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CAPÍTOL I : NATURALESA I DOMICILI SOCIAL DE LA JUNTA LOCAL FALLERA DE CULLERA
Art. 1.- La Junta Local Fallera de Cullera (en endavant JLFC) és l'òrgan col·lectiu que exercix
la funció rectora i coordinadora de la celebració dels festejos i tota classe d'actes relacionats amb
les Falles de Cullera.
Art. 2.- El domicili social de la JLFC estar{ al local on l’ubique el M.I. Ajuntament de Cullera
dins de la ciutat. Tanmateix la JLFC podrà celebrar reunions en altres locals de la ciutat.
Art. 3.- La duració de la JLFC serà indefinida i només podrà dissoldre's d'acord amb les tres
quartes parts de les comissions falleres existents en eixe moment a la localitat, pertanyents a la
JLFC, i sempre per una raó justificada.
Art. 4.- Per les característiques pròpies de les Falles en les quals un gran nombre de
ciutadans de Cullera coopera i participa, serà necessària una especial col·laboració amb el M.I.
Ajuntament de Cullera que, la JLFC en el mateix sentit, s'encarregarà d'encarrilar i concretar.
La JLFC com a coordinadora de les distintes comissions falleres de Cullera podrà
organitzar, regular, coordinar i convocar els actes, festejos i concursos relacionats amb les festes de
la ciutat de Cullera. Amb eixa finalitat, el M.I. Ajuntament de Cullera en allò referent a les seues
competències en matèria de festes falleres, actuarà a través del Regidor-Delegat, el qual
s'incorporarà a la JLFC i actuarà de forma coordinada, sense perjudici de l'atribució d'altres
delegacions municipals que incidisquen en aquestes festes. El M.I. Ajuntament de Cullera dotarà a
la JLFC dels recursos necessaris per l'eficaç compliment dels seus fins, dins de les limitacions
exigides en la confecció dels seus pressupostos.
És per això que la JLFC haurà de justificar la subvenció econòmica rebuda del M.I.
Ajuntament de Cullera.
Art. 5.- Correspon a la JLFC organitzar els festejos i activitats que comprometen el conjunt
de comissions falleres (o que es dirigisquen a aquestes), així com cooperar amb les institucions o
organismes públics i privats en vista al major èxit, difusió i prestigi de les Falles de Cullera.
5.1.- En aquest sentit és competència de la JLFC:
a) Complir i vetlar pel compliment del Reglament Faller de Cullera.
b) Estrényer els llaços de cordialitat i harmonia entre les distintes comissions falleres.
Per això, s'impulsarà el millor enteniment entre totes elles.
c) Estudiar i resoldre, si és el cas, totes les qüestions d'ordre general que puguen
interessar les distintes comissions falleres.
d) Exercir una funció coordinadora entre les comissions falleres que tendisca a evitar
infraccions o negligències que aquelles puguen cometre, així com vetlar per la puresa
dels seus fins.
e) Arbitrar les qüestions que puguen sorgir entre les distintes comissions falleres o al si
de qualsevol d'elles.
f) Custodiar i organitzar els arxius documentals o artístics de les Falles.
g) Inspeccionar, intervindre i fiscalitzar la comptabilitat de les comissions falleres, quan
fóra necessari, en congruència amb aquest Reglament.
h) Expedir els carnets d'identificació personal als fallers que es troben en el cens i ho
sol·liciten, després del compliment per part de les comissions falleres dels requisits
exigits en aquest Reglament.
i) Fomentar i promoure en tots els àmbits de la seua actuació l'ús normal i habitual del
valencià, especialment en tots els documents escrits, regint-se la seua gramàtica
segons establixen les Normes de Castelló, reconegudes per la Conselleria, així com el
respecte a les senyes d'identitat valencianes.
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j) Administrar la subvenció econòmica que perceba del M.I. Ajuntament de Cullera, així
com altres ingressos que puga generar o aconseguir.
k) Aquelles altres que conferisca aquest Reglament.
5.2.- Com a conseqüència d'allò consignat i, per al compliment de la missió que li correspon,
la JLFC tindrà la facultat d'adoptar aquelles mesures que tendisquen a evitar anomalies en les
distintes comissions falleres i sancionar-les en cas d'infracció per part d'aquestes quan ho
meresquen, sense perjudici de les responsabilitats de qualsevol ordre que pogueren correspondre a
qui les produïren.
5.3.- Correspon exclusivament a la JLFC, la qual per això establirà la coordinació que calga
amb les institucions oficials, serveis i delegacions públiques i privades, dictar normes de caràcter
general per a la realització de tots els festejos, tant els ja instituïts com aquells altres de nova
creació que organitzen les distintes comissions falleres, bé en la setmana fallera o en el transcurs de
l'exercici, sense perjudici de les que puguen dictar altres entitats públiques, en ús de les seues
competències.
Art. 6.- Les Falles reconeixen com a pròpies les senyes d’identitat reflectides a l’Estatut
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Com a bandera, la tradicional senyera valenciana, que duu
corona reial sobre fons blau, al costat de l’asta i les quatre barres roges sobre fons d’or, i tots
aquells símbols i banderes que respecten el marc històric i cultural, així com també en qüestions
d'himnes, segons l'article 75, i com a escuts el del M.I. Ajuntament de Cullera, el de la JLFC i el propi
de cada comissió fallera, i com a himne el regional, composat per José Serrano i Maximiliano Thous.
Declaren l’ús preferent per a l’{mbit faller del valenci{ i en les seues activitats posaran especial
interés en la seua promoció.

CAPÍTOL II : MEMBRES DE LA JUNTA LOCAL FALLERA DE CULLERA
Art. 7.- Per ser membre de la JLFC és necessari complir amb els següents requisits:
- Ser major d’edat, haver estat censat, com a adult, almenys un exercici faller en
alguna de les comissions falleres de la localitat, i estar en actiu.
- Haver pagat les quotes falleres a les respectives comissions falleres de les quals
haja format part.
Art. 8.- Seran membres de la JLFC per dret propi, l’Il·lm Sr. Alcalde-President del M.I.
Ajuntament de Cullera, que serà el President Nat de la JLFC, i un Regidor-Delegat designat per
aquest, amb eixa finalitat. Tindran les següents atribucions:
- Assistir a l’Assemblea de Presidents.
- Observar, per la bona disposició dels recursos atorgats pel M.I. Ajuntament de
Cullera.
- Entregar al M.I. Ajuntament de Cullera el balanç final de cada exercici.
Art.9.- Tots els components de la JLFC tindran els següents drets :
- Participar en totes les activitats promogudes per la JLFC, així com en tots els actes
socials que s'organitzen.
- Exercir el dret a vot en totes les reunions que es duguen a terme,quan els
corresponga.
- Tindre un exemplar del Reglament Faller .
Art. 10.- Seran obligacions dels components de la JLFC els següents:
- Acatar i fer acatar el Reglament Faller i els acords adoptats en les reunions.
- Acceptar la realització de totes aquelles gestions que suposen ingressos
econòmics per a la subsistència de la JLFC.
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Exercir amb dignitat les obligacions nascudes del seu càrrec dins de la JLFC.
Assistir a totes les reunions que realitze la JLFC exceptuant les absències per
causa justificada.

