria s’ha d’informar al Ple de la Junta Local Fallera, i 
donar-ne compte detallat de les bases i característiques. 

 
Secció IV. Falles infantils. 
 
Article 28. Comissió infantil. 
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1. Tota comissió de falla està obligada a plantar el monument infantil corresponent. Per a 

la qual cosa ha de crear la comissió infantil corresponent, censada degudament en la Junta 
Local Fallera, al capdavant de la qual es responsabilitzarà la Presidència de la comissió o 
faller en qui esta delegue i s’ha de dotar de partida pressupostària específica inclosa en el 
Pressupost Anual de la comissió de falla. 

2. No podrà haver-hi cap comissió de falla infantil que no estiga integrada dins d'una 
comissió de falla, la seua administració econòmica està sota la supervisió d'esta. 

 
Article 29. Falla infantil. Import, mesures i categoria. 

 
1 L'import del valor de la falla infantil s’ha de determinar per cada comissió en el 

pressupost anual i no pot superar un terç del valor econòmic de la falla gran de la comissió. 
Les comissions que no ho justifiquen o que superen el límit del valor màxim del monument 
Infantil, no poden participar en els concursos de monuments, en l’Exposició del Ninot i en el 
d’Enginy i Gràcia, de categoria infantil, organitzats per la Junta Local Fallera. De la mateixa 
manera, no poden obtenir cap altre premi ni ajudes destinades al monument faller infantil, de 
qualsevol altre organisme o entitat tant pública com privada de la ciutat de Torrent. 

2. La falla infantil ha de tindre una alçària màxima de tres metres i una mínima d'un 
metre i mig. L’amplària no pot excedir, entre els punts més distants, els tres metres i mig. 
L’amplària mínima ha de ser de metre i mig. Si estos requisits no es compleixen, ha de ser 
desqualificada. 

3. Les falles infantils poden pertànyer a una categoria diferent de la de la falla gran, i 
amb l’aplicació dels percentatges establits en l'art. 26 del present reglament per a trobar la 
seua categoria. 

4. També és aplicable a les falles infantils el que disposa l'art. 27 del present reglament. 
 

Article 30. Components de la comissió infantil. 
 
1. La comissió infantil està composta per tots els xiquets i xiquetes que tinguen fins al 14 

anys fins al 19 de març de l'exercici en curs, degudament inscrits com a fallers i falleres 
mitjançant autorització paterna o del tutor legal, persones en les quals recauen les 
obligacions econòmiques que es deriven de la condició de faller i fallera infantil. 

2. La representació honorífica de la comissió s'atorga a la fallera major infantil i al 
president infantil, triats entre els fallers i falleres infantils que la componen. S'estipulen com a 
càrrecs directius simbòlics els de vicepresident 1r i 2n. 

3. La pertinença a la comissió infantil acaba l'exercici en què complisca l'edat de 14 anys 
i passarà a formar part en l'exercici següent del cens faller de la comissió de la falla gran. És 
a dir, tot xiquet i xiqueta que faça els 15 anys en l'exercici faller passarà automàticament a la 
comissió gran. 

 
Secció V. Falleres majors i corts d'honor de les comissions. 
 
Article 31. La fallera major. 

 
La fallera major és l'única dona que exercix la representació honorífica de la comissió de 

falla en els actes propis i oficials. La designació tindrà lloc pel procediment que, si escau, 
determine la comissió de falla. Le correspon ocupar el lloc protocol·lari preferent en tota 
l’activitat de la comissió. Ha d’usar com a distintiu propi la banda confeccionada amb cinta 
dels colors de la bandera nacional i situada en la part superior la cinta tricolor de la senyera 
valenciana, mentres que la resta de components femenines que formaran la cort d'honor, hi 
han d’usar com a únic distintiu la banda confeccionada amb cinta tricolor de la senyera 
valenciana, seguint en tot cas l’establit en l’art. 48 d’este reglament. 
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Article 32. La fallera major infantil. 

 
La fallera major infantil ha de ser designada entre les xiquetes pertanyents a la comissió 

infantil, pel procediment que determine la comissió de falla. Les seues funcions són les 
representatives en les activitats pròpies de la comissió infantil i ha de lluir els elements 
distintius indicats en l'article anterior. 

 
Article 33. Altres càrrecs. 

 
Qualsevol ostentació de càrrecs o distintius diferents als determinats en el present 

articulat estan totalment prohibits en els actes oficials organitzats per la Junta Local Fallera i 
regulats en este reglament. 

 
CAPÍTOL IV. Agrupacions de falles. 
 
Article 34. Definició d'agrupació de falles. 

 
Les comissions de falla, en exercici de lliure voluntat, poden constituir agrupacions de 

falla amb la finalitat de dotar de més esplendor la nostra festa fallera i estrènyer els llaços 
d'amistat i confraternitat entre estes. D'igual forma, es constitueixen en el nexe d'unió i 
col·laboració entre les comissions que les integren i la Junta Local Fallera. 

 
Article 35. Requisits de reconeixement. 

 
Les agrupacions de falles s’han de considerar com a entitats culturals i recreatives 

d'àmbit específicament faller, per al seu reconeixement i funcionament s’estableixen els 
requisits següents: 

a) Han de ser constituïdes per almenys quatre comissions de falla. 
b) Per a l’aprovació definitiva, és preceptiu remetre a la Junta Local Fallera la 

documentació següent: 
1. Acta de constitució signada pels presidents de les comissions de falla agrupades, amb 

una relació nominal de les comissions de falla que promouen l'agrupació. 
2. Projecte d'estatuts o reglament de funcionament intern. 
3. Composició de la Junta Directiva amb una relació expressa de les persones 

designades per a les diferents funcions. 
 

