
 
MODIFICACIÓ ESTATUTS JUNTA DE FESTES 

 
CAL CANVIAR ESCUTS DE LES FILAES: 
GRANADERS, 
suavos 
ESTUDIANTS 
MOROS MARINS 
 

TÍTOL I 
DENOMINACIÓ, DOMICILI, ÀMBITS, FINS I ACTIVITATS 

Article 1r- L’Associació anomenada Associació Festes de Moros i Cristians de Sant Blai, 
es troba inscrita en el Registre General d’Associacions de la Generalitat Valenciana amb 
el número 1354 de la Secció Primera del Registre de València. Aquesta associació, d’ara 
endavant Junta de Festes es constitueix en una federació i s’acull a allò disposat en la Llei 
Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, i a l’empara d’allò 
disposat en l’article 22 de la Constitució, sense ànim de lucre. 
 
Article 1r- L’associació anomenada Associació Festes de Moros i Cristians de Sant Blai, 
es troba inscrita en el Registre General d’Associacions de la Generalitat Valenciana amb 
el número 1354 de la secció primera del Registre de València. L’Associació Festes de 
Moros i Cristians de Sant Blai, d’ara endavant l’Associació es constitueix en una federació 
i s’acull a allò disposat en la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret 
d’Associació, i a l’empara d’allò disposat en l’article 22 de la Constitució, sense ànim de 
lucre. 
 
Article 2n- La Junta de Festes té personalitat pròpia i capacitat plena per administrar i 
disposar dels seus béns i complir els fins que es proposa. 
 
Article 2n- L’Associació té personalitat pròpia i capacitat plena per administrar i disposar 
dels seus béns i complir els fins que es proposa. 
 
Article 3r- El domicili de la Junta de Festes s’estableix a la plaça Joan de Joanes, núm. 
14  de Bocairent (València) amb codi postal 46880. L’Associació realitzarà principalment 
les seus activitats en l’àmbit territorial de Bocairent. 
 
Article 3r- El domicili de l’Associació s’estableix a la plaça Joan de Joanes, núm. 21 de 
Bocairent (València) amb codi postal 46880. L’Associació realitzarà principalment les seus 
activitats en l’àmbit territorial de Bocairent. 
 
Article 4t- La Junta de Festes és l’entitat que, recull les tradicions bocairentines que se’n 
deriven  del Patronatge de Sant Blai de 1632; vetlla per la seua conservació, organitza, 
regeix i disciplina la Festa de Moros i Cristians, que en honor al Sant Patró de la Vila, 
SANT BLAI, se celebren principalment de l’1 al 6 de febrer i en altres dates al llarg de 
l’any. 
 



 
Article 4t - L’Associació és l’entitat que, recull les tradicions bocairentines que se’n deriven  
del Patronatge de Sant Blai de 1632; vetlla per la seua conservació,  organitza, regeix i 
disciplina la Festa de Moros i Cristians, que en honor al Sant Patró de la Vila, SANT BLAI, 
se celebra en el mes de febrer conmemorant-se diumenge el dia del Patró. La Festa 
començarà el primer divendres de febrer amb la Nit de Caixes.  En altres dates al llarg de 
l’any també s’honrarà Sant Blai, com ara en la novena al sant i la celebració del Panellet. 
 
Article 5é- Per a l’acompliment dels fins enumerats en l’article anterior, es realitzaran les 
següents activitats: 

A) Religioses i entre elles: 
a) Organitzar i sufragar amb esplendor adequat els cultes religiosos de la Festivitat del 

Patró,  una missa anual en sufragi dels difunts de les filaes i una altra que 
coincideix amb el 3 d’agost, dia del Panellet de la junta de Festes. 

b) Acompanyar en devota Processó la imatge del Sant en quants actes públics prenga 
part, i especialment en el dia de la seua festivitat. (especialment en el dia  de la 
seua festivitat). 

      B) Festers, 
          Organitzar, regir i disciplinar la Festa de Moros i Cristians que anualment se celebra 
en honor de Sant Blai. Caldrà adaptar-se quant siga possible  a la tradició. (adaptar-se, 
quant siga possible, a la tradició). 

C) Culturals, 
a) Portar a terme qualsevol acte o campanya d’índole cultural, social o d’exaltació 

cívico-religiosa que s’acorde en Assemblea General o Junta Directiva. 
b) Atendre l’estudi històric i conservació de les tradicions locals, amb l’estudi del 

seu origen i desenvolupament, a més de fomentar allò que signifique esperit 
fester. 

D) Recreatius, 
Per aquest fi, la Junta de Festes mantindrà el corresponent local per l’esbarjo dels 
seus associats. 
 

Article 5é - Per al compliment dels fins enumerats en l’article anterior, es realitzaran les 
següents activitats: 

A) Religioses i entre elles: 
c) Organitzar i sufragar amb esplendor adequat els cultes religiosos de la Festa del 

Patró,  una missa anual en sufragi dels difunts de les filaes i una altra que 
coincideix amb el 3 d’agost, dia del Panellet de l’Associació. 

d) Acompanyar en devota Processó la imatge del Sant i  en quants actes públics 
prenga part. 

B) Festeres, 
            Organitzar, regir i disciplinar la Festa de Moros i Cristians que anualment se 
celebra en honor de Sant Blai. Caldrà adaptar-la com més siga possible  a la tradició. 
(adaptar-se, quant siga possible, a la tradició). 

C) Culturals, 
c) Portar a terme qualsevol acte o campanya d’índole cultural, social o d’exaltació 

cívicoreligiosa que s’acorde en Assemblea General o Junta Directiva. 



 
d) Atendre l’estudi històric i conservació de les tradicions locals, amb l’estudi del 

seu origen i desenvolupament, a més de fomentar allò que signifique esperit 
fester. 

D)  Recreatives 
Per aquest fi, l’Associació mantindrà el corresponent local per l’esbarjo dels seus 
associats. 

 
Article 6é- La Festa de Moros i Cristians, és autoritzada amb plena autonomia per 
l’Associació, prèvia autorització, sota els auspicis i amb incondicional suport moral i 
material de l’il·lustríssim Ajuntament, que contribueix directament a les despeses generals 
de l’Associació. 
 
Article 6é - La Festa de Moros i Cristians, és organitzada amb plena autonomia per 
l’Associació, prèvia autorització, sota els auspicis i amb incondicional suport moral i 
material de l’Ajuntament, que contribueix directament a les despeses generals de 
l’Associació. 
 
Article 7é- La Junta de Festes té com a insígnia representativa una bandera, que usarà 
quan vaja en corporació; també té un escut i un segell propi. 
 