Art. 11.- Els membres que conformen la JLFC podran ser sancionats per infringir el present
Reglament o els acords que s’adopten en les reunions. Les sancions podran comprendre des de la
suspensió temporal dels seus drets fins a la separació definitiva si els fets així ho aconsellaren.
Art. 12.- Els membres de la JLFC cessaran en el seu càrrec si causen baixa en el cens faller
de la comissió fallera per la qual foren elegits.

CAPÍTOL III : ESTRUCTURA DE LA JUNTA LOCAL FALLERA DE CULLERA
Art. 13.- La JLFC està formada per quatre estaments diferenciats, que actuaran de forma
independent i amb unes funcions determinades per a cadascun d’ells. Són els següents:
- El Congrés Faller.
- El Jurat d’Incidències.
- L’Assemblea de Presidents.
- La Comissió Executiva.
CONGRÉS FALLER
Art. 14.- El Congrés Faller és l’òrgan de la JLFC encarregat de regular la festa fallera local,
establint les seues normes a través del Reglament Faller.
Art. 15.- En el Congrés Faller estaran representats els dos estaments més importants de la
festa fallera: els fallers i les comissions falleres.
15.1.- S’establix que uns congressistes representaran a un nombre determinat de fallers i
altres a la comissió fallera a la que pertanyen.
15.2.- Seran Congressistes Nats, els presidents i els delegats de JLFC de les comissions
falleres censades en JLFC. Tindran dret a veu i vot durant totes les sessions del Congrés Faller.
15.3.- Seran Congressistes de Ple Dret, els fallers elegits per les comissions falleres, segons
els criteris que determine cadascuna d'elles per la seua elecció. Tindran dret a veu i vot durant totes
les sessions del Congrés Faller. Hauran de ser majors d'edat, censats i en actiu en l'exercici faller i
en alguna de les comissions falleres de la ciutat, i amb una antiguitat com a faller a Cullera de,
almenys, cinc anys.
15.4.-Les comissions falleres aportaran al Congrés Faller, un congressista per cada setanta
fallers censats o fracció, establint-se com a cens d'una comissió fallera la mitjana dels censos
d'adults dels últims cinc exercicis fallers.
15.5- Les comissions falleres amb una antiguitat inferior a cinc anys, tindran com a cens la
mitjana de tots els anys en els que estiga censada en la JLFC.
Art. 16.- Les bases del Congrés Faller seran elaborades per una comissió nomenada a tal
efecte per l’Assemblea de Presidents, que estar{ formada per membres, en actiu, de la JLFC. La
proposta de bases elaborada per aquesta comissió ser{ elevada a l’Assemblea de Presidents per a la
seua aprovació.
Art. 17.- Les facultats del Congrés Faller seran totes aquelles relacionades amb el món
faller de Cullera, sense entrar en contraposició amb cap norma o estatut. Tindrà la potestat
d’aprovar, modificar o anul·lar qualsevol article del Reglament Faller de la JLFC.