Article 36. Aprovació d'agrupacions. 
 
La Junta Executiva de la Junta Local Fallera, una vegada recaptats els informes 

necessaris ha d’elevar al Ple de Junta Local Fallera la sol·licitud d'agrupació de falles perquè 
este decidisca sobre l’aprovació o la denegació. 
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TÍTOL II. L'ACTIVITAT DE LA FESTA FALLERA. 

 
CAPÍTOL I. Actes i festes falleres. 
 
Article 37. Actes festius propis oficials. 

 
1. Tenen la consideració d'actes festius oficials que se celebren amb caràcter anual sota 

l'organització i supervisió de la Junta Local Fallera, els següents: 
a) Crida 
b) Elecció de les corts d'honor, les falleres majors i les exaltacions respectives. 
c) Exposició del Ninot gran i infantil. 
d) Plantada. 
e) Concurs de falles. 
f) Recollida de premis. 
g) Ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats i a sant Josep. 
h) Crema. 
2. Per a la concreció de les bases i normes organitzatives de cada un, la Junta Executiva 

de la Junta Local Fallera ha d’elevar la proposta oportuna perquè l’aprove el Ple de la Junta 
Local Fallera. 

3. Qualsevol proposta de creació de nous actes o de supressió o d'ampliació dels actes 
ressenyats en l'apartat 1, requerix aprovació per majoria del Ple de la Junta Local Fallera. 

4. Els concursos establits en l'apartat 1 d’este article són de participació obligada i és 
voluntària la participació en el concurs. Les comissiones participants en el concurs hauràn 
d'atenir-se a les bases establides i aprovades pel Ple de la Junta Local Fallera. 

 
Article 38. Actes festius de caràcter anual. 

 
1. Se celebren, sota l’organització de la Junta Local Fallera amb caràcter anual la 

corresponent edició de les següents activitats i actes festius: 
a) Campionat de Truc Caberot. 
b) Concurs de Declamació Infantil en Llengua Valenciana. 
c) Concurs de Teatre en Llengua Valenciana. 
d) Concurs infantil de teatre en Llengua Valenciana. 
e) Concurs de Presentacions Grans en Llengua Valenciana. 
f) Concurs de Presentacions Infantils en Llengua Valenciana. 
g) Concurs de Llibret. 
h) Concursos d'Activitat Fallera i Laboriositat Infantil. 
i) Cavalcada Infantil del Ninot. 
j) Cavalcada del Ninot. 
k) Concurs de Carrosses. 
l) Concurs de Falles. 
m) Exposició del Ninot Gran i Infantil. 
2. La Junta Executiva de la Junta Local Fallera ha d’elaborar sobre cada un les bases 

corresponents i ha d’elevar la proposta oportuna perquè l’aprove el Ple de la Junta Local 
Fallera de Torrent. A continuació es dura a terme la difusió i publicitat entre totes les 
comissions de falla. 

3. Les actes dels concursos i les puntuacions de cada jurat, hauràn de publicar-se en el 
tauler d'anuncis de la Junta Local Fallera durant un termini de 15 dies comptadors des de 
l’endemà de l'obertura de sobres. 

4. Qualsevol proposta de creació de nous actes o de supressió o ampliació dels actes 
ressenyats en l'apartat 1, requerix l'aprovació per majoria del Ple de la Junta Local Fallera. 
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Article 39. Crida. 

 
L'acte de la Crida s'efectua al peu de la nostra històrica Torre, com a lloc idoni. La 

Vicepresidència de l'organisme juntament amb la Junta Executiva de la Junta Local Fallera 
són les encarregades de l’organització. 

 
Article 40. Exposició del Ninot. 

 
1. S'establix amb caràcter obligatori la presentació per part de les comissions de falla, 

d'un ninot per a la formació de l’esmentada exposició, que obligatòriament ha de formar part 
del monument plantat. 

2. L'executiva de la Junta Local està facultada per a retirar del Concurs de Ninots 
qualsevol ninot que no complisca els requisits objectius establits en les bases del concurs, 
cosa que ha de comunicar a la comissió que corresponga. El ninot retirat ha de continuar 
formant part de l'Exposició. 

3. La concreció de les bases i normes organitzatives per a l'elecció l’ha de dur a terme la 
Junta Executiva de la Junta Local Fallera, la qual ha d’elevar la proposta oportuna perquè 
l’aprove el Ple de la Junta Local Fallera. 

 
Article 41. Cavalcada del Ninot. 

 
1. En la formació i desenvolupament d'esta cavalcada, s’han de tindre en compte les 

normes següents: 
a) La unitat del tema, originalitat de la idea, intenció satírica, acció (moviment dels qui hi 

actuen), ritme de l'acte i fàcil comprensió per a tot el públic. Tot açò en relació amb el 
lema/memòria de la falla que s’ha de plantar, presentat a la Junta Local Fallera.  

b) Haurà, amb caràcter general, d’atenir-se a les normes tradicionals de presentació, per 
a la qual cosa han de tenir molt en compte que s'entén per:  

- Comparsa- És el conjunt de grups i figures que intervenen en la cavalcada amb el lema 
general de la falla, presentat per cada comissió. 

- Crítica- S’ha d’entendre com la unió de tres o més actors que, amb un lema concret, 
duen a terme la seua intenció satírica com a anècdota graciosa, dins del lema general a què 
es referix la comparsa. 