Article 7é - L’Associació té com a insígnia representativa una bandera, que usarà quan 
vaja en corporació; també té un escut i un segell propi. 
 
Article 8é- Es regirà pel present estatut  i les ordenances que el desenvolupen, 
elaborades per la Junta Directiva i aprovades en Assemblea General Ordinària. 
 
Article 8é - Es regirà pel present estatut i les ordenances que el desenvolupen, elaborades 
per la Junta Directiva i aprovades en Assemblea General ordinària. 
 
Article 9é- La duració de la Junta de Festes serà permanent per la naturalesa dels seus 
fins; però quedarà dissolta per acord de dos terços de l’Assemblea General en sessió 
Extraordinària reunida exclusivament per aquest fi, sempre que hi haja un 50% dels 
associats i haja incomplit els seus fins primordials. 
 
Article 9é - La duració de l’Associació serà permanent per la naturalesa dels seus fins; 
però quedarà dissolta per acord de dos terços de l’Assemblea General en sessió 
extraordinària reunida exclusivament per aquest fi, sempre que hi haja un 50% dels 
associats i haja incumplit els seus fins primordials. 
 
 

TÍTOL II 
ELS ASSOCIATS 

 



 
Article 10é- S’anomena filà a tota associació de persones constituïda amb la finalitat 
primordial de prendre part activa en la Festa de Moros i Cristians en honor de Sant Blai, i 
complir tots els altres fins de la Junta de Festes. 
La màxima autoritat i representació de la Filà, com associació, l’ostenta el president o, triat 
entre els seus membres. Caldrà comunicar per escrit a aquesta Junta de Festes les dades 
personals del president, en cas de canvi per qualsevol motiu. 
 
Article 10é - S’anomena filà a tota associació de persones constituïda amb la finalitat 
primordial de prendre part activa en les festes de Moros i Cristians en honor a  Sant Blai, i 
complir tots els altres fins de l’Associació. 
La màxima autoritat i representació de la filà, com a associació, l’ostenta la persona que la 
presideix en eixe moment, triada entre els seus membres. Caldrà comunicar per escrit a 
aquesta Associació les dades personals, en cas de canvi per qualsevol motiu. 
 
Article 11é- Podran formar part de la Junta de Festes, per la qual cosa hauran d’acatar la 
seua disciplina i funcionament, totes aquelles filaes, sempre que siguen associacions 
acollides a la Llei Orgànica 1/2002, que estan legalment inscrites i que previ acord de les 
seues respectives Assemblees Generals, decidisquen lliurement i voluntàriament, 
integrar-se en ella per tenir interès en el desenvolupament dels fins de la Junta de Festes i 
poder participar d’aquesta forma en les tradicionals festes de Moros i Cristians de 
Bocairent en honor a Sant Blai. La condició d’associació membre de la Junta de Festes és 
intransmissible. 
 
Article 11é - Podran formar part de l’Associació, per la qual cosa hauran d’acatar la seua 
disciplina i funcionament, totes aquelles filaes, sempre que siguen associacions acollides 
a la Llei Orgànica 1/2002, que estiguen legalment inscrites i que previ acord de les seues 
respectives assemblees generals, decidisquen lliurement i voluntàriament, integrar-se en 
ella per tenir interès en el desenvolupament dels fins de l’Associació i poder participar 
d’aquesta forma en les tradicionals Festes de Moros i Cristians de Bocairent en honor a 
Sant Blai. La condició de membre de l’Associació és intransmissible. 
 
 

ELS SOCIS D’HONOR 
 
Article 12é- A les persones jurídiques i a les persones naturals, que encara que no siguen 
associats, que se’ls estimen mèrits suficients, se’ls podrà concedir el títol de soci d’honor. 
 
Article 12é - A les persones jurídiques i a les persones naturals, encara que no siguen 
associats, i se’ls estimen mèrits suficients, se’ls podrà concedir el títol de soci d’honor. 
 
Article 13é- Per a ser nomenat soci d’honor, serà necessari l’acord favorable de la Junta 
Directiva per majoria de dos terços dels seus membres a proposta de tres dels seus 
components o d’un grup de quatre associats com a mínim, la qual cosa serà ratificada en 
Assemblea General per la meitat més un dels membres amb dret a vot. 
 



 
Article 13é - Per a ser nomenat soci d’honor serà necessari l’acord favorable de la Junta 
Directiva per majoria de dos terços dels seus membres, a proposta de tres dels seus 
components. Aquest acord haurà de ser ratificat en Assemblea General per la meitat més 
un dels membres amb dret a vot. 
 
Article 14é- La qualitat de soci d’honor, per si mateixa, només dóna dret a rebre el 
corresponent títol acreditatiu i altres atencions protocol·làries que la Junta Directiva 
decidesca. 
 
Article 14é - La qualitat de soci d’honor només dóna dret a rebre el corresponent títol 
acreditatiu i les atencions protocol·làries que la Junta Directiva decidisca. 
 
Article 15é- La condició de soci d’honor, es perdrà: 

a) Per voluntat de l’interessat mitjançant escrit adreçat a la Junta Directiva. 
b) Per expulsió, previ expedient contradictori. 
c) Per defunció. 

 
Article 15é - La condició de soci d’honor es perdrà: 

a) Per voluntat de l’interessat mitjançant escrit adreçat a la Junta Directiva. 
b) Per expulsió, previ procediment establit en l’article 71é.  
c) Per defunció. 

 
TÍTOL III 

DE LES FILAES 
 
Article 16é- Es distribuiran en dos bàndols, el Cristià i el Moro. Aquesta distinció només té 
efectes pel que fa a la forma d’actuació festera. 
Les filaes actualment existents i la seua denominació són les següents: 
 
Bàndol Cristià      Bàndol Moro 
Filà d’Espanyoletos     Filà de Moros Vells 
Associació Filà de Granaders   Cultural Festera Filà de Marrocs 
Filà de Contrabandistes    Filà de Moros Marinos 
Associació Filà Terç de Suavos   Filà de Mosqueters 
Filà d’Estudiants  
   
Article 16é - Es distribuiran en dos bàndols, el Cristià i el Moro. Aquesta distinció només té 
efectes pel que fa a la forma d’actuació festera. 
Les filaes actualment existents i la seua denominació són les següents: 
 
Bàndol Cristià      Bàndol Moro 
Filà d’Espanyoletos     Filà de Moros Vells 
Associació Filà de Granaders   Cultural Festera Filà de Marrocs 
Filà de Contrabandistes    Filà de Moros Marins 
Associació Filà Terç de Suavos   Filà de Mosqueters 



 
Filà d’Estudiants 
    
Article 17é- Totes les filaes, així com els seus components (d’ara endavant festers), 
acataran el contingut dels estatuts i ordenances de la Junta de Festes, encara que tinguen 
estatuts propis, els quals hauran d’ajustar-se a allò establit en els Estatuts de la Junta de 
Festes, i no ser incompatibles amb els seus fins. 
 