6

www.fallescullera.com

Reglament Faller

JUNTA LOCAL FALLERA CULLERA

Art. 18.- El Reglament aprovat pel Congrés Faller només podrà modificar-se puntualment
per acord unànime de la totalitat de l’Assemblea de Presidents, o amb la convocatòria d’un nou
Congrés Faller.
Art. 19.- El Congrés Faller es convocar{ per majoria simple de l’Assemblea de Presidents, i
sempre que s’hagen complit quatre anys des de la celebració de l’últim Congrés Faller.
JURAT D’INCIDÈNCIES
Art. 20.- El Jurat d’Incidències és l’estament de la JLFC encarregat d’estudiar i resoldre
qualsevol conflicte que li eleve tota persona o entitat en relació amb el món de les Falles de Cullera,
amb excepció dels premis atorgats pels jurats qualificadors dels concursos convocats per la JLFC.
Art. 21.- El Jurat d’Incidències es constituir{ després de l’elecció del President Executiu,
per un període igual al de la presidència . Estarà compost per cinc membres i dos suplents, elegits a
votació per l’Assemblea de Presidents.
Art. 22.- Per ser membre del Jurat d’Incidències caldrà complir els requisits establits a
l’article 7, a més dels següents:
- Tindre una antiguitat de, almenys, tres exercicis en alguna de les comissions
falleres de la localitat.
- Haver format part de la JLFC, almenys un exercici faller.
- No ser president d’una comissió fallera.
- Ser proposat per la comissió fallera a la que pertany.
Art. 23.- Per l’elecció del Jurat d’Incidències es convocaran dues Assemblees de Presidents:
la primera per la presentació de candidats i per comprovar que complixen tots els requisits; i la
segona perquè es realitze la seua elecció, per mitjà de votació secreta.
Art. 24.- Els Presidents votaran d’u a cinc punts als cinc candidats que preferixen pel
càrrec. Els cinc candidats amb més punts seran nomenats membres del Jurat d’Incidències, quedant
els dos següents com a suplents. En cas d’empat es valorar{ el que mes cincs, quatres, tresos, etc...
haja obtingut en la votació. De persistir l’empat fins el final, quedar{ per davant el candidat amb
més antiguitat com a faller a la nostra ciutat.
Art. 25.- El Jurat d’Incidències es constituir{ únicament per resoldre les qüestions que li
plantege:
25.1.- Un membre de la JLFC
25.2- Un faller en actiu i, al corrent de pagament, quan plantege un problema intern d’una
comissió, requerint-se l’acceptació a tr{mit pel Jurat d’Incidències de la qüestió plantejada.
25.3.- Les incidències entre les comissions falleres només podran tractar-se a petició de
qualsevol dels presidents d’aquestes.
Art. 26.- El Jurat d’Incidències emetr{ les corresponents resolucions en el termini de set
dies des del plantejament de la causa. En casos extraordinaris, es podrà prolongar l’esmentat
termini en el mínim període de temps possible, donant compte d’això a l’Assemblea de Presidents.
Art. 27.- Les resolucions del Jurat d’Incidències s’adoptaran per majoria simple dels seus
components.
27.1.- Els seus debats seran secrets i reflectiran en les resolucions únicament els dictàmens
finals, signades per tots els membres que componen el Jurat, contemplant les sancions a aplicar,
que podran ser simples amonestacions econòmiques o fins i tot l’expulsió del cens faller de Cullera.
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27.2.- En cas de transcendir el contingut dels debats del Jurat d’Incidències, s’expulsar{ el
causant de tots els òrgans de la JLFC i se li aplicar{ la sanció que estime convenient l’Assemblea de
Presidents.
Art. 28.- Les resolucions no es podran revocar i seran d’estricta obligatorietat per a les
parts afectades. D’aquestes resolucions s’enviarà còpia a cadascun dels afectats i a la Comissió de
Treball de la JLFC, qui instruirà les diligències oportunes per al seu estricte compliment.
Art. 29.- Les resolucions adoptades es podran apel·lar davant l’Assemblea de Presidents.
ASSEMBLEA DE PRESIDENTS
Art. 30.- L’Assemblea de Presidents estar{ constituïda pel President Nat, el RegidorDelegat, el President Executiu, tots els presidents de les comissions falleres de la localitat, i el
Secretari, qui alçarà acta de les sessions.
Art. 31.- L’Assemblea de Presidents estarà presidida pel President Executiu, per algun dels
Vicepresidents de la JLFC o per aquella persona de la Comissió de Treball, designada pel President.
Art. 32.- L’Assemblea de Presidents ser{ convocada pel President Executiu, almenys, per
obrir i tancar cada exercici faller, per aprovar el pressupost i la liquidació de comptes de la JLFC i
quan aquest ho considere necessari.
Art. 33.- La convocatòria s’enviar{, almenys, amb cinc dies d’antelació i en ella s’indicar{
l’ordre del dia, el lloc, la data i l’ hora de celebració. Per a l’inici de la sessió es requerirà la
presència de la meitat més un dels seus membres i, en cas contrari, s’entendr{ v{lidament
contituïda quinze minuts després de l’hora fixada.
Art. 34.- L’Assemblea de Presidents serà convocada per a l’elecció de President Executiu i
dels membres del Jurat d’Incidències.
Art. 35.- L’Assemblea de Presidents podr{ ser convocada amb car{cter extraordinari a
instància del 25% dels membres que la componen o per tractar temes de trascendental importància
quan així ho sol·licite l’Assemblea de Delegats.
Art. 36.- En cas d’impossibilitat d’assistència d’un president de comissió fallera, les seues
funcions i drets recauran en el membre de la seua comissió que estime convenient, acreditant la
seua representativitat mitjançant escrit signat pel president, per a cada sessió.
Art. 37.- Els acords s’adoptaran per majoria simple dels assistents, sempre que aquest
Reglament no especifique el contrari, vinculant els absents. Tindran dret a vot els presidents de les
comissions falleres en proporció d’un vot per cadascun d’ells. En cas d’empat es realitzarà una
segona votació, convocant-se una nova sessió si fora necessari i, de persistir l’empat, el President
Executiu podrà fer valdre el seu vot de qualitat.
Art. 38.- Els acords v{lidament presos per l’Assemblea de Presidents només podran
modificar-se posteriorment amb el vot unànime de la totalitat de l’Assemblea de Presidents.
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COMISSIÓ EXECUTIVA
Art. 39.- La Comissió Executiva de la JLFC és l’encarregada d’organitzar i coordinar tots els
actes que es celebren a la nostra ciutat amb motiu de les Falles, així com de gestionar els recursos
econòmics dels que es dispose. Està formada pels següents òrgans:
- Assemblea de Delegats.
- Comissió de Treball.
- Delegacions.
ASSEMBLEA DE DELEGATS
Art. 40.- L’Assemblea de Delegats de JLFC estar{ constituïda pel President Executiu, els
delegats de JLFC de cadascuna de les comissions falleres que formen part de la JLFC, i el Secretari,
qui alçarà Acta de les sessions.
Art. 41.- L’Assemblea de Delegats estar{ presidida pel President Executiu, per algun dels
Vicepresidents de la JLFC o per aquella persona de la Comissió de Treball, designada pel President.
Art. 42.- L’Assemblea de Delegats ser{ convocada pel President Executiu almenys cada
dos mesos o quan aquest ho considere necessari.
Art. 43.- La convocatòria s’enviar{ almenys amb cinc dies d’antelació i en ella s’indicar{
l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de celebració. Per a l’inici de la sessió es requerirà la presència
de la meitat més un dels seus membres i, en cas contrari, s’entendr{ v{lidament contituïda quinze
minuts després de l’hora fixada.
Art. 44.- L’Assemblea de Delegats podr{ ser convocada amb car{cter extraordinari a
instància del 25% dels membres que la componen.
Art. 45.- En el cas d’impossibilitat d’assistència del delegat de JLFC d’una comissió fallera,
les seues funcions i drets recauran en el membre de la seua comissió que estime convenient,
acreditant la seua representativitat mitjançant escrit signat pel president i el delegat per a cada
sessió.
Art. 46.- Els acords s’adoptaran per majoria simple dels assistents, sempre que aquest
Reglament no especifique el contrari, vinculant els absents. Tindran dret a vot els delegats de les
comissions falleres en proporció d’un vot per cadascun d’ells. En cas d’empat es realitzarà una
segona votació, convocant-se una nova sessió si fora necessari i, de persistir l’empat, el President
Executiu podrà fer valdre el seu vot de qualitat.
Art. 47.- Els acords v{lidament presos per l’Assemblea de Delegats només podran
modificar-se posteriorment amb el vot unànime de la totalitat de l’Assemblea de Presidents.
COMISSIÓ DE TREBALL DE JLFC
Art. 48- La Comissió de Treball de JLFC estarà constituïda pel President Executiu i els
delegats que aquest lliurement designe.
Art. 49.- La Comissió de Treball de JLFC estarà presidida pel President Executiu, per algun
dels Vicepresidents de la JLFC o per aquella persona de la Comissió de Treball, designada pel
President. Alçarà acta dels acords adoptats el Secretari de la JLFC, o si és el cas, la persona
designada pel President.
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Art. 50.- La Comissió de Treball de JLFC serà convocada pel President Executiu, almenys
una vegada al mes o quan aquest ho considere necessari.
Art. 51.- La convocatòria s’enviar{ almenys amb cinc dies d’antelació i en ella s’indicar{
l’ordre del dia, el lloc, la data i l’ hora de celebració. Per a l’inici de la sessió es requerirà la presència
de la meitat més un dels seus membres i, en cas contrari, s’entendr{ v{lidament contituïda quinze
minuts després de l’hora fixada.
Art. 52.- La Comissió de Treball de JLFC podrà ser convocada amb caràcter extraordinari a
instància del 25% dels membres que la componen.
Art. 53.- Els acords s’adoptaran per majoria simple dels assistents, vinculant els absents.
Tindran dret a vot tots els membres de la Comissió de Treball en proporció d’un vot per cadascun
d’ells. En cas d’empat es realitzarà una segona votació, convocant-se una nova sessió si fora
necessari i, de persistir l’empat, el President Executiu podrà fer valdre el seu vot de qualitat.
Art. 54.- Els acords vàlidament presos per la Comissió de Treball de JLFC només podran
modificar-se posteriorment amb el vot de dues terceres parts de l’Assemblea de Presidents o de
Delegats, segons el cas.
PRESIDENT EXECUTIU
Art. 55.- El President Executiu és membre de la JLFC per elecció. Serà elegit per
l’Assemblea de Presidents, per un període de dos exercicis.
Art. 56.- Els aspirants al càrrec de President Executiu hauran de reunir els següents
requisits, a més dels estipulats a l’article 7 d’aquest Reglament:
- Tindre una antiguitat mínima com a faller, de cinc exercicis.
- Haver estat dos anys com almenys, membre de la JLFC.
- Ser presentat per una comissió fallera.
- No ser president de cap comissió fallera.
Art. 57.- Per l’elecció del President Executiu, es convocaran dues Assemblees de
Presidents: la primera per la presentació de candidats i per comprovar que complixen tots els
requisits que se’ls requerix; i la segona perquè es realitze la seua elecció, mitjançant votació secreta,
requerint-se la majoria simple dels membres que componen l’Assemblea de Presidents.
Art. 58.- El President Executiu posseirà, en tots els actes que ho requerisquen, la
representació de les comissions falleres. Presidirà les Assemblees de Presidents, les Assemblees de
Delegats i les Comissions de Treball, assenyalant el corresponent ordre del dia, encarrilant els
debats, mantenint l’ordre com cal i sotmetent a votació les propostes que es realitzen.
Art. 59.- El President Executiu designarà en cada exercici, els membres de la Comissió de
Treball i els responsables dels Grups de Treball i les Delegacions que estime convenients, en
nombre no superior al de les comissions falleres existents, i nomenarà els delegats de cadascuna
d’elles.
Art. 60.- El President Executiu podrà crear els Grups de Treball que considere necessari
dins de la Comissió de Treball de la JLFC, per al bon funcionament d’aquesta.
- Serà responsable de cadascun d’aquests grups un dels Vicepresidents de JLFC.
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Cada Vicepresident formarà el seu Grup de Treball, amb els membres de la
Comissió de Treball de la JLFC, que cosidere necessaris per desenvolupar
correctament les funcions corresponents.