2. Participar en l'acte de la Cavalcada del Ninot, participant o no en el concurs, és 
voluntari per a cada comissió. 

 
Article 42. Cavalcada del Ninot Infantil. 

 
1. La Cavalcada del Ninot Infantil, està eminentment dedicada al públic infantil i té com a 

base reglamentària l'establida anteriorment, amb l'excepció que el lema de participació és 
lliure, amb la seua comunicació prèvia a la Junta Local Fallera. 

2. Participar en l'acte de la Cavalcada del Ninot Infantil, participant o no en el concurs, és 
voluntari per a cada comissió. 

 
Article 43. Concurs de carrosses. 

 
Pot tenir relació amb el lema general de la comparsa, i no pot estar construïda per 

fragments de la falla que haja de plantar la comissió participant. 
 

Article 44. Concurs de falles. 
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1. Es valora el modelatge, la pintura, l’acabament i l’atreviment de la falla pel que fa a 
monumentalitat i a risc. 

2. Per al premi d'Enginy i Gràcia, es valora l'originalitat en el tema, l’enginy i la gràcia. 
 

Article 45. Ofrena de flors. 
 
1. L'Ofrena de flors ha d'efectuar-se necessàriament durant la Setmana Fallera. 
2. Els itineraris i l’organització els fixa la Junta Executiva de la Junta Local Fallera i se 

sotmeten a l'aprovació del Ple de la Junta Local Fallera, d’acord amb les circumstàncies del 
moment. 

3. Les comissions de falla i comissions infantils poden anar-hi acompanyades solament 
per les bandes de música corresponents o bé per colles de dolçainers". 

 
Article 46. Crema de les falles. 

 
La Crema de les falles s'efectua el dia 19 de març, festivitat de Sant Josep, a partir de 

les nou de la nit les falles infantils i a partir de les dotze de la nit les falles grans, per a la qual 
cosa s’ha d’establir el servei corresponent de bombers d’acord amb l'itinerari que 
degudament assenyale la Junta Local Fallera en coordinació amb l'Ajuntament de Torrent. 

 
 

CAPÍTOL II. Indumentària. 
 
Article 47. Indumentària fallera i valenciana tradicional. 

 
1. Amb la finalitat de donar el major realç i esplendor als actes i desfilades falleres, les 

comissions han de vetlar perquè en la festa de les falles s'utilitze la indumentària fallera i 
valenciana tradicional, amb la diferència de la utilitzada per l'home de la usada per la dona 
valenciana i fallera: 

a) El faller ha d’utilitzar el vestit de torrentí, que tan genuïnament representa la nostra 
ciutat, o aquells vestits concordes amb la indumentària tradicional valenciana i el vestit 
instituït en el IV Congrés General Faller de l'any 1954. 

b) La fallera ha de lluir el vestit tradicional de valenciana i ha de portar el pentinat d'acord 
amb el vestit que duga en eixe moment. Per als actes religiosos, ha de cobrir-se el cap i els 
braços d'acord amb la indumentària tradicional valenciana. 

c) La brusa de faena negra o ratllada, així com les variants comercials, no és considera 
com a vestit tradicional valencià i queda totalment prohibit l'ús d'esta peça en tots els actes 
que la Junta Local Fallera establisca com a oficials, llevat de les cavalcades major i infantil, 
en què així vindrà determinat en les bases. 

2. Està terminantment prohibida la utilització de peces que no concorden amb la 
indumentària tradicional fallera expressada anteriorment. 

 
Article 48. Variants i distintius. 

 
1. Quan es vista el vestit faller, instituït en el IV Congrés General Faller, este s’ha de 

complementar amb una faixí. Les dones i xiquetes pertanyents a una comissió de falla o a 
les corts de les falleres majors de Torrent poden utilitzar la banda quan lluïsquen el vestit de 
valenciana, quan així ho decidisca la comissió o el Ple de la Junta Local Fallera per majoria 
simple respectivament. En la part central del faixí i en la part superior de la banda han de 
portar l'escut representatiu de la Junta Local Fallera o de la seua comissió de falla, amb els 
colors següents en funció del càrrec que ocupen: 

a) Groc: Vicepresidència Primera Executiva de la Junta Local Fallera. 
b) Grisa: Secretari General i Vicepresidències 2a,3a i 4a de la Junta Local Fallera. 
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c) Verda: Delegats i Vocals de la Junta Local Fallera. 
d) Roig: President de Comissió de Falla. 
e) Blau: Directius de Comissió de Falla. 
f) Morat: Vocals de Comissió de Falla. 
2. En tots els actes oficials organitzats per la Junta Local Fallera, pot ser utilitzada la 

banda per totes les components de les corts d'honor de les comissions falleres, si així ho 
decidix la mateixa comissió per majoria simple. 

 
Article 49. Insígnies. 

 
Es podran lluir sobre la indumentària, amb caràcter exclusiu, les recompenses falleres de 

categoria més alta que es tinguen i la insígnia de la mateixa comissió de falla. 
 
CAPÍTOL III. Recompenses. 
 
Article 50. Classes de recompenses. 

 
1. A l'efecte d'estimular i reconéixer els mèrits acumulats amb el transcurs del temps 

d'aquells fallers que de forma continuada treballen per la major esplendor de la festa de les 
Falles, s'estableixen les recompenses següents: 

a) Torre de Coure 
b) Torre d’Argent. 
c) Torre d'Or. 
d) Torre d’Or amb Fulles de Llorer. 
e) Torre d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer. 
2. Amb caràcter específic, s'estableixen les recompenses següents per als fallers 

Infantils: 
a) Emblema de Coure. 
b) Emblema d’Argent. 
c) Emblema d’Or. 
3. Les distincions citades es concedeixen de forma exclusiva una vegada complits i 

supervisats els requisits establits en l’article següent, i que en qualsevol cas es basaran en 
un sistema de còmput dels exercicis fallers censats de l'interessat degudament inscrits en el 
Cens Oficial Faller. El procediment de sol·licitud, concessió i reclamació de recompenses el 
regula la Junta Local Fallera. 

