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BASES I PROTOCOL PER A FALLERA MAJOR DE TAVERNES 

1.- ASPIRANTS. 

Per poder ser candidata a Fallera Major de Tavernes anteriorment has 

d’haver ostentat el càrrec de Fallera Major en qualsevol comissió 

fallera federada, inscrita a la Federació de Falles Junta Local Fallera de 

Tavernes de la Valldigna.  

Per altra banda el càrrec de Fallera Major de Tavernes no es podrà 

repetir.

El càrrec de Fallera Major de Tavernes es el màxim càrrec dintre del món 
faller així que, una vegada s'ha ostentat aquest càrrec no es podrà descendir.

2.- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La presentació de sol.licituds serà el dia 04-Juliol-2018 al Local de la 
Federació de Falles Junta Local situat al Carrer Gabriel Hernández de 20:00 a 

21:00 hores.  

La sol·licitud es presentarà en un sobre tancat a l’hora, lloc i data 

indicada i podrà ser presentada per qualsevol persona.  

3.- DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR A LES SOL·LICITUDS 

· Còpia del cens o llibret de la falla que justifique els mèrits segons el punt de 
baremació d’aquestes bases.

· Còpia del DNI.

· Sol·licitud degudament emplenada. 
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4.- BAREMACIÓ

1. Anys d’antiguitat com a fallera: 0,25 punts per cada any amb un màxim

computable de 32 anys.

2. Anys amb Càrrec Comissió Major: 0,25 punts per cada any amb un

màxim computable de 30 anys,

3. Anys de Junta Local Fallera: 0,10 per cadascun d’ells.

4. Per haver ostentat el Càrrec de Fallera Major Infantil Tavernes: 0,25 punts

5. Per haver sigut de la Cort de la Fallera Major de Tavernes: 0,25 (solament la

primera vegada). La segona vegada i successives solament contaran 0,10

punts, per cada any.

En cas d’empat primerament es valoraran els anys d’antiguitat, en cas d’empat el 

segon serà els anys amb càrrec de comissió major, si continua l’empat es veurà

el fet d’haver sigut fallera major infantil de Tavernes, i si així i tot continua 

l’empat es veurà l’edat de les aspirants eixint elegida la de major edat.  

5.- NOMENAMENT DE LES FALLERES MAJORS DE

TAVERNES  

El divendres dia 06-07-2018 a les 20:30h al Saló de Plens de 
l’Ajuntament de Tavernes, es farà públic el nom de l’ elegida que representarà 

les Falles de Tavernes.  

6.- OBLIGACIONS DE LES FALLERES MAJORS DE

TAVERNES 

L’única obligació exigible al càrrec de Fallera Major és la de vestir-se i 

guardar la compostura en tots els actes als quals se li requerisca amb la 

suficient antelació, principalment a tots els actes mencionats a l’apartat 

d’Actes, d’aquestes bases.  
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El corbatí per a l’estandart de la Junta Local Fallera corre a càrrec de la 

Fallera Major. 

En cap cas s’obligarà a la Fallera Major que expose els seus vestits al 

públic en general, doncs si ho realitza serà a mera elecció d’ella.  

Si qualsevol acte o esdeveniment d’ alguna comissió fallera coincideix 

amb un de la FDF Junta Local Fallera, primarà el de la junta, i posteriorment el 

de la falla. 

Si la Fallera Major fa una petició per agafar un ninot de falla a alguna 

Comissió, ha d´avisar primerament a la FDF Junta Local Fallera i després 

aquesta, avisarà a la Comissió corresponent. 

La Fallera Major no te dret a entrades per a les presentacions, ja que al 

anar vestida de fallera no en necessita, els membres de la junta son els seus 

acompanyants, per tant, les entrades que faciliten les Comissions són per ells. 

En actes informals la indumentària oficial en brusa es: brusa, mocador, 

rosetó, banda. 