Art. 61.- El President Executiu de la JLFC podrà ser cessat en el seu càrrec quan prospere
una moció de censura, la qual es regirà pel següent procediment:
61.1.- La moció de censura es presentar{ per registre d’entrada de JLFC.
61.2.- Per presentar-la caldrà que siga sol·licitada i signada per almenys un terç de les
comissions falleres de la ciutat.
61.3.- En aquesta s’explicar{ el motiu de la moció, i es presentar{ un candidat alternatiu pel
càrrec de President Executiu.
61.4.- En un termini màxim de quinze dies, es convocarà amb una antelació mínima de 72
hores una Assemblea Extraordinària de Presidents, on es votarà la moció presentada, i altres si
foren v{lidament presentades dins d’aquest termini.
61.5.- Si hi ha una única moció de censura es votarà , prosperant aquesta si aconseguira els
vots favorables de la majoria absoluta de l’Assemblea de President.
61.6.- Si hi ha més d’una moció de censura presentades, es votaran aquestes alhora,
prosperant aquella que aconseguira els vots favorables de la majoria absoluta de l’Assemblea de
Presidents.
61.7.- Si cap de les mocions de censura presentades aconseguix la majoria absoluta de
l’Assemblea de Presidents, s’entendr{ que aquestes no prosperen, quedant el President Executiu
legitimat per a continuar al front de la JLFC.
CÀRRECS DIRECTIUS
Art. 62.- Vicepresidents: El President Executiu podrà designar els vicepresidents que estime
convenients, i les seues funcions seran les de substituir el President Executiu en cas d’absència o
malaltia d’aquest, i exercir les comeses que expressament assigne a cadascun d’ells.
Art. 63.- Secretari: Correspon al Secretari dur la correspondència i la resta de documents
oficials, i subscriure’ls junt al President; redactar les actes de les juntes; dur un registre i arxiu per a
la documentació que ho requerisca; custodiar el segell de la JLFC; redactar i signar les
convocatòries; formular la memòria anual; i realitzar totes les funcions que per ús i pràctica corrent
corresponen al seu càrrec.
En cas d’absència del Secretari, el substituirà el Vice-secretari de JLFC o el membre de
Comissió de la Treball que el President considere oportú.
Art. 64.- Tresorer : Custodiarà els fons de la JLFC i vigilarà que es verifiquen puntualment, i
sota la seua responsabilitat, els cobraments i pagaments ordenats com cal; practicarà els arquejos
necessaris, efectuant els dipòsits a l’entitat banc{ria on existisca compte. Les operacions per al
moviment de l’esmentat compte requeriran la signatura del President, d’un dels Vicepresidents i
del Tresorer, i serà imprescindible que el document continga dues d’aquestes tres signatures
(compte amb caràcter mancomunat).
64.1.- Serà responsabilitat del Tresorer presentar el pressupost de la JLFC per l’exercici
faller davant l’Assemblea de Presidents, per la seua aprovació.
64.2.- De la mateixa manera, haurà de presentar la liquidació de la JLFC de l’exercici, davant
l’Assemblea de Presidents, abans del seu tancament, per la seua aprovació.
64.3.- Anualment s’elaborar{ i aprovar{ un pressupost de despeses el qual es distribuirà
principalment en dues parts que seran variables depenent dels ingressos que es tinguen previstos i
de les despeses extraordinàries que pogueren sorgir. Una part serà les “Despeses de JLFC” i l’altra la
“Subvenció i incentius que reben les comissions falleres”.
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64.4.- La part que correspon a les comissions falleres es distribuirà en les següents
proporcions:
- El 45% per subvenció directa a les comissions falleres.
- El 30% per participació en activitats culturals, repartint-se per igual als concursos
de teatre, llibret i promoció lingüística.
- El 25% per incentius als monuments, distribuint-se segons l’acord un{nime de
l’Assemblea de Presidents celebrada el 2 de novembre de 2009.
Art. 65.- Delegats : Seran els membres dels diferents Grups de Treball de la JLFC.
Art. 66.- Delegats de JLFC de cada comissió fallera: Seran membres de JLFC per elecció de
les comissions falleres a les que pertanyen, i tindran les següents atribucions:
- Constituiran l’Assemblea de Delegats de la JLFC, en la que representen a les seues
respectives comissions falleres.
- Col·laboraran amb la Comissió de Treball en l’organització dels actes oficials de
JLFC que es celebren al llarg de l’exercici faller.
DELEGACIONS
Art. 67.- El President Executiu podrà crear Delegacions específiques per al bon
funcionament de determinades activitats. Aquestes Delegacions estaran formades per un dels
Vicepresidents de la JLFC i un delegat designat per cada una de les comissions falleres de la ciutat.
Art 68.- Les reunions d’aquestes Delegacions seran convocades pel Vicepresident
responsable, indicant lloc, data, hora i ordre del dia.
Art. 69.- Per la presa d’acords es requerir{ la majoria simple dels vots dels membres
presents vinculant els absents. En cas d’empat es realitzarà una segona votació, convocant una nova
sessió si fora necessari i, de persistir l’empat, el Vicepresident de JLFC responsable de la Delegació,
podrà emetre el seu vot de qualitat.
Art. 70.- Tots els acords presos per aquestes Delegacions tindran una aplicació immediata.
Art. 71.- Quan a criteri dels membres d’aquestes Delegacions, es tracte d’una proposta de
trascendental importància pel correcte funcionament de les Falles de Cullera, aquests podran
traslladar-la a l’Assemblea de Presidents, pel seu estudi i definitiva aprovació, si escau.