Article 17é - Totes les filaes, així com els seus components, d’ara endavant festers, 
acataran el contingut dels estatuts i ordenances de l’Associació. Els estatuts i les 
normatives internes pròpies hauran d’ajustar-se a allò establit en els presents estatuts, i 
no ser incompatibles amb els seus fins. 
 
Article 18é- Quan els membres d’una filà de nova creació, com associació vulguen formar 
part, com a associats de la Federació, hauran de sol·licitar-ho per escrit adreçat al 
president, el qual donarà compte, en primer lloc a la Junta Directiva i, després, ho 
comunicarà, també per escrit a cada una de les associacions integrades en la Junta de 
Festes a través dels seus vocals, perquè s’estudie la sol·licitud presentada, i resoldre 
sobre l’admissió o in admissió de la nova associació en el termini d’un mes des del dia de 
celebració de la convocatòria. La sol·licitud haurà de presentar-se en el període comprés 
entre el dia 1 de març i 30 d’abril de cada any, per la qual cosa no seran admeses les 
presentades fora del termini indicat. 
La decisió adoptada per la Junta Directiva haurà de ser ratificada per l’Assemblea General 
en el termini de dos mesos a partir de la data en què s’adopte aquella. L’acord que adopte 
l’Assemblea General serà comunicat per escrit al sol·licitants i se’ls indicarà que, en cas 
de ser admesos adquireixen la qualitat d’associats, si bé supeditada que complisquen les 
obligacions econòmiques que per a això estableixen els presents estatuts i, en cas 
d’inadminssió, se’ls farà saber els motius que fonamenten tal decisió. 
El secretari de la Junta de Festes, una vegada que s’hagen complit tots els requisits 
estatutaris per adquirir la qualitat d’associat, estendrà una diligència en la qual es farà 
constar que els nous associats, que en qualitat de filà de nova creació, han estat inscrits 
en el llibre corresponent. 
 
Article 18é - Quan els membres d’una filà de nova creació, com a associació, vulguen 
formar part, com a associats de la Federació, hauran de sol·licitar-ho per escrit adreçat al 
president. El qual donarà compte, en primer lloc a la Junta Directiva i, després, ho 
comunicarà, també per escrit a cada una de les filaes integrades en l’Associació,  a través 
dels seus vocals, perquè s’estudie la sol·licitud presentada, i així resoldre sobre l’admissió 
o inadmissió de la nova associació en el termini d’un mes des del dia de celebració de la 
convocatòria. La sol·licitud haurà de presentar-se en el període comprés entre el dia 1 de 
març i 30 d’abril de cada any, per la qual cosa no seran admeses les presentades fora del 
termini indicat. 
La decisió adoptada per  la Junta Directiva haurà de ser ratificada per l’Assemblea 
General en el termini de dos mesos a partir de la data en què s’adopte aquella. L’acord 
que adopte l’Assemblea General serà comunicat per escrit al sol·licitants i se’ls indicarà 
que, en cas de ser admesos adquireixen la qualitat d’associats, si bé supeditada que 



 
complesquen les obligacions econòmiques establertes en els presents estatuts i, en cas 
d’inadmissió, se’ls farà saber els motius que fonamenten aquesta decisió. 
La secretaria de l’Associació, una vegada que s’hagen complit tots els requisits estatutaris 
per adquirir la qualitat d’associat, estendrà una diligència en la qual es farà constar que 
els nous associats, en qualitat de filà de nova creació, han estat inscrits en el llibre 
corresponent. 
 
Article 19é- La sol·licitut per a formar part com a associats de la Junta de Festes que es 
refereix l’article anterior, haurà de contenir: 

a) Un escrit signat per un mínim de 80 persones majors d’edat i amb capacitat d’obrar, 
identificades de forma adequada, en la qual es comprometen totes elles a formar 
part de la nova filà. En aquest escrit figurarà el nom de la nova filà. 

b) Un dibuix a color, original, de la indumentària i de la bandera o banderola de la 
futura filà, amb vista davantera i darrere d’ambdues, així com una inscripció escrita, 
en la qual s’indicaran les teles utilitzades, la utilització de brodats o estampats, 
metalls, pells i quanta informació no quede reflectida suficientment en els dibuixos. 
El nom de la filà, la indumentària i la bandera o banderola no podran ser 
coincidents, ni donar lloc a confusió amb els d’altres filaes. Aquest elements hauran 
d’ajustar-se el màxim possible a l’època històrica que es contreuen les Festes i al 
bàndol al qual pertanyen. Amb la finalitat d’aconseguir-se l’equilibri entre el nombre 
de filaes adscrites al bàndol moro i cristià, la filà de nova constitució haurà de 
pertànyer al bàndol en el qual existesca un menor nombre de filaes; però si en el 
moment de la sol·licitud existeix equilibri entre els dos bàndols podran triar 
lliurement  un o l’altre. Si la sol·licitud d’inscripció de la nova filà és aprovada, haurà 
de prendre part activa en tots els actes de les Festes. 

 
Article 19é - La sol·licitud per formar part com a associats de l‘Associació que es refereix 
l’article anterior, haurà de contenir: 

a) Un escrit signat per un mínim de 80 persones majors d’edat i amb capacitat d’obrar, 
identificades de forma adequada, en la qual es comprometen totes elles a formar 
part de la nova filà. En aquest escrit figurarà el nom de la nova filà. 

b) Un dibuix a color, original, de la indumentària i de la bandera o banderí de la futura 
filà, amb vista davantera i darrere d’ambdues, així com una inscripció escrita, en la 
qual s’indicaran les teles utilitzades, la utilització de brodats o estampats, metalls, 
pells i quanta informació no quede reflectida suficientment en els dibuixos. El nom 
de la filà, la indumentària i la bandera o banderola no podran ser coincidents, ni 
donar lloc a confusió amb els d’altres filaes. Aquest elements hauran d’ajustar-se el 
màxim possible a l’època històrica que es contrauen les Festes i al bàndol al qual 
pertanyen. Amb la finalitat d’aconseguir-se l’equilibri entre el nombre de filaes 
adscrites al bàndol moro i cristià, la filà de nova constitució haurà de pertànyer al 
bàndol en el qual existesca un menor nombre de filaes; però si en el moment de la 
sol·licitud existeix equilibri entre els dos bàndols podran triar lliurement  un o l’altre. 
Si la sol·licitud d’inscripció de la nova filà és aprovada, haurà de prendre part activa 
en tots els actes de les Festes. 