4. Paral·lelament a les sol·licituds de recompenses de la Junta Local Fallera de Torrent 
han de cursar-se les corresponents a la Junta Central Fallera, "Bunyols" i "Distintius". 

 
Article 51. Requisits d'obtenció. 

 
1. En concordança amb el Cens Oficial Faller de la Junta Local Fallera i de la mateixa 

comissió sol·licitant, i com que es pot justificar mitjançant el llibret de la falla el temps censat 
com a faller, es genera el dret a l'obtenció de les recompenses indicades quan es 
complisquen el nombre d'exercicis fallers següent: 

 
Recompensa Nre. Exercicis 
 Faller Directiu 
Torre de Coure 2 2 
Torre d’Argent 7 5 (4 amb càrrec) 
Torre d'Or 10 8 (7 amb càrrec) 
Torre d’Or amb Fulles de Llorer 20 16 (10 amb càrrec) 
Torre d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer 30 25 (15 amb càrrec) 
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2. No es pot atorgar cap recompensa sense estar, prèviament, en possessió de 

l'anterior. 
3. Als únics efectes de la concessió de recompenses, tenen la consideració de directius 

els 19 primers càrrecs que figuren en el cens oficial que anualment es lliura a la Junta Local 
Fallera, així com la fallera en la qual recaiga el càrrec de fallera major de la comissió. 

4. Per a la concessió de recompenses preval la data que reglamentàriament 
corresponga, encara que es sol·licite i es concedisca en exercicis posteriors. 

5. En concordança amb el Cens Oficial Faller de la Junta Local Fallera i de la mateixa 
comissió sol·licitant, i com que es pot justificar mitjançant el llibret de la falla el temps censat 
com a faller infantil, es genera el dret a l'obtenció de les recompenses infantils assenyalades 
quan es complisquen el nombre d'exercicis fallers següent: 

 
Recompensa Nre. Exercicis 
 Faller Fallera Major Infantil i President 
Emblema de Coure 1 1 
Emblema d’Argent 5 4 
Emblema d’Or 10 9 

 
6. Els fallers infantils que sense haver-se donat de baixa en la comissió des de la 

concessió de l'Emblema d’Argent, és a dir que hagen passat a la comissió gran, i continuen 
dos exercicis formant part de la comissió de falla, tenen dret a la concessió de l'Emblema 
d’Or. 

7. En els casos de recompenses denegades, els interessats poden presentar, davant la 
Delegació de recompenses, totes les dades que estimen fefaents per a acreditar que els 
correspon. 

 
8. Quan una comissió necessite l'historial faller d'un membre de la seua comissió, que en 

el seu moment forme part del cens d'una altra comissió, pot sol·licitar a esta l'enviament de 
l'historial, i la comissió a la qual se sol·licita l'historial està obligada a comunicar-lo en un 
termini d'un mes des de la recepció de la petició. 

 
Article 52. Recompenses col·lectives. 

 
1. A l'efecte d'estimular i reconéixer els mèrits acumulats en el transcurs del temps de les 

comissions de falla grans i de les comissions infantils, s'estableixen les recompenses 
següents amb caràcter col·lectiu, amb la comprovació prèvia en el Cens Oficial Faller del 
nombre d'exercicis fallers següents: 

 
Recompenses Nre. d'exercicis 
Torre / Emblema D’Argent 10 
Torre / Emblema D’Or  20 
Torre / Emblema D’Or amb Fulles de Llorer  30 
Torre / Emblema D’Or i Brillants amb Fulles de Llorer 45 

 
2. La regulació de recompenses col·lectives infantils de nova creació, ha de permetre a 

les comissions de falla beneficiàries per l’antiguitat en el cens, la sol·licitud de la de major 
rang. 

3. Per a la concessió de recompenses preval la data que reglamentàriament 
corresponga, encara quan se sol·licite i es concedisca en exercicis posteriors. 

4. Les recompenses d’Or i Brillants i d'Or amb Fulles de Llorer col·lectius, s'han d’atorgar 
en un acte oficial de la Junta Local Fallera organitzat a tal fi. 
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Article 53. Recompenses honorífiques. 

 
1. El Ple de la Junta Local Fallera ha de concedir la distinció de la Torre d’Or a títol 

honorífic, per iniciativa pròpia o a proposta del president executiu de la Junta Local Fallera, a 
aquelles persones o entitats que reunisquen mèrits suficients per la seua labor en pro de les 
Falles. 

2. Es concedeix d'ofici la Torre d’Or a títol honorífic: 
a) A la Presidència de la Junta Local Fallera. 
b) A la Vicepresidència de la Junta Local Fallera. 
c) A la fallera major de Torrent. 
d) A la Vicepresidència Primera Executiva de la Junta Local Fallera. 
3. Es concedeix d'ofici la Torre d'Argent a títol honorífic a les components de la cort 

d'honor de la fallera major de Torrent. 
4. Es concedeix d'ofici l’Emblema d'Or a títol honorífic a la fallera major infantil de 

Torrent. 
5. Es concedeix l’Emblema d'Argent a títol honorífic a les components de la cort d'honor 

de la fallera major infantil de Torrent. 
6. Les recompenses honorífiques s'han d’atorgar en un acte oficial de la Junta Local 

Fallera organitzat a tal fi.  
7. La Junta Local Fallera concedirà a títol pòstum als fallers censats morts durant 

l'exercici faller, la recompensa posterior a aquella que en aquell moment tenien, amb la 
sol·licitud prèvia per escrit de la seua comissió de falla i l’ aprovació posterior pel Ple de 
Junta Local Fallera. 
 