CAPÍTOL IV : COMISSIONS FALLERES
Art. 72.- Són comissions falleres aquells conjunts de persones que per pròpia iniciativa i
autoritzades per la JLFC i el M.I. Ajuntament de Cullera, exercixen aquelles activitats
fonamentalment orientades a la celebració de festejos fallers i de manera principal a la plantada del
monument faller.
Art. 73.- Les comissions falleres tindran personalitat jurídica pròpia per a l'exercici de tots
els drets i accions que els competixen i per a formalitzar qualsevol acte o negoci jurídic derivat de
les seues funcions.
Art. 74.- Com que és de les comissions falleres d'on dimana la brillantor de la festa, es
considera recomanable que entre elles existisca unitat i germanor que facen possible l'esplendor
d'aquelles.
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Art. 75.- Les funcions i activitats a desenvolupar per cada comissió fallera seran les que
aquestes consideren necessàries o convenients per la consecució de la seua comesa fonamental,
abans esmentada.
Així mateix, les comissions falleres procuraran en la mesura de les seues possibilitats,
fomentar, divulgar i defendre les més pures tradicions valencianes en l'ordre històric, cultural i
bibliogràfic. Quant a les seues obligacions i drets, seran regulades pel present Reglament.
Art. 76.- Les comissions falleres, per formar part de JLFC caldrà que complisquen les
següents condicions:
a) Que els càrrecs recaiguen sobre persones que hagen complit la majoria d'edat. A
criteri de la comissió fallera, es podrà fer una excepció a aquest precepte en els
càrrecs de vice-secretari, vicecomptador i vocals. També que ningú haja sigut
sancionat o amonestat per la JLFC, amb o sense anotació en la fitxa corresponent. No
obstant això, es podrà obtindre el càrrec que es propose, una vegada revisat el seu
expedient, amb la sol·licitud prèvia i rehabilitació, si correspon, per la JLFC, i
ratificació per l'Assemblea de Presidents.
b) Acceptar la demarcació que els assigne la JLFC, segons determina el Capítol V del
present Reglament. També podran fer ús de la denominació que per tradició o costum
siga coneguda la comissió fallera, amb l'autorització prèvia de la JLFC.
c) Presentar l'acta de constitució de la comissió fallera i elecció de càrrecs que hauran
de ser expedits pel president i secretari electes. A la junta que amb aquesta finalitat
es durà a terme seran citats tots els fallers de l'any anterior si hi hagueren, amb tres
dies d'antelació almenys, i mitjançant escrit.
d) Serà imprescindible que les comissions falleres estiguen al Registre d’Associacions
Culturals de la Generalitat Valenciana.
Art.77.-La seua integració podrà ser autoritzada després de presentar instancia a la JLFC i
complir els requisits exigits en aquest Reglament que li competixen. S'acompanyarà un plànol de la
demarcació sol·licitada sempre que aquesta no estiga assignada prèviament per la JLFC, la qual
demanarà informes de les comissions falleres adjacents.
Art.78.-Si es presenten dos o més comissions falleres per a una idèntica demarcació es
decidirà a favor d'aquella que presente en la seua formació major nombre de veïns residents en
aquesta.
Art.79.-L'aprovació de les falles de nova creació quedarà condicionada a la resolució
favorable dels informes que, per part de la JLFC, es demanen als organismes competents.
Art. 80.- Les comissions falleres hauran de fer totes les sol·licituds i requeriments dirigits
al M.I. Ajuntament de Cullera a través de la Secretaria de JLFC.
Art. 81.- Obligacions de les comissions falleres:
- Totes les comissions falleres estaran obligades a presentar els impressos de
constitució o d'inscripció a la JLFC per la correcta organització d'aquesta.
- Durant l'exercici les comissions falleres enviaran a la JLFC el moviment d'altes i
baixes que pogueren produir-se. El Grup de Treball de Recompenses fixarà els
terminis per entregar la documentació requerida a efectes de recompenses.
- Cap comissió fallera podrà censar a un faller que estiga censat en altra comissió.
- Una comissió fallera no podrà donar d'alta un faller que estiga com a deutor en
una altra comissió. En cas contrari, aquesta comissió haurà de fer-se càrrec del
deute del faller. A tal efecte, en finalitzar l’exercici i abans del període de
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presentació de censos, cada comissió fallera presentar{ per registre d’entrada de
JLFC una relació de fallers deutors, si és que els té, perquè hi haja constància.
Retirar com més prompte millor de la via pública, en finalitzar la festa, qualsevol
adornament, objecte o instal·lació col·locats abans.

PRESIDENT DE COMISSIÓ FALLERA
Art. 82.- Correspon al president d’una comissió fallera la representació d'aquesta en els
actes oficials de JLFC. Posseirà a més, totes les facultats que resulten necessàries amb vista a la
direcció, desenvolupament i disciplina de la comissió que presideix.
Art. 83.- La representació d’una comissió fallera, tant per a comparéixer en juí com a
demandant o demandat i en qualsevol altre concepte, per al perfeccionament de qualsevol acte o
negoci jurídic de la seua competència, correspondrà al president.
La condició de president de comissió fallera, als fins d'aquest article, s'acreditarà
mitjançant certificació expedida pel Secretari de la JLFC, i amb el vistiplau del President Executiu.
Art. 84.- El president d’una comissió fallera continuarà en la plenitud de les seues funcions
en tot allò relacionat amb l'exercici finalitzat, fins la Junta General de Liquidació.
Art. 85.- El president de comissió fallera de l’exercici entrant, adquirirà el seu dret davant
la JLFC en el moment de la seua elecció i la representació en l’Assamblea de Presidents a partir de
la notifició de la comissió fallera, per escrit, a la Secretaria de la JLFC.
Art. 86.- Cap president de comissió fallera podrà al·legar ignorància o desconeixement de
qualsevol norma emesa per la JLFC, per ser obligada la representació de la seua comissió en
aquesta, pel seu delegat.
Art. 87.- Els càrrecs que reglamentàriament podran existir en cada comissió fallera a efecte
de puntuació per a recompenses seran els que apareguen en els documents oficials de cens de JLFC.
Cada comissió fallera, al seu règim interior, podrà designar altres càrrecs que considere
convenients, els quals puntuaran com a vocals a efectes de recompenses. La funció de cadascun
d'aquests càrrecs serà la indicada pel president.
DRETS I OBLIGACIONS DELS FALLERS
Art. 88.- Són drets dels components d'una comissió fallera, sempre que es troben al corrent
de totes les seues obligacions, els següents:
a) Ser defés per la comissió, si fóra molestat de paraula o obra injustament en l'exercici
de la seua comesa.
b) Dirigir peticions i proposicions, escrites o verbals, a la junta de la seua comissió.
c) Subscriure amb altres membres sol·licituds per a reunions de la Junta General
Extraordinària de la seua comissió i intervenir en totes amb veu i vot.
d) Examinar els llibres oficials d'administració i documents necessaris per estudiar la
situació econòmica de l'exercici.
e) Posar en coneixement de la JLFC totes les anomalies i irregularitats advertides en el
funcionament de la seua comissió, en cas que no siguen corregides pel seu president
i després d'esgotar-se aquest recurs davant la seua pròpia comissió.
f) Proveir-se si ho estima convenient, del carnet que expedisca la JLFC amb el
compliment dels requisits que aquesta assenyale.
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Art. 89.- Són deures dels components d'una comissió fallera acatar les normes que emanen
de la JLFC, així com contribuir al millor compliment d'aquestes.
FALLERA MAJOR I CORT D'HONOR
Art. 90.- La designació de la Fallera Major o Representant d'una comissió fallera serà
competència de la respectiva comissió.
90.1.- El distintiu de la Fallera Major serà la tradicional banda confeccionada amb cinta
amb els colors de la bandera nacional o amb els de la senyera valenciana, segons determine la
pròpia comissió. I per a la Cort d'Honor serà amb cinta tricolor de la senyera valenciana. S'haurà de
brodar l'escut i el nom de la comissió fallera en la part superior de les respectives bandes.
90.2.- La Fallera Major o la Representant designada per a cada exercici, acudirà
identificada amb la banda de la comissió fallera a la que representa, a tots els actes oficials de la
JLFC i a aquells que determine l'Assemblea de Presidents.
90.3.- La Representant nomenada per la comissió serà la mateixa fallera en tots els actes
oficials de l'exercici.
Art. 91.- La Cort d'Honor de la Fallera Major quedarà constituïda per les components
femenines de la comissió fallera que ho desitgen, i quedaran prohibides les designacions de regines,
muses, etc., fóra quin fóra el seu títol.
COMISSIONS INFANTILS
Art. 92.- Cada comissió fallera plantarà un monument infantil, i haurà de crear la
corresponent comissió infantil, la qual estarà dirigida pel president de la comissió fallera o la
persona en la qual aquest delegue.
Art. 93.- Es fixa com a límit l'edat màxima de 14 anys per als components de les comissions
infantils.
Art. 94.- No es permetr{ la implantació d’una comissió fallera que no es refrende sota la
tutela d’una comissió fallera.