 



 
Article 20é- La creació d’una filà, haurà de ser aprovada per la Junta Directiva, i s’exigirà 
el vot favorable de les tres quartes parts de la totalitat dels seus membres. L’esmentat 
acord haurà de ser ratificat a l’Assemblea General per acord de la meitat  més un dels 
membres amb dret a vot. 
Article 20é – L’admisió d’una filà, haurà de ser aprovada per la Junta Directiva, i s’exigirà 
el vot favorable de les tres quartes parts de la totalitat dels seus membres. L’esmentat 
acord haurà de ser ratificat a l’Assemblea General per acord de la meitat  més un dels 
membres amb dret a vot. 
 
Article 21é- Seran deures i drets generals de les filaes amb la Junta de Festes: 

a) Participar en els festejos segons les ordenances de la Festa de Moros i Cristians i 
les normes de la Junta Directiva. 

b) Admetre, rebutjar, premiar i sancionar els seus membres festers. Per a l’admissió 
d’un fester, aquest no haurà de tenir deutes econòmics pendents en cap filà. 

c) Posseir nom, escut, segell i ensenya pròpia. 
d) Dirigir peticions i suggeriments a la Junta de Festes. 
e) Remetre anualment a la Junta de Festes una relació actualitzada dels seus 

membres i abonar les quotes corresponents. Així com comunicar a la Junta de 
Festes els noms dels festers que no es troben al dia en el pagament de les quotes i 
d’aquells que han estat expulsats. S’informarà la causa que ha motivat l’expulsió. 

f) Comunicar a la Junta de Festes els noms i domicilis dels dirigents de les filaes i els 
canvis que es produesquen.  

 
Article 21é - Seran deures i drets generals de les filaes amb l’Associació: 

a) Participar en els festejos segons les ordenances de les Festes de Moros i Cristians 
i les normes de la Junta Directiva. 

b) Admetre, rebutjar, premiar i sancionar els seus membres festers. Per a l’admissió 
d’un fester, aquest no haurà de tenir deutes econòmics pendents en cap filà. 

c) Posseir nom, escut, segell i ensenya pròpia. 
d) Dirigir peticions i suggeriments a l’Associació. 
e) Remetre anualment una relació actualitzada dels seus membres i abonar les 

quotes corresponents. Així com comunicar  els noms dels festers que no es troben 
al dia en el pagament de les quotes i d’aquells que han estat expulsats. S’informarà 
la causa que ha motivat l’expulsió. 

f) Comunicar els noms i domicilis dels dirigents de les filaes i els canvis que es 
produïsquen.  

 
Article 22é- La Filà o els seus membres necessiten autorització de la Junta de Festes per 
a prestar els seus vestuaris o prendre part amb els vestits propis, en actes o esplectacles 
públics, distints a la Festa de Moros i Cristians de Bocairent. 
 
Article 22é - La filà o els seus membres necessiten autorització de la Junta Directiva per a 
prestar els seus vestuaris o prendre part amb els vestits propis, en actes o espectacles 
públics distints a les  Festes de Moros i Cristians de Bocairent. 
 



 
Article 23é- La duració d’una filà, serà il·limitada per ser-ho els seus fins i els de 
l’Associació; però quedarà extingida conforme als seus estatuts. 
 
Article 23é.- La duració d’una filà serà il·limitada per ser-ho els seus fins i els de 
l’Associació,  però quedarà extingida conforme als seus estatuts. 
 
Article 24é- En cas d’extinció d’una filà, tots els seus símbols (escut, bandera, banderí, 
etc. ) quedaran en custòdia de la Junta de la Junta de Festes en previsió de la seua 
possible reorganització. 
 
Article 24é - En cas d’extinció d’una filà, tots els seus símbols (escut, bandera, banderí, 
etc. ) quedaran en custòdia de l’Associació en previsió de la seua possible reorganització. 
 
Article 25é- Per donar major aptitud i claretat a les normes reguladores en les quals 
s’especifique amb detall quant es refereix a la creació, desenvolupament, activitats, 
govern, administració, membres, deures i extinció, les filaes hauran de presentar el seu 
reglament a aquesta Associació per al seu coneixement. 
 
Article 25é - Per donar major aptitud i claredat a les normes reguladores en les quals 
s’especifique amb detall quant es refereix a la creació, desenvolupament, activitats, 
govern, administració, membres, deures i extinció, les filaes hauran de presentar els seus 
estatuts i normativa interna a aquesta Associació per al seu coneixement. 
 
 

 
TÍTOL IV 

ASSEMBLEA GENERAL, ÒRGANS DIRECTIUS I 
FORMA D’ADMINISTRACIÓ 

 
Article 26é- Tots el associats, podran assistir a l’Assemblea General, tant ordinàries com 
extraordinàries i hi tindran veu i vot. Cada associat exercirà el dret a vot mitjançant un 
compromissari major d’edat. Els compromissaris per a poder exercir el dret a vot hauran  
d’acreditar-se abans de l’inici de l’assemblea.  
 
L’Assemblea General està constituïda per: 

- L’alcalde president nat i el rector de la Parròquia, com a presidents d’honor. 
- El president de la Junta de Festes, amb dret a vot. 
- Les persones que ostenten la secretaria i tresoreria de l’Associació. 
- El regidor delegat de l’Ajuntament 
- Tots els membres de les filaes existents i representats, que tindran veu. 
 

Article 26é.- Tots el associats, podran assistir a l’Assemblea General, tant ordinàries com 
extraordinàries. Cada associat exercirà el dret a vot mitjançant un compromissari major 
d’edat designat per la filà, que s’acreditarà abans de l’inici de l’assemblea.  
 



 
L’Assemblea General està constituïda per: 

- L’alcalde i el rector de la Parròquia, com a presidents d’honor. 
- El president de l’Associació, amb dret a vot. 
- Les persones que ostenten la secretaria i tresoreria de l’Associació  
- El regidor delegat de l’Ajuntament 
- Els compromisaris acreditats de les filaes, amb dret a vot. 
- Tots els membres de les filaes. 

 
Article 27é- Serà de la competència de l’Assemblea General, les resolucions de totes 
aquelles que haja de conéixer, d’acord amb allò disposat en el present estatut. 
 