CAPÍTOL IV. Falleres Majors de Torrent. 
 
Article 54. Nomenament, elecció i procediment. 
 

1. L'elecció de les falleres majors de Torrent i les corts respectives, s’ha de dura terme 
preferentment durant el mes de juliol, s’establix el mes de juny i/o juliol per a les proves de 
preselecció, i durant el mes de juliol s'ha d’efectuar l'acte d'elecció de les falleres majors. 
Prèviament, la Junta Local Fallera ha d’enviar a les comissions l’escrit de comunicació de 
termini de presentació de candidates, i no s’admetrà cap dona o xiqueta després de la data 
fixada, per cap concepte. 

2. Si no s’arriba a número de nou aspirants, ja siguen dones o xiquetes, la Junta Local 
Fallera, en un termini no superior a set dies, ha d’obrir un nou termini de presentació de 
candidates i no s’ha d’admetre cap dona o xiqueta després d'eixe termini. 

 
3. En el cas que hi haja més de nou aspirants a formar part de la cort d'honor ja siga la 

gran o la infantil, en el termini que acorden la Junta Local Fallera i el mateix jurat s’haurà de 
fer una preselecció que haurà de triar d’entre les candidates, les nou aspirants definitives a 
falleres majors i corts d'honor, tant infantils com grans. Si s'haguera hagut de convocar el 
segon termini de presentació de candidates que establix el paràgraf anterior, en este procés 
de selecció per a obtenir les nou candidates definitives, solament poden ser descartades 
candidates del grup que es va presentar en eixe segon termini. Per a dur a terme esta 
selecció el Jurat en concordança amb Junta Local ha d’establir les proves que estimen 
necessàries. 

 
4. El jurat ha d’estar compost per cinc membres que designa la Junta Local Fallera i ja 

d’estar assistit per un notari o habilitat estatal, el qual ha de donar fe mitjançant acta del 
resultat del procés complet de selecció. La votació del jurat és secreta i no s'ha d’establir cap 
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sistema de puntuació, cal tractar d’establir una selecció absolutament qualitativa; la decisió 
del jurat és inapel·lable. 

5. Una vegada triades les nou candidates grans i infantils, s'inicia el procés definitiu 
d'elecció de les falleres majors, per a la qual cosa la Junta Local Fallera ha d’acordar 
juntament amb el Jurat les diferents proves que s’han de dur a terme. Com a mínim la 
selecció ha de constar de tres proves, una per a la desfilada amb vestit regional, una altra de 
particular i la tercera consta d'un dia de convivència entre les candidates grans o infantils i el 
Jurat. 

6. S'han d’elaborar dos actes independents, una amb les components de les corts 
d'honor i una altra independent amb els noms de les falleres majors de la ciutat.  

7. Qualsevol comissió fallera que hi presente candidata pot accedir a l'acta del jurat, 
sempre que ho sol·licite per escrit en el termini màxim de quinze dies a partir de donar-se a 
conéixer la decisió del jurat en cada procés de selecció. 

8. Si per qualsevol causa, alguna de les xiquetes o dones triades per a formar part de la 
cort d'honor renuncia o es dóna de baixa en el cens faller, la Junta Local Fallera l’ha de 
substituir per la primera fallera que aparega en la llista que a este efecte ha de preparar el 
Jurat. En el cas que alguna xiqueta o dona renuncie voluntàriament sense que hi concórrega 
cap causa de força major, se li ha d’imposar la sanció corresponent assenyalada en el règim 
disciplinari d'este reglament. L'obligatorietat d'acceptació del càrrec de cort d'honor s’establix 
en el contracte corresponent signat per les aspirants abans de l'inici de les proves d'elecció 
de les corts d'honor. 

9. La proclamació de les falleres majors de Torrent s'ha d’efectuar durant el mes de juliol, 
a partir del qual deixaran d'exercir les seues funcions les falleres majors de Torrent de 
l'exercici anterior i les seues corresponents corts d'honor.  

10. L'acte de comiat oficial de les falleres majors de Torrent i de les seues corts d'honor, 
tindrà lloc durant l'acte d'elecció de les noves falleres majors. 

11. Les corts d'honor, des del moment de l'acte de proclamació de la fallera major i la 
fallera major infantil de Torrent, es deuen a la Junta Local Fallera i han d’acompanyar les 
falleres majors en tots els actes organitzats i coordinats per la Junta Local Fallera així com 
en aquells actes als quals siguen convidades i hi preval el protocol fixat per la Junta Local 
Fallera. Les components de les corts d'honor i les falleres majors de Torrent hauran de 
complir totes les directrius i la reglamentació interna de la Junta Local Fallera. En el cas 
d'incompliment, s’ha d’imposar la sanció corresponent de conformitat amb el que es disposa 
en el capítol II del títol III d’este reglament. 

12. Totes les dones i xiquetes presentades per a l'elecció de les corts d'honor, estan 
obligades a acceptar el títol de fallera major o fallera major infantil, si són triades. 