FALLERA MAJOR DE LA COMISSIÓ INFANTIL I CORT D'HONOR
Art. 95.- La designació de la Fallera Major Infantil i del President Infantil o Representants
d'una comissió fallera serà competència de la respectiva comissió.
95.1.- El distintiu de la Fallera Major Infantil serà la tradicional banda confeccionada amb
cinta amb els colors de la bandera nacional o amb els de la senyera valenciana, segons determine la
pròpia comissió. I per a la Cort d'Honor serà amb cinta tricolor de la senyera valenciana. S'haurà de
brodar l'escut i nom de la comissió fallera en la part superior de les respectives bandes.
95.2.- La Fallera Major Infantil i el President Infantil, o els Representants designats per a
cada exercici, acudiran identificats amb la banda i distintius de la comissió fallera, a tots els actes
oficials de la JLFC i a aquells que determine l'Assemblea de Presidents.
95.3.- Els representants infantils nomenats per la comissió seran els mateixos fallers en
tots els actes oficials de l'exercici.
Art. 96.- La Cort d'Honor de la Fallera Major Infantil quedarà constituïda per les
components femenines de la comissió infantil que ho desitgen, i quedaran prohibides les
designacions de regines, muses, etc., fóra quin fóra el seu títol.
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CAPÍTOL V: DEMARCACIÓ D’UNA COMISSIÓ FALLERA
Art. 97.- La JLFC determinarà la demarcació de cada comissió fallera de la ciutat, elaborant
un plànol per definir-les, amb participació de les comissions falleres implicades en cada cas. Aquest
plànol s’actualitzar{ quan es considere necessari i s'entregar{ una còpia a cada comissió.
UBICACIÓ MONUMENT FALLER
Art. 98.- Amb caràcter general, cada comissió fallera plantarà els seus monuments fallers
dins de la demarcació que li haja sigut assignada, lloc on també celebrarà les seues activitats i
festejos al carrer. Tot això, amb les preceptives autoritzacions del M.I. Ajuntament de Cullera.
UBICACIÓ CASAL FALLER
Art. 99.- Amb caràcter general, el casal faller haur{ d’estar ubicat dins de la demarcació
assignada a la comissió fallera.
Art. 100.- Excepcionalment, el casal faller podrà quedar fora de la pròpia demarcació, si les
circumstàncies no permeten que estiga dins, sempre que compte amb el consentiment de la
Comissió de Treball de la JLFC. En el cas que aquesta ubicació estiga dins de la demarcació d’altra
comissió fallera, la Comissió de Treball de la JLFC a més, consultarà aquest fet de forma prèvia al
seu pronunciament, amb la comissió fallera afectada.
UBICACIÓ BARRACÓ FALLER
Art. 101.- Té la consideració de barracó, la construcció provisional instal·lada en la via
pública amb l’objectiu d’ampliar la superfície del casal per l’ús d’una comissió fallera. La ubicació
d’aquest haur{ de comptar amb la preceptiva autorització del M.I. Ajuntament de Cullera.
Art. 102.- Amb caràcter general, el barracó faller haur{ d’estar ubicat dins de la
demarcació assignada a cada comissió fallera.
Art. 103.- Excepcionalment, i en el cas que el casal faller estiga ubicat fora de la pròpia
demarcació, el barracó faller es podr{ ubicar davant d’aquest quan constituïsca una extensió directa
del propi casal, amb accés directe i recorregut mínim, i sempre que compte amb el consentiment de
la Comissió de Treball de la JLFC, la qual valorar{ si s’ajusta a aquesta definició. De ser així, les
activitats que tinguen lloc estrictament al seu interior s’entendran com desenvolupades dins del
casal faller de la comissió fallera. En el cas que aquesta ubicació estiga dins d’una demarcació
d’altra comissió fallera, la Comissió de Treball de la JLFC a més, consultarà aquest fet de forma
prèvia al seu pronunciament, amb la comissió fallera afectada.
FESTEJOS AL CARRER
Art. 104.- Amb caràcter general, les activitats i els festejos al carrer, organitzats per cada
comissió fallera, hauran d’estar ubicats dins de la demarcació que li haja sigut assignada.
Art. 105.- Excepcionalment, les activitats i festejos al carrer es podran realitzar fora de la
pròpia demarcació, sempre que no se n’envaïsca altra, i comptant amb el consentiment de la
Comissió de Treball de la JLFC.
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INTERFERENCIES ENTRE DEMARCACIONS
Art. 106.- Els casos d’interferències entre demarcacions pròpies de comissions falleres que
pogueren donar-se, es regiran per allò exposat als articles anteriors del present capítol.
Art. 107.- No obstant això, les comissions falleres podran arribar a acords, sempre que
siguen menys restrictius que els regulats anteriorment, pel que fa referència a les ubicacions del
casal i barracó fallers i la celebració dels festejos al carrer. Aquests acords hauran de ser
comunicats prèviament mitjançant escrit signat pels presidents de les comissions falleres
interessades, adreçat a la Secretaria de la JLFC.
Art. 108.- Quan una comissió fallera desborde la demarcació de la seua comissió i envaïsca
una altra, per no estar aquesta assignada , haurà de sol·licitar l’ampliació de la demarcació a la JLFC.
Si no es complix aquest requisit, haurà d'abandonar-la quan s'aprove en l'esmentada demarcació
una comissió fallera nova.