Article 27é – Serà  competència de l’Assemblea General, les resolucions de totes aquelles 
qüestions que haja de conèixer, d’acord amb allò disposat en el present estatut. 
 
Article 28é- L’Assemblea General aprovarà, a proposta de la Junta Directiva, unes 
ordenances de la Festa de Moros i Cristians, en les quals s’especifiquen, actes, dates, 
horaris, itineraris, i modalitat de festejos, així com el desenvolupament de normes, drets, 
deures, premis i sancions, etc. 
 
Article 28é – L’Assemblea General aprovarà, a proposta de la Junta Directiva, unes 
ordenances de les Festes de Moros i Cristians, en les quals s’especificaran actes, dates, 
horaris, itineraris, i modalitat de festejos, així com el desenvolupament de normes, drets, 
deures, premis i sancions, etc. 
 
Article 29é- Les sessions de l’Assemblea General, podran ser ordinàries o 
extraordinàries. Amb caràcter ordinari se celebrarà una en el primer semestre de l’any, per 
a rendir comptes de l’exercici anterior, etc. i una altra en la primera quinzena de novembre 
per a presentar els pressupostos d’ingressos i despeses per al proper any, així com per a 
la revisió de quotes d’associats, etc. 
 
Article 29é – Les sessions de l’Assemblea General, podran ser ordinàries o 
extraordinàries. Amb caràcter ordinari se celebrarà una en el primer semestre de l’any, per 
a rendir comptes de l’exercici anterior, etc. i una altra en la primera quinzena de novembre 
per a presentar els pressupostos d’ingressos i despeses per al proper any, així com per a 
la revisió de quotes d’associats, etc. 
 
Article 30é- Amb caràcter d’extraordinària se celebraran quantes sessions estime 
oportunes la Junta Directiva i siguen convocades de forma adequada: 

- Per a disposar o alienar bens. 
- Per a sol·licitar la declaració d’utilitat pública, constituir-se o integrar-se en 

federacions d’associacions. 
- Per a acceptar o rebutjar la formació de possibles noves filaes. 
- Per a modificar l’estatut. 
- Per aprovar pressupostos extraordinaris. 



 
- Per a l’elecció de nou president, quan procedesca es realitzarà necessàriament 

dins del primer semestre de l’any. 
- Per a la dissolució. 

 
Article 30é – Amb caràcter d’extraordinària se celebraran quantes sessions considere 
oportunes la Junta Directiva i siguen convocades de forma adequada: 

- Per a disposar o alienar bens. 
- Per a sol·licitar la declaració d’utilitat pública, constituir-se o integrar-se en 

federacions d’associacions. 
- Per a acceptar o rebutjar la formació de possibles noves filaes. 
- Per a modificar l’estatut. 
- Per a aprovar pressupostos extraordinaris. 
- Per a l’elecció de nou president.  
- Per a la dissolució. 
- Per a qualsevol altre qüestió que la Junta Directiva considere oportú. 

 
Article 31é- Quan la Junta Directiva ho estime  convenient amb aprovació de la meitat 
més un dels seus membres, o ho sol·licite un mínim d’un terç dels associats mitjançant 
escrit raonat adreçat a la Presidència, es convocarà sessió extraordinària de l’Assemblea 
General. 
 
 Article 31é - Es convocarà sessió extraordinària de l’Assemblea General  quan la Junta 
Directiva ho estime convenient amb aprovació de la meitat més un dels seus membres, o 
ho sol·licite un mínim d’un terç dels associats mitjançant escrit raonat adreçat a la 
Presidència.  
 
Article 32é- Les sessions de l’Assemblea General, tant ordinàries com extraordinàries, es 
convocaran amb 15 dies d’antelació per escrit i s’exposarà la convocatòria en el tauler 
d’anuncis de la Junta de Festes. S’enviarà individualment la convocatòria a totes les filaes 
membres perquè siga exposada als seus taulers. Així també s’exposarà la convocatòria 
als llocs de costum de la localitat. A l’anunci, s’expressarà el dia, lloc i hora de la 
celebració, així com l’ordre del dia de la sessió. 
 
Article 32é- Les sessions de l’Assemblea General, tant ordinàries com extraordinàries, es 
convocaran amb 15 dies d’antelació, per escrit i s’exposarà la convocatòria en el tauler 
d’anuncis de l’Associació. S’enviarà individualment la convocatòria a totes les filaes 
membres perquè siga exposada als seus taulers. Així també s’exposarà la convocatòria 
als llocs de costum de la localitat. A l’anunci, s’expressarà el dia, lloc i hora de la 
celebració, així com l’ordre del dia de la sessió. 
 
Article 33é- Per a constituir vàlidament l’Assemblea General i en primera convocatòria, 
serà necessari, a més dels requisits indicats a l’article anterior, la concurrència a la reunió 
de representants de dos terços dels associats amb dret a vot. La segona convocatòria 
tindrà lloc, automàticament, mitja hora després de la indicada de la primera, sempre que 



 
així es faça constar en la corresponent convocatòria, sense necessitat de nou anunci i es 
constituirà vàlidament l’Assemblea General, siga quin siga el nombre d’assistents. 
 
Article 33é – Per a constituir vàlidament l’Assemblea General i en primera convocatòria, 
serà necessari, a més dels requisits indicats a l’article anterior, la concurrència a la reunió 
de representants de dos terços dels associats amb dret a vot. La segona convocatòria 
tindrà lloc, automàticament, mitja hora després de la indicada de la primera, sempre que 
així es faça constar en la corresponent convocatòria, sense necessitat de nou anunci i es 
constituirà vàlidament l’Assemblea General, siga quin siga el nombre d’assistents. 
 
Article 34é- En cas d’absència del president i vicepresident, presidirà l’assemblea 
General el membre de major edat de la Junta Directiva. 
 
Article 34é – En cas d’absència del president i vicepresident, presidirà l’assemblea 
general el membre de major edat de la Junta Directiva. 
 
Article 35é- Tots els acords de l’Assemblea General es prendran per majoria simple dels 
membres amb dret a vot, però serà necessari el vot favorable de la meitat dels membres 
amb dret a vot, per a afers extraordinaris, com els que contemplen a l’article 30. i els que 
la Junta Directiva considere com a tals. 
 
Article 35é – Tots els acords de l’Assemblea General es prendran per majoria simple dels 
membres amb dret a vot, però serà necessari el vot favorable de la meitat dels membres 
amb dret a vot, per a afers extraordinaris, com els que contemplen a l’article 30. 
 
Article 36é- Podran prendre’s acords per aclamació, per votació nominal o votació 
secreta, però necessariament s’utilitzarà aquesta última forma (o siga, papereta) quan es 
tracte  d’afers d’importància, delicats i qüestions personals. 
 