13. La fallera major i la fallera major infantil de Torrent han de ser nomenades per 
l’Excel·lentíssima Alcaldia de la ciutat de Torrent segons determine l'acta del Jurat. 

14. Les comissions de falla que desitgen comptar amb la presència de les falleres majors 
i les seues corts d'honor en qualsevol acte que organitzen, hauran de comunicar-ho per 
escrit en el registre d'entrada de la Junta Local Fallera amb set dies naturals d'antelació. 

15. Si una candidata és triada component de la cort d'honor de la fallera major de 
Torrent, no pot presentar-se a l'elecció per segona vegada. Així mateix, la xiqueta que haja 
sigut triada per a la cort d'honor de la fallera major infantil de Torrent, no pot ser per segona 
vegada d'esta cort d'honor.  

16. Les falleres majors de Torrent han d’usar com a distintiu propi la banda 
confeccionada amb cinta de la bandera nacional i situada en la part superior cinta amb els 
colors de la senyera valenciana, mentre que la resta de components de la cort d'honor, ha 
d’usar com a distintiu propi la banda confeccionada amb els colors de la senyera valenciana. 

17. Les falleres majors de Torrent, constituïxen dins de la nostra ciutat, la màxima 
jerarquia en l'àmbit faller. 
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TÍTOL III. RÈGIM CONTRACTUAL, DISCIPLINARI I DE RESPONSABILITAT. 

 
CAPÍTOL I. Disposicions generals. 
 
Article 55. Funció d'assessorament i defensa 

 
La Junta Executiva de la Junta Local Fallera, a través de la Delegació d'Incidències i 

Disciplina, ha d’assumir la funció d'assessorament i ha de facilitar la defensa de les 
comissions falleres en general, dins del marc normatiu del present reglament i en els 
assumptes d'índole estricta que emanen del seu articulat. 

 
Article 56. Competències 

 
1. La Delegació d'Incidències i Disciplina té competència per a: 
a) Emetre informe sobre les consultes que sol·liciten els fallers i/o les comissions de 

falla, referides tant a l'exercici i desenvolupament de les activitats falleres, com a les que 
sorgisquen en les relacions d'estos amb tercers. 

b) Emetre dictamen sobre qualsevol consulta plantejada a títol particular per persona o 
òrgan interessat, així com lliurar els informes requerits pels organismes oficials que es 
dirigisquen a la Junta Local Fallera o li demanen emetre un informe concret en temps i 
termini. 

2. La iniciació de qualsevol tramitació s’ha de fer mitjançant escrit dirigit a la Delegació 
d'Incidències i Disciplina amb esment exprés de les dades d'identificació de la persona 
actuant, així com l'expressió detallada de l'assumpte plantejat, s’ha d'adjuntar tota la 
documentació que sostinga la petició o que siga element determinant en la resolució o 
informe de la qüestió. 

3. La Junta Executiva de la Junta Local Fallera, a través de la Delegació d'Incidències i 
Disciplina pot actuar d'ofici en interés general de l'activitat de les falles, o en particular de 
qualsevol comissió de falla, en aquells supòsits documentats en què tenint-ne coneixement, 
suposen un incompliment del contingut del present reglament faller. 

4. La tramitació administrativa dóna lloc a l'obertura de l’expedient corresponent, la 
finalització del qual s’ha produir amb la resolució i la seua comunicació tant als interessats, 
com al registre i arxiu que dels expedients es porte a este efecte. La tramitació del 
procediment s’ha de sotmetre als principis generals de confidencialitat, audiència a les parts, 
elements probatoris que siguen determinants per a la resolució i la seua fonamentació. 

 
Article 57. Legitimació. 

 
1. Tenen la condició de legitimats per a dirigir-se i sol·licitar la intervenció de la Delegació 

d'Incidències i Disciplina, sempre en el supòsit de trobar-se censats en la Junta Local 
Fallera, els fallers i falleres a títol individual, així com les comissions de falla, que resultaren 
perjudicades en els seus interessos o relacions amb altres comissions o tercers. 

2. Tenen igualment la possibilitat de dirigir actuacions per a la defensa dels seus 
interessos, aquelles persones o entitats que tot i no complir els requisits anteriors, 
fonamenten una justa causa que els faça ser considerats legítimament interessats. Poden 
dirigir escrit a la Delegació d'Incidències, per a sol·licitar assistència jurídica, els presidents 
de falla o comissions que resulten encausades en actuacions judicials, sempre que es 
dirigisca l’acció contra la pròpia comissió en general o contra la presidència com a 
representant d'esta. 
 
CAPÍTOL II. Règim disciplinari. 
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Article 58. Infraccions al reglament. 

 
A l'efecte del present reglament faller, es tipifiquen amb caràcter general com a 

infraccions, les conductes o actuacions següents: 
a) L'incompliment dels preceptes del present reglament, així com de les altres normes o 

instruccions emanades del Ple i de la Junta Executiva de la Junta Local Fallera. 
b) L'incompliment dels deures específics establits a escala individual o col·lectiva. 
c) El funcionament irregular de les comissions de falla en l'organització i 

desenvolupament de les activitats falleres, l'alteració voluntària i culpable dels actes 
organitzats per la Junta Local Fallera. 

d) L'incompliment de les funcions que pel present reglament o per la norma de règim 
intern d'una comissió de falla, s’atribuïren als diferents components d'una comissió. 

e) L'incompliment de les obligacions econòmiques o contractuals que puguen  derivar-se 
de l'exercici de l'activitat fallera a títol individual per un faller, o a títol col·lectiu, per una 
comissió de falla. 

f) Els que falsegen les dades resultants de les campanyes que porten a terme per a 
l'obtenció d'ingressos destinats a les falles. 

g) L'incompliment del que disposa l'article 7.3 del present reglament. 
h) L'incompliment de les directrius de la Junta Executiva de la Junta Local Fallera per 

part de les components de les corts d'honor, així com per part de les falleres majors de 
Torrent. 

i) Donar d'alta un faller per part d'una comissió tot sabent que és deutor en una altra, 
sempre que este fet s'haja comunicat a la Junta Local Fallera. 

j) Dimissió voluntària d'una candidata o d'una component de la cort d'honor de les 
falleres majors de Torrent. 