CAPÍTOL VI : PREMIS DE LA JLFC
PREMIS ALS MONUMENTS
Art. 109.- Els monuments fallers de la nostra ciutat, tant en categoria gran com en infantil,
es distribuiran en seccions, per facilitar la valoració dels mateixos per part del jurat qualificador i
permetre que cada falla competisca amb altres de pressupost semblants.
109.1.- Les comissions falleres aportaran a la JLFC un escrit signat pel president de la
comissió i per l'artista faller en el que es certifique el valor real de cada monument.
109.2.- La Comissió de Treball de JLFC, estudiarà els pressupostos presentats per les
comissions falleres, i agruparà els monument de semblant pressupost, establint les seccions que es
consideren oportunes.
109.3.- La Comissió de Treball de JLFC elevarà la seua proposta de seccions a l'Assemblea
de Presidents, per a la seua aprovació definitiva.
Art. 110.- El jurat qualificador atorgarà els premis als monuments fallers, per mitjà del
banderí que ho acredita, en nombre igual a les comissions falleres existents. Estarà compost per les
persones que a juí i estimació, siguen lliurement elegides per la Comissió de Treball de JLFC.
Hauran de puntuar els següents apartats: modelat, pintura, acabat i atreviment o risc.
- Si és possible, cadascun dels membres que componen el jurat qualificador,
puntuarà únicament el concepte del qual siga especialista.
- La suma global dels esmentats conceptes donarà com a resultat la puntuació del
monument.
- La puntuació concedida pel jurat es donarà a conéixer públicament i s'entregarà
una còpia de les actes de puntuació a cada comissió fallera, en la qual s'indicarà el
total de cadascun dels conceptes puntuats.
Art. 111.- Un membre de la Comissió de Treball de JLFC es responsabilitzarà de revisar el
contingut dels sobres dels jurats qualificadors amb anterioritat al seu tancament, garantint que
continguen tota la documentació requerida i que aquesta estiga correctament emplenada. Aquesta
responsabilitat recaurà preferentment en el Secretari de la JLFC, tanmateix podrà acordar-se que
siga qualsevol altre membre. Si trascendira el contingut de les actes, el responsable s’expulsaria de
JLFC.
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Art. 112.- S'establix que els monuments infantils tindran una alçada màxima de 3 metres i
la seua amplària no podrà excedir de 3 metres en qualsevol dels seus laterals. De la mateixa
manera, la seua grandària no serà inferior a 1,50 metres d'alçada, per 1,50 metres d'amplària en
qualsevol dels seus laterals. El preu del monument infantil serà el 50%, com a màxim, del cost del
monument gran.
Art. 113.- En tot cas, serà motiu de desqualificació directa del monument faller quan no
estiga completament plantat abans de les 8:00 hores del primer dia de Falles decretat per la JLFC.
Així, es considerarà que un monument no està completament plantat quan concórreguen alguna de
les següents condicions :
- Que encara s'observen ninots per instal·lar o adaptar al monument faller.
- Que hi haja artistes o altres persones realitzant treballs en l'interior del recinte on
s'ubica el monument faller.
- Quan s'observen materials de la plantada en l'interior del recinte on s'ubica el
monument faller.
- Quan el sosteniment del monument faller es realitze mitjançant cordes, cables,
grues, bigues de suport, etc.
Art. 114.- Cap comissió fallera permetrà, ni podrà retirar cap ninot o peça del monument
abans de la cremada, amb excepció del ninot que, com a record, podrà retirar la Fallera Major, la
Fallera Major Infantil, el President Infantil i el President .
Art. 115.- La comissió fallera que infringisca aquestes normes serà desqualificada. S'exclou
en el cas que es tracte de robatoris per part de desconeguts.
PREMI D'ENGINY I GRÀCIA
Art. 116.- El jurat qualificador atorgarà un Premi d'Enginy i Gràcia en cada secció, per a
cadascuna de les categories. Es basarà en l'originalitat, el tema, la gràcia i l’enginy de les diverses
escenes del monument faller. El jurat puntuarà d'1 a 10 els conceptes esmentats. La suma global
dels esmentats conceptes donarà com a resultat la puntuació de la Falla, i s'entregarà una còpia de
les actes de puntuació a cada comissió fallera, en la qual s'indicarà el total de cadascun dels
conceptes puntuats.
PREMI ALS NINOTS I NINOT INDULTAT
Art. 117.- S'establix amb caràcter obligatori la presentació per les comissions falleres d'un
ninot que forme part de cada monument de l’exercici. per la formació de l'Exposició del Ninot.
117.1.- Les dimensions màximes dels ninots presentats en la categoria gran seran d'1,50
metres d’ampl{ria per 1 metre de profunditat, i no podrà excedir de 2,50 metres d'alçada.
117.2.- Les dimensions màximes dels ninots presentats en la categoria infantil seran de
0,80 metres d’ampl{ria per 0,60 metres de profunditat, no podent excedir d'1,50 metres d'alçada.
117.3.- La Comissió de Treball de JLFC establirà la data i l’ hora límit perquè les comissions
falleres presenten els ninots a concurs. L'incompliment d'aquest article serà causa de
desqualificació
Art. 118.- La concessió del Premi al Ninot Indultat així com el sistema a emprar seran
determinats pel jurat qualificador designat per la Comissió de Treball de la JLFC.
Art. 119.- El Jurat qualificador atorgarà un Premi al Millor Ninot de cada una de les
seccions, en les diferents categories, i d'entre els guanyadors, elegirà el que serà el Ninot Indultat,
tant en cada categoria gran com infantil.
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Art. 120.- El ninot que resulte elegit pel seu indult serà tornat a la comissió fallera en
finalitzar l'exposició, si bé des de la seua elecció serà propietat de la JLFC, que el cedirà a la
Regidoria de Patrimoni Històric del M.I. Ajuntament de Cullera, als efectes del seu emplaçament i
conservació en el Museu Faller, per la qual cosa caldrà retirar-lo del monument amb antelació a la
cremada.
PREMI D’INTERÉS TURÍSTIC
Art. 121.- Serà atorgat un únic Premi d’Interés Turístic en cada una de les dues categories,
gran i infantil, a instància de la Regidoria de Turisme del M.I. Ajuntament de Cullera. Es donarà
còpia de l’acta del jurat qualificador a les comissions falleres.
PREMIS DELS CONCURSOS I ACTIVITATS QUE CONVOQUE LA JLFC
Art. 122.- Seran els premis i subvencions que la JLFC crega convenient concedir als
concursos i activitats que aquesta convoque.
122.1.- Els concursos i activitats que es realitzen entre les comissions falleres podran estar
dotats de subvenció econòmica, que es distribuirà per parts iguals entre les distintes comissions
participants. No obstant això, els premis seran de caràcter honorífic, per mitjà del lliurament de
banderins, copes, medalles, diplomes, etc.
122.2.- Els concursos que es convoquen al públic en general podran estar dotats de premis
econòmics.
122.3.- Tant els concursos a convocar, com la forma i quantia dels premis i normes per al
seu desenvolupament i entrega, seran determinats per la Comissió de Treball de JLFC.
122.4.- La Comissió de Treball de JLFC designarà els jurats per als concursos que
convoque, els quals hauran de ser imparcials i plurals.

CAPÍTOL VII : RECOMPENSES DE LA JUNTA LOCAL FALLERA DE CULLERA
Art. 123.- Amb la finalitat d'estimular i premiar els mereixements dels qui treballen pel
major esplendor de les Falles, la JLFC atorgarà anualment la “Cullera” com a recompensa al treball i
a l'historial dels fallers i falleres. Es computaran només els anys en què hagen estat censats en la
JLFC.
Art. 124.- A més de les recompenses que siguen atorgades per la JLFC, el President Nat
podrà atorgar un màxim de dues Culleres d'Or Honorífiques, i altres dues el President Executiu, a
persones o entitats d'especial relleu en el món faller, sempre amb el consentiment de l'Assemblea
de Presidents.
Art. 125.- La JLFC atorgarà d'ofici la Cullera d'Or a l’Alcalde-President de la Ciutat i al
Regidor-Delegat de JLFC, el primer any que se'ls designe per ocupar aquests càrrecs.
RECOMPENSES ALS FALLERS ADULTS
Art. 126.- La JLFC establix la “Cullera” com a recompensa per als fallers i falleres de les
Comissions d'adults i fixa pel seu atorgament els següents criteris:
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RECOMPENSA
Cullera d'Argent
Cullera d'Or
Cullera d'Or amb Fulles de Llorer
Cullera d'Or i Brillants amb Fulles de Llorer