Article 36é – Podran prendre’s acords per aclamació, per votació nominal o votació 
secreta, però necessariament s’utilitzarà aquesta última forma (o siga, papereta) quan es 
tracte d’afers d’importància, delicats i qüestions personals. 
 
Article 37é- De cada sessió de l’Assemblea General, s’alçarà una acta, que podran signar 
els concurrents qui ho desitgen quan estiga redactada. L’acta se sometrà a la seua 
aprovació en la següent sessió ordinària que se celebre. 
 
Article37é – De cada sessió de l’Assemblea General s’alçarà una acta, que serà sotmesa 
a l’aprovació en la següent sessió ordinària. Podran signar-la quants assistents ho 
desitgen a més del secretari i el vistiplau del president. 
 
 

JUNTA DIRECTIVA 
 
Article 38é- La Junta Directiva es troba integrada: 



 
a) Pel president que serà elegit en una Assemblea General extraordinària. 
b) Pel vicepresident, secretari i tresorer que podran ser elegits pel president d’entre 

tots el membres de la Junta Directiva. No obstant i en el cas que els càrrecs de 
secretari i tresorer no pogueren proveir-se d’entre els membres de la Junta 
Directiva, es faculta al president perquè siguen elegits per ell, entre tots els festers 
components de les filaes, en aquest cas tindran veu però no vot. 

c) Per un vicesecretari i un vicetresorer, que seran elegits d’entre els vocals membres 
de la Junta, nomenats per les fiales. 

d) Pels membres elegits per les fiales, dos vocals per cada una d’elles. 
e) Per un regidor nomenat per l’Ajuntament, com a vocal amb veu i vot. 
f) Per un cronista i un assessor artístic nomenats d’entre la Junta Directiva. No 

obstant i en el cas que alguns d’aquests càrrecs no pogueren proveir-se d’entre els 
membres de la Junta Directiva, a proposta d’aquesta, podrien ser elegits entre tots 
els festers associats a les filaes. En aquest cas tindran veu però no vot. 

g) Per l’assessor religiós, que serà el rector de la Parròquia Nostre Senyora de 
l’Assumpció. Amb dret a vot. 

h) Pel Sergent Major. Amb dret a vot. 
i) No podran ser membres de la Junta Directiva, aquells qui ocupen càrrecs electes a 

la Corporació Municipal, a excepció d’allò previst a l’apartat e). 
 
Article 38é – La Junta Directiva es troba integrada: 

a) Pel president que serà elegit en una Assemblea General extraordinària, amb veu i 
dret a vot. 

b) Pel vicepresident, secretari i tresorer que podran ser elegits pel president d’entre 
tots el membres de la Junta Directiva. No obstant i en el cas que els càrrecs de 
secretari i tresorer no pogueren proveir-se d’entre els membres de la Junta 
Directiva, es faculta al president perquè siguen elegits per ell  entre tots els festers 
components de les filaes, en aquest cas tindran veu però no vot. 

c) Per un vicesecretari i un vicetresorer, que seran elegits d’entre els vocals membres 
de la Junta, nomenats per les fiales. 

d) Pels membres elegits per les fiales, dos vocals per cada una d’elles, que tindran 
veu i dret a vot. 

e) Per un regidor nomenat per l’Ajuntament, com a vocal amb veu i vot. 
f) Per un cronista i persones que puguen desenvolupar tasques de arxiver, assessor 

artístic o altres feines per al bon funcionament de la Junta Directiva nomenats 
d’entre la Junta Directiva. No obstant i en el cas que alguns d’aquests càrrecs no 
pogueren proveir-se d’entre els membres de la Junta Directiva, a proposta 
d’aquesta, podrien ser elegits entre tots els festers associats a les filaes. En aquest 
cas tindran veu però no vot. 

g) Per l’assessor religiós, que serà el rector de la Parròquia Assumpció de Nostra 
Senyora. Amb veu i dret a vot. 

h) Pel Sergent Major. Amb veu i dret a vot. 
i) No podran ser membres de la Junta Directiva, aquells qui ocupen càrrecs electes a 

la Corporació Municipal, a excepció d’allò previst a l’apartat e). 
 



 
Article 39é- El secretari i tresorer ocuparan el càrrec durant el mateix període que el 
president. 
 
Article 39é – Les persones que ostenten la secretaria i tresoreria ocuparan el càrrec 
durant el mateix període que el president, si són elegits per ell, d’entre festers que no 
formen part de la Junta Directiva. 
 
Article 40é- Si abans de complir-se el període reglamentari quedés vacant alguns del 
càrrecs per qualsevol motiu, l’elecció o nomenament de successor, serà únicament per 
cobrir el tems legal que li faltés a l’antecessor. 
 
Article 40é – Si abans de complir-se el període reglamentari de quatre anys quedés 
vacant algun dels càrrecs següents: president, secretari, tresorer o assessors elegits pel 
president, l’elecció o nomenament de successor serà fins que es prodïsquen les noves 
eleccions al càrrec de president.. 
 
Article 41é- Per ser directiu, es requereix tenir 18 anys complits i pertànyer a una filà 
federada. 
 
Article 41é – Per ser directiu, es requereix tenir 18 anys complits i pertànyer a una filà 
federada. 
 
Article 42é- Per a la formació de la candidatura del càrrec de president, es procedirà de la 
següent manera: 
Conforme allò disposat al títol VI 
Seran requisits per a la presentació de candidatures: 

a) Tenir 18 anys complits. 
b) Una antiguitat mínima de 5 anys com a fester. 

 
Article 42é – Per a l’elecció del càrrec de president, es procedirà de la següent manera: 
conforme a allò disposat al títol VI 
 
Passar açò al article 87é 
Seran requisits dels candidats al càrrec de president: 

a) Tenir 18 anys complits. 
b) Una antiguitat mínima de 5 anys com a fester. 

 
Article 43é- Entre els candidats proposats, serà elegit el president en Assemblea General 
Extraordinària. 
 
Article 43é – Entre els candidats proposats, serà elegit el president en Assemblea General 
Extraordinària. 
 