2. La tramitació de tot expedient, una vegada incoat i practicades les actuacions 
pertinents, s’ha de resoldre, amb l’audiència prèvia de part, amb la proposta corresponent de 
resolució i la determinació de la sanció, en el cas que n’hi haja, i s’ha de sotmetre a 
l’aprovació definitiva del Ple de la Junta Local Fallera. 

 
Article 59. Via interna disciplinària prèvia. 

 
1. El que es disposa en l'article anterior s'entén sense perjudici de les infraccions que 

amb caràcter específic es regulen en les normes de règim intern de les diferents comissions 
de falla. 

2. A este efecte i per a poder entrar a conéixer el fons d'un assumpte, ha d'esgotar-se la 
via interna disciplinària prèvia en el si de la comissió de falla. Quan esta finalitze, s'entén que 
s'ha d’actuar davant la Delegació d'Incidències en via de recurs, per a la qual cosa s’han de 
remetre les actuacions practicades, així com la resolució emesa, quan així ho sol·licite la 
Delegació d'Incidències. 

 
Article 60. Sancions. 

 
En correspondència amb les conductes acreditades degudament en un expedient instruït 

a este efecte, s'estableixen les sancions següents aplicables a les conductes tant individuals 
dels fallers, com a col·lectives de les comissions de falla: 

a) L'amonestament privat. 
b) L’amonestament per escrit amb advertència de sanció superior en el cas de 

reincidència, i l’anotació literal en el llibre de registre corresponent. 
c) El cessament com a faller i la inhabilitació per a l'exercici de qualsevol càrrec directiu i 

la baixa del cens oficial faller durant un període no superior a quinze exercicis fallers. En el 
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supòsit de ser president de falla, i si hi ha una moció de censura en tràmit, esta ha de 
celebrar-se d'acord amb el que preveu l'art. 19.2.d. del present reglament. 

d) La baixa del cens oficial faller de la comissió de falla. 
e) El reconeixement del deute monetari acreditat degudament i si no es liquida en el 

període de temps determinat per resolució, comporten l'anotació corresponent en el registre i 
llibre destinat a este efecte, la baixa en el cens oficial faller i la impossibilitat de reincorpor-
s’hi mentres subsistisca el deute. 

f) L'anul·lació i pèrdua de la recompensa fallera que es posseïsca en el moment de la 
sanció, tant a títol individual com a col·lectiu. Esta sanció tindrà el caràcter d'accessòria en 
els supòsits de cessament i baixa en el cens faller, inhabilitació, concessió errònia o 
irregular, així com quan hi concórreguen circumstàncies excepcionals degudament 
acreditades. La resolució de la sanció correspon al Ple de la Junta Local Fallera. 

g) La pèrdua de la subvenció o subvencions que poguera obtenir de l'Ajuntament i/o de 
la Junta Local Fallera, per les activitats i concursos en què participe. 

h) La comissió fallera que incomplisca i perjudique el desenvolupament dels actes i 
activitats organitzats per la Junta Local Fallera pot ser sancionada amb la no participació en 
estes activitats per un termini d'1 a 5 anys, així com canviar l'ordre de la desfilada en els 
actes oficials. 

i) Expulsió de la cort d'honor de la fallera major de Torrent i de la cort d'honor infantil de 
la fallera major infantil de Torrent, així com destitució del càrrec de fallera major de Torrent i 
infantil respectivament. 

j) L'assumpció del deute per part de la comissió infractora en el supòsit de l'article 58.i) 
del present reglament. 

k) No poder tornar a presentar-se a cap càrrec representatiu faller de la ciutat de Torrent 
i confiscació la fiança depositada a la signatura del contracte tal com consta en les bases del 
concurs. 

 
Article 61. Recursos. 

 
Contra la resolució adoptada pel Ple de Junta Local Fallera no es pot interposar cap 

recurs, ja que s’entén conclosa la via administrativa i queda oberta la via judicial per a 
exercir les accions legals que s'estimen pertinents. 
 
CAPÍTOL III. Règim contractual. 
 
Article 62. Relacions contractuals. 

 
1. Les relacions contractuals entre les comissions de falla i els artistes fallers per a la 

realització de les falles, s’han de regular en les condicions que lliurement estipulen en el 
document que als efectes oportuns firmen les dos parts.  

2. El preu fixat en el contracte, o la declaració oficial que faça la comissió de falla, és 
l'únic que s’ha de considerar en la valoració de les reclamacions que puguen haver-hi, així 
com en qualsevol altra activitat que sobre estos realitze la Junta Local Fallera. 

3. En els supòsits de duplicitat contractual sobre un mateix objecte, la Junta Local Fallera 
declina tota intervenció arbitral en matèries susceptibles de conflicte entre les parts. 

 
Article 63. Jurat d'Incidències. 