DIRECTIU i FALLERA MAJOR
VOCAL
6 exercicis (4 amb càrrec)
8 exercicis
8 exercicis (7 amb càrrec) 12 exercicis
16 exercicis (10 amb càrrec) 20 exercicis
25 exercicis (15 amb càrrec) 30 exercicis

Art. 127.- Per la concessió de qualsevol d'aquestes recompens cal que el faller o fallera
estiga en possessió de la immediatament anterior.
RECOMPENSES ALS FALLERS INFANTILS
Art. 128.- La JLFC establix la “Cullereta” com a recompensa per als fallers i falleres de les
comissions infantils i fixa pel seu atorgament els següents criteris:
RECOMPENSA
Cullereta d'Argent
Cullereta d'Or

PRESIDENT i FALLERA MAJOR INFANTILS
4 exercicis
9 exercicis

VOCAL
5 exercicis
10 exercicis

Art. 129.- Per la concessió de la Cullereta d'Or, el faller o fallera cal que estiga en possessió
de la d'Argent.
RECOMPENSES COL·LECTIVES
Art. 130.- La JLFC establix la “Cullera Col.lectiva” i la “Cullereta Col·lectives” com a
recompensa per a les comissions falleres d'adults i d'infantils respectivament, fixant pel seu
atorgament els següents criteris:
RECOMPENSA
Cullera/Cullereta Col·lectiva d'Argent
Cullera /Cullereta Col·lectiva d’Or
Cullera /Cullereta Col·lectiva d’Or amb Fulles de Llorer
Cullera /Cullereta Col·lectiva d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer

10 exercicis
20 exercicis
30 exercicis
45 exercicis

Art. 131.- Per la concessió de qualsevol d'aquestes recompenses cal que la comissió fallera
estiga en possessió de la immediatament anterior.

CAPÍTOL VIII : ALTRES ACTIVITATS FALLERES
PRESENTACIONS I PROCLAMACIONS
Art. 132.- Les comissions falleres podran realitzar els actes de Presentació de les seues
Falleres Majors, que hauran de regir-se en tot moment per les instruccions emanades al respecte
d’això de la JLFC.
Art. 133.- La Comissió de Treball de JLFC fixarà unes dates, d'acord amb el M.I. Ajuntament
de Cullera, per la celebració dels actes de Presentació, les quals es donaran a conéixer a l'Assemblea
de Presidents, i es sortejaran entre les comissions falleres de la ciutat, a l'inici de cada exercici.
Art. 134.- No es podran celebrar Presentacions en la data assignada a altra comissió
fallera, sense el consentiment d’aquesta.
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Art. 135.- Els actes de Proclamació seran de lliure elecció per les comissions falleres, però
no podran coincidir amb actes oficals de JLFC que estiguen programats amb anterioritat.
ACTES OFICIALS DE LA JLFC
Art. 136.- Es consideraran actes oficials de la JLFC tots els que aquesta organitze, incloent
el Congrés Faller, i aquells que l'Assemblea de Presidents determine, sent obligatòria en tots ells la
participació de totes les comissions falleres i, per la seua transcendència i importància, els fallers i
falleres que hi participen hauran de guardar en tot moment el corresponent ordre i decor.
Art. 137.- Les comissions falleres hauran de presentar-se amb estricta puntualitat als
emplaçaments que se'ls assignen, per al bon desenvolupament d'aquests actes.
Art. 138.- Amb caràcter general en els actes en els quals es requerisca la desfilada de totes
les comissions falleres, aquestes es disposaran per ordre invers al premi obtingut en monument
gran, i en els actes de JLFC en els quals només acudisquen els representants de les comissions
falleres i es requerisca la desfilada, es disposaran per ordre invers a l’antiguitat de cada comissió.
Art. 139.- En qualsevol cas, els membres de la Comissió de Treball, encarregats de
l'organització, podran advertir al president de la comissió fallera o delegat de JLFC de qui no
complisca els preceptes indicats abans. Podran a més comunicar-los la seua exclusió d'aquests actes
informant al seu moment, al Jurat d'Incidències perquè obre en conseqüència.
En el cas de sorgir algun incident que afecte a un component de qualsevol comissió fallera
amb altra persona o persones alienes a aquesta, haurà de posar-ho d'immediat en coneixement del
membre de la Comissió de Treball que estiga encarregat de l'organització.

CAPÍTOL IX : RELACIONS AMB TERCERS
Art. 140.- S’intentar{ mantindre una relació cordial amb el veïnat.
Art. 141.- La JLFC podrà sol·licitar la cooperació de les comissions falleres per a aquells
actes o festejos que li encomanen, la realització dels quals done més relleu a la ciutat de Cullera.
Les comissions falleres respectaran la participació conjunta d'aquells actes fallers que per
tradició o costum, es realitzen a la nostra ciutat.
Art. 142.- S'establix amb caràcter obligatori d’afiliació per a totes les Comissions de Falla,
la subscripció d'una assegurança que cobrisca el risc d'accidents dels fallers censats en les
respectives comissions i, així mateix, una altra assegurança de responsabilitat civil de les
comissions.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.- El Jurat d’Incidències podrà sancionar tant a la comissió fallera com al faller que
incomplisca qualsevol dels articles del present Reglament Faller, així com les normes o instruccions
que emanen de JLFC.
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Segona.- La Comissió de Treball de JLFC disposarà que en cada exercici faller, les
mascletades col·lectives que es disparen en els dies de Falles, es facen en les diferents barriades de
la nostra ciutat, sempre amb el consentiment de l'Assemblea de Presidents, i amb l'informe
favorable dels tècnics municipals.
Tercera.- Qualsevol dubte que poguera sorgir sobre la interpretació o execució d'allò
establert en el present Reglament, podrà ser objecte d'aclariment pel Jurat d'Incidències, i s'haurà
de fer constar en acta la resolució adoptada per tal motiu.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera.- Es nomenarà per part de JLFC una comissió que s’encarregar{ de redactar un
reglament de funcionament del Jurat d’Incidències. Una vegada redactat l’elevar{ a l’Assemblea de
Presidents que l’aprovar{ per dues terceres parts. Si s’aprova s’incorporar{ en un annex al present
Reglament.
Segona.- Queda facultada la Comissió del Congrés per incorporar les esmenes aprovades
en el III Congrés Faller de Cullera al text del Reglament i fer la corresponent reestructuració de
l’articulat.
Tercera.- Queda facultada la Comissió del Congrés per modificar en el text del Reglament
“JLFC” per “Comissió de Treball” quan corresponga.
Quarta.- Queda facultada la Comissió del Congrés per modificar o anul·lar qualsevol article
del nou Reglament, contrari a qualsevol llei o reglament de caràcter superior, sempre amb el
preceptiu assessorament legal, informant de les modificacions i abans de la ratificació del text per
l’Assemblea de Presidents.
Cinquena.- El text del nou Reglament aprovat en el III Congrés Faller de Cullera haurà de
ser ratificat per l’Assemblea de Presidents.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única.- Queden derogats els Reglaments aprovats en el I Congrés Faller en febrer de 1994
i en el II Congrés Faller en gener de 2006, així com totes aquelles disposicions precedents que
s'oposen a l'establit en aquest Reglament.

DISPOSICIÓ FINAL
Única.- Aquest nou Reglament Faller, amb els acords presos al III Congrés Faller de Cullera,
celebrat a esta ciutat en octubre de 2010, entrarà en vigor el 20 de març de 2011.
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