En actes formals es amb roba de carrer: insígnia del ajuntament i la de la 

junta. 

En actes de gala: vestit de gala, banda amb insígnia de l’ajuntament i de 

la junta. 



FEDERACIÓ DE FALLES - JUNTA LOCAL FALLERA DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA 

BASES I PROTOCOL PER A FALLERA MAJOR DE TAVERNES 

Pàgina 4 de 6 

7.- ACTES

1. Exaltació Fallera Major 2019.

2. Concurs de postals nadalenques.

3. Concurs de redaccions infantils.

4. Campionats de futbet.

5. Cavalcada de Reis.

6. Campionat de truc.

7. Visita de cortesia a les falleres majors de les diferents comissions en la 
setmana de les seues exaltacions

8. Exaltacions de les Falleres Majors de les 6 Falles de Tavernes (tant 
Majors com Infantils).

9. Cavalcada del Ninot

10.Cridà Fallera i posterior lliurament de premis.

11.Sopar de Germanor.

12.Exposició del Ninot.

13.Nit d’albades.

14.Lliurament de Premis.

15.Ofrena de Flors.

16.Missa en Honor a San Josep i Mascletada posterior.

17. Cercaviles de la setmana fallera .

18.Cremà de la Falla del 1er premi infantil (21:30h).

19. Nit del Foc, sopar en la falla que millor convingui (decisió de la FDF) 
passant per totes les Falles.

20.Acte Cridà telefònica de la Fallera Major 2020.

21.Processó de la Mare de Déu dels Desamparats. 

Negre (formal) . Roig (vestides de gala). Verd (brusa). 
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ACLARIMENTS 

 Des del moment que una fallera és nomenada Fallera Major de Tavernes
oficialment  (el dia de la cridada telefònica) no pot participar en cap acte

com a fallera de la seua falla, ni cercaviles, ni presentacions,…. Si es té
algun dubte haurà de consultar-ho als membres de la FDF, abans
d’acudir a cap acte.

 Acudirà a qualsevol acte, encara que no estiga en aquest llistat, sempre

que es demane la seua presència

 Als actes on es requerisca la seua presència de gal·la, acudirà amb el

vestit de fallera, mentre que quan acudisca amb roba informal haurà de

posar-se el pin de l’Ajuntament així com el de la FDF Junta Local Fallera.

 Quan se signa la sol·licitud per a presentar-se a Fallera Major accepta

totes les condicions per tant, la falta a qualsevol acte de manera

injustificada podrà ser causa d’expulsió.

 El comportament ha de ser l’adequat d’acord a la importància que

representa el càrrec que ha assumit, per la qual cosa un comportament

impropi serà motiu d’amonestació o expulsió.

 El desconeixement del contingut d’aquest protocol no eximeix de la

responsabilitat de complir-les.

 Ser Fallera Major de Tavernes implica la total acceptació del present

protocol

 La fallera major de Tavernes escollida per a l'any 2019, acabara el seu
regnat el dia de la cridada telefónica de la fallera major de Tavernes de
l'any 2020, tenint eixe dia l'oportunitat de despedirse del col.lectiu faller
de Tavernes.
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SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ 

FALLERA MAJOR DE TAVERNES 2019

Nom :_________________________________________________________ 

Cognoms:_____________________________________________________  

Domicili: _________________________________________________  

CP:___________ 

Població:________________________________________________  

Telèfon:_______________  

Correu electrònic:_________________________________________  

Data de Naixement: ________________________  

Pertany a la Falla: _______________________________________ 

         BAREMACIÓ QUE DECLARA 

1. Anys d’antiguitat com a fallera:_______________________

2. Anys amb càrrec Comissió Major:___________________________

3. Anys de Junta Local:____________________________________

4. Fallera Major Infantil de Tavernes:___________________

5. Cort d’honor: ___________________________________________ 

En Tavernes de la Valldigna a__________ de ____________ de 2018

Signat 