 
En els supòsits en què una comissió de falla entenga que s'ha incomplit el contracte 

signat amb un artista faller per part d'este per a la realització de la Falla, bé abans o durant 
la Plantada i fins a les 24 hores següents d’eixe dia,  podrà interposar reclamació formal 
segons el procediment següent: 
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a) Ha de dirigir escrit de denúncia a la Junta Local Fallera en què relate els fets 
esdevinguts. 

b) Ha de constituir un jurat d'incidències format per cinc membres, integrat per dos 
artistes fallers, dos components de la Delegació d'Incidències, i la Vicepresidència de l'àrea 
o persona en qui delegue, la qual ha d’assumir la funció de president. 

c) L'actuació del Jurat d'Incidències donarà lloc a un informe tècnic emés a este efecte, 
una vegada recaptada tota la informació presencial i documental necessària per a emetre’l. 

d) La tramitació del procediment s’ha de subjectar a allò que disposa la legislació vigent 
en matèria d'arbitratges. 

e) La sanció temporal sobre un artista faller fixada en la resolució, té els mers efectes 
declaratius d'una sanció pública en l'estricte àmbit de construcció de falles i amb les 
conseqüències expressades en l'article següent. 

f) La resolució del Jurat d'Incidències és inapel·lable. 
 

Article 64. Resolució d'expedients i sancions. 
 
1. Acabat l'exercici faller en curs, les comissions de falla poden dirigir consultes 

informatives a la Delegació d'Incidències, als mers efectes de conéixer el tràmit de resolució 
dels expedients en curs. Així mateix, la Junta Local Fallera ha de posar a la disposició de les 
comissions falleres la relació dels artistes fallers expedientats i sancionats als efectes de 
consulta i de tindre’n coneixement. 

2. Complit el tràmit anterior de publicitat per part de la Junta Local Fallera, els artistes 
fallers sancionats queden exclosos del Concurs de Falles durant el temps que es determine 
en la resolució. 
 
CAPÍTOL IV. Assegurança de responsabilitat civil. 
 
Article 65. L’assegurança de responsabilitat civil i la seua contractació. 

 
1. Les comissions de falla estan obligades a subscriure la pòlissa d'assegurança de 

responsabilitat civil corresponent amb la finalitat de donar cobertura als riscos d'accidents 
fallers produïts durant la vigència d’esta pòlissa i que ha de ser d'una periodicitat anual. Han 
de donar a conéixer a la Junta Local Fallera la contractació de l’assegurança de 
responsabilitat civil per a la qual cosa han d’adjuntar-li’n una còpia. 

2. Les comissions de falla estan obligades a subscriure la corresponent pòlissa 
d'assegurança de responsabilitat civil de les instal·lacions portàtils i desmuntables en la via 
pública, la vigència de la qual ha de ser la del període d'instal·lació. 

 
Article 66. Responsabilitat derivada del transport i de la plantada. 

 
1. Les comissions de falla han d'efectuar les degudes comprovacions per a determinar 

que hi ha pòlissa d'assegurança contractada pels artistes fallers, a l'efecte de verificar si la 
cobertura s'estén a la responsabilitat derivada del transport i de la plantada de la falla. Este 
deure s'estén als contractes subscrits amb els pirotècnics. 

2. Les comissions que construïsquen la seua pròpia falla han d’assumir-ne la 
responsabilitat exclusiva en tots els aspectes de l'elaboració i muntatge, encara que 
estigueren assessorats per un artista faller. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Única. Proposta de modificació del reglament faller. 

 
El text de l’articulat del present Reglament Faller, una vegada aprovat definitivament pel 

Ple de l'Excm. Ajuntament de Torrent, es configura com a text normatiu bàsic d'obligat 
compliment per a tot el col·lectiu faller. Cada tres anys, durant l'exercici faller ha de tindre 
lloc un Ple de la Junta Local Fallera convocat per la Junta Local Fallera sobre l'actualització 
del Reglament Faller, en el qual les comissions falleres podran presentar les propostes de 
modificació que consideren oportunes, les quals han de ser aprovades pel Ple de la Junta 
Local Fallera per a la posterior tramitació de modificació reglamentària per l'Ajuntament de 
Torrent. El text resultant haurà d’entrar en vigor a partir de l’exercici faller següent, llevat que 
es publique l'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província amb anterioritat a l'1 de 
juny de l'exercici en curs. 

 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

 
Complits els requisits de tramitació, aprovació i publicació d’este reglament faller pel Ple 

Municipal de l'Ajuntament de Torrent, quedarà derogat el reglament de data de 29 de març 
de 1983, així com les disposicions precedents que s'oposen al que estableix este reglament. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 

 
Este reglament faller entra en vigor als 15 dies de la publicació del text oficial en el 

Butlletí Oficial de la Província de València i serà de compliment obligat per a totes les 
comissions falleres. S’ha de publicar i editar en valencià i en castellà. 
 
 
 
* APROVACIÓ INICIAL..................... PLE 4/JUNY/2012. 
* APROVACIÓ DEFINITIVA.............. DECRET 2057/2012. 
* B.O.P............................................... 18/AGOST/2012. 
 
 
Modificació dels Articles 5, 6, 8, 10, 11, 14, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 37, 38, 40, 41, 42, 
46, 48, 51, 54 i Disposició Addicional Única. 
 
* APROVACIÓ INICIAL..................... PLE 7/ABRIL/2015. 
* APROVACIÓ DEFINITIVA.............. PLE 6/JULIOL/2017. 
* B.O.P............................................... 31/JULIOL/2017. 
 

La present modificació ho serà amb efectes per al present exercici faller, a partir del 7 de 
setembre de 2017, sent la seua entrada en vigor conforme al previst en la Disposició Final. 
 