Article 44é- Per a la designació del vocal representant de l’il·lustre Ajuntament, es 
procedirà de la següent forma: 



 
a) L’il·lustríssim Ajuntament de Bocairent, designarà d’entre els seus membres un 

representat a la Junta Directiva en qualitat de vocal, amb veu i vot. 
b) No s’especificarà la durada d’aquest vocal, però cessarà automàticament en el seu 

càrrec, quan deixe de pertànyer a la corporació en qualitat de regidor. 
c) Quan l’Ajuntament ho considere oportú, podrà rellevar el seu representant i 

nomenar-ne un altre. 
d) Del nomenament i dels canvis, si hi hagués, l’Ajuntament retrà compte per escrit a  

Junta Directiva en el termini d’una setmana. En cas que el regidor no puga assistir 
o exercir les seues atribucions temporalment, podrà ser substituït per l’ajuntament.  

 
Article 44é – Per a la designació del vocal representant de  Ajuntament, es procedirà de la 
següent forma: 

a) L’Ajuntament de Bocairent designarà d’entre els seus membres un representant a 
la Junta Directiva en qualitat de vocal, amb veu i dret a vot. 

b) No s’especificarà la durada d’aquest vocal, però cessarà automàticament en el seu 
càrrec quan deixe de pertànyer a la corporació en qualitat de regidor. 

c) Quan l’Ajuntament ho considere oportú podrà rellevar el seu representant i 
nomenar-ne un altre. 

d) Del nomenament i dels canvis, si hi hagués, l’Ajuntament retrà compte per escrit  al 
president  de la Junta Directiva. 

 
Article 45é- Les fiales, nomenaran i revocaran lliurement els seus vocals i ho 
comunicaran per escrit a la Junta Directiva. 
 
Article 45é – Les filaes, nomenaran i revocaran lliurement els seus vocals i ho 
comunicaran per escrit al president de  la Junta Directiva. 
En cas que els vocals no puguen assistir o exercir les seues atribucions temporalment, la 
filà podrà designar un substitut.  
 
Article  46é- Els nous directius electes i nomenats, prendran possessió dels seus càrrecs 
en la primera sessió que se celebre en Junta Directiva, després de la seua elecció i 
nomenament. 
 
Article  46é – Els nous directius electes i nomenats prendran possessió dels seus càrrecs 
en la primera sessió que se celebre de la Junta Directiva, després de la seua elecció i 
nomenament. 
 
Article 47é- La Junta Directiva, es reunirà almenys una vegada al mes o abans si ho 
estimés necessari el president, o cinc dels seus membres, que hauran de sol·licitar-ho per 
escrit raonat adreçat a la Presidència. 
 
Article 47é.- La Junta Directiva, es reunirà una vegada al mes si es considera oportú o 
abans si ho estimés necessari el president o cinc dels seus membres, que hauran de 
sol·licitar-ho per escrit raonat adreçat a la Presidència. 
 



 
Article 48é- Per constituir-se en sessió vàlida la Junta Directiva, serà necessari que en 
primera convocatòria, concorren tres quartes parts dels seus membres. En segona, 
bastarà la presència del president i del secretari o de qui els substituesquen legalment i 
uns altres set membres com a mínim. 
 
Article 48é – Per constituir-se en sessió vàlida la Junta Directiva, serà necessari que en 
primera convocatòria, concórreguen tres quartes parts dels seus membres. En segona 
bastarà la presència del president i del secretari o de qui els substituesquen legalment i 
uns altres set membres com a mínim. 
 
Article 49é- Les sessions de la Junta Directiva, es convocaran mitjançant citació personal 
escrita, quaranta-vuit hores abans, i la segona convocatòria, tindrà lloc automàticament 
mitja hora després de l’assenyalada per la primera,  en cas que no s’haja pogut constituir 
en sessió per falta d’assistència dels membres requerits. 
 
Article 49é – Les sessions de la Junta Directiva es convocaran mitjançant citació personal 
escrita, o per qualsevol mitjà de comunicació a distància pel qual es puga deixar 
constància de la seua recepció quaranta-vuit hores abans, i la segona convocatòria, tindrà 
lloc automàticament mitja hora després de l’assenyalada per la primera,  en cas que no 
s’haja pogut constituir en sessió per falta d’assistència dels membres requerits. 
 
Article 50é- Els acords es prendran per vot de la meitat més un dels seus membres amb 
dret a vot, llevat d’aquelles qüestions que necessiten majoria diferent indicada en el 
present estatut. El vot del president, o del qui substituesca legalment, serà de qualitat i 
podrà decidir en cas d’empat. 
 
Article 50é – Els acords es prendran per vot de la meitat més un dels seus membres amb 
dret a vot, llevat d’aquelles qüestions que necessiten majoria diferent indicada en el 
present estatut. El vot del president, o de qui el substituesca legalment serà de qualitat i 
podrà decidir en cas d’empat. 
 
Article 51é-  Totes les sessions de la Junta Directiva. S’alçarà un acta, que serà sotmesa 
a l’aprovació en la següent sessió. Podran signar-la quants assistents ho desitgen a més 
del secretari i el vistiplau del president. 
 
Article 51é -  En totes les sessions de la Junta Directiva s’alçarà una acta, que serà 
sotmesa a l’aprovació en la següent sessió. La signarà el secretari amb el vistiplau del 
president i dos interventors que hauran sigut nomenats al començament de la reunió. 
 
Article 52é- La Junta Directiva tindrà les següents atribucions, a més de les indicades en 
altres article: 

a) Designar les comissions que estime convenients, fins i tot amb col·laboració de 
socis no directius, per al millor desenvolupament de la Junta de Festes. En cada 
cas determinarà la durada i competències. 



 
b) Preparar amb antelació necessària els projectes de pressupostos anuals 

d’ingressos i despeses, que presentaran a l’aprovació de l’Assemblea General al 
mes de novembre. 

c) Formar anualment un inventari dels béns o efectes de la Junta de Festes i informar 
a l’Assemblea General de la liquidació de l’exercici anterior. 

d) Proposar a l’Assemblea General els mitjans per recaptar fons. 
e) Fixar al tauler d’anuncis, l’estat resum anual de la situació de tresoreria. 
f) Administrar tots els serveis, fins i tot s’escollirà la forma que es considere més 

adequada. 
g) Ordenar quan siga necessari per al millor règim de la Junta de Festes i organitzar, 

a través de les comissions designades a l’efecte, els actes que considere oportuns 
per compliment dels fins de l’Associació. Es vetllarà especialment per l’ordre i 
desenvolupament de les filaes durant els actes de festa. 

h) Elevar a l’Assemblea General, les modificacions que estime convenient introduir al 
present estatut. 

i) Resoldre allò no previst i urgent que estime més indicat, prèvia convocatòria 
immediata de la Junta Directiva. 
 

Article 52é – La Junta Directiva tindrà les següents atribucions, a més de les indicades en 
altres article: 

a) Designar les comissions que estime convenients, fins i tot amb col·laboració de 
socis no directius, per al millor desenvolupament de l’Associació. En cada cas es 
determinarà la durada i competències. 

b) Preparar amb antelació necessària els projectes de pressupostos anuals 
d’ingressos i despeses, que presentaran a l’aprovació de l’Assemblea General al 
mes de novembre. 

c) Formar anualment un inventari dels béns o efectes de l’Associació i informar a 
l’Assemblea General de la liquidació de l’exercici anterior. 

d) Proposar a l’Assemblea General els mitjans per recaptar fons. 
e) Fixar al tauler d’anuncis, l’estat resum anual de la situació de tresoreria. 
f) Administrar tots els serveis, fins i tot s’escollirà la forma que es considere més 

adequada. 
g) Ordenar, quan siga necessari per al millor règim de l’Associació, i organitzar, a 

través de les comissions designades a l’efecte, els actes que considere oportuns 
per compliment dels fins de l’Associació. Es vetllarà especialment per l’ordre i 
desenvolupament de les filaes durant els actes de festa. 

h) Elevar a l’Assemblea General extraordinària les modificacions que estime 
convenient introduir al present estatut. 

i) Resoldre allò no previst i urgent que estime més indicat, prèvia convocatòria 
immediata de la Junta Directiva. 
 

FUNCIONS DELS MEMBRES DE LA JUNTA 
FUNCIONS DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 



 
Article 53é- El president ostentarà la representació oficial de la Junta de Festes, i li 
correspon: 

a) Convocar la Junta Directiva, així com les comissions quan ho estime convenient. 
b) Presidir l’Assemblea General i Junta Directiva. Dirigirà els debats i tindrà cura que 

se guarde el major ordre i correcció. Podrà suspendre-les en cas extrem, alçar les 
sessions quan intente posar ordre i no aconseguesca  ser obeït. 

c) Executar sense dilació els acords de l’Assemblea i Junta Directiva. 
d) Representar judicialment i extrajudicialment la Junta de Festes i signar tots els 

documents que dimanen d’ella. 
e) Autoritzar els pagaments de la Junta de Festes mitjançant signatura mancomunada 

amb el tresorer. 
f) Designar lliurement entre els components de les fiales, quan la Junta Directiva ho 

estime convenient, fins a un màxim de tres col·laboradors, per a executar el treball 
necessaris que requeresca el bon desenvolupament de la Junta de Festes. Aquest 
col·laboradors podran ser remunerats en justa compensació a les tasques que 
realitzen i dins dels límits que aconsellen els recursos que dispose la Junta de 
Festes. 

El vicepresident o vicepresidents, si hi hagués, substituiran el president en la seua 
absència quan no puga assistir per qualsevol motiu. 
 
Article 53é – El president ostentarà la representació oficial de l’Associació, i li correspon: 

a) Convocar la Junta Directiva, així com les comissions quan ho estime convenient. 
b) Presidir l’Assemblea General i Junta Directiva. Dirigirà els debats i tindrà cura que 

es guarde el major ordre i correcció. Podrà suspendre-les en cas extrem, alçar les 
sessions quan intente posar ordre i no aconseguesca  ser obeït. 

c) Executar sense dilació els acords de l’Assemblea i Junta Directiva. 
d) Representar judicialment i extrajudicialment l’Associació i signar tots els documents 

que dimanen d’ella. 
e) Autoritzar els pagaments de l’Asociació mitjançant signatura mancomunada amb la 

persona que ostente la tresoreria. 
f) Designar lliurement entre els components de les filaes, quan la Junta Directiva ho 

estime convenient, els col·laboradors que considere oportuns per a executar el 
treball necessaris que requeresca el bon desenvolupament de l’Associació. Aquest 
col·laboradors podran ser remunerats en justa compensació a les tasques que 
realitzen i dins dels límits que aconsellen els recursos que dispose l’Associació 
 

El vicepresident o vicepresidents, si hi hagués, substituiran el president en la seua 
absència quan no puga assistir per qualsevol motiu. 
 
 
Article 54é- Al secretari i vicesecretari els correspon: 

a) Portar un llibre per estendre les actes de les Assemblees Generals i Junta 
Directiva, i autoritzar-les amb la seua signatura i el vistiplau del president. 



 
b) Portar un registre de tots els festers de les filaes federades per ordre d’antiguitat, 

en el qual conste la filà a la qual figuren adherits com a festers i les altres dades 
que es consideren necessàries. 

c) Estendre i signar les convocatòries de les Assemblees Generals i Junta Directiva i 
tots els altres documents en els quals pose la seua signatura el president, lleva’t 
d’allò referent a les gestions comptables. 

d) Tenir al seu càrrec i sota la seua responsabilitat i custòdia la bandera, el segells, 
els llibres d’actes, el registre de la Junta de Festes, la documentació oficial i la 
correspondència. 

e) Organitzar i conservar l’arxiu i fitxer de tota la documentació administrativa en vigor. 
f) Rebre les sol·licituds i proposicions dels associats i retre compte d’elles a la Junta 

Directiva. 
El vicesecretari suplirà el secretari en la seua absència. 
 
Article 54é – A la persona que és responsable de  la  secretaria correspon: 

a) Portar un llibre per estendre les actes de les Assemblees Generals i Junta 
Directiva, i autoritzar-les amb la seua signatura i el vistiplau del president. 

b) Portar un registre de tots els festers de les filaes per ordre d’antiguitat, en el qual 
conste la filà a la qual figuren adherits com a festers i les altres dades que es 
consideren necessàries. 

c) Estendre i signar les convocatòries de les Assemblees Generals i Junta Directiva i 
tots els altres documents en els quals pose la seua signatura el president, llevat 
d’allò referent a les gestions comptables. 

d) Tenir al seu càrrec i sota la seua responsabilitat i custòdia la bandera, els segells, 
els llibres d’actes, el registre de l’Associació, la documentació oficial i la 
correspondència. 

e) Organitzar i conservar l’arxiu i fitxer de tota la documentació administrativa en vigor. 
f) Rebre les sol·licituds i proposicions dels associats i retre compte d’elles a la Junta 

Directiva. 
La persona que ostente la vicesecretaria suplirà  la persona responsable de la secretaria 
en la seua absència. 
 
Article 55é- El tresorer-comptador serà el dipositari dels fons socials i li correspon: 

a) Rebre i pagar les quantitats que procedesquen, sempre que s’acredite la seua 
legitimitat,  amb lliurament signat mancomunadament amb el president. 

b) Conservar en el seu poder els fons de la Junta de Festes i els corresponents llibres 
i documents que acrediten la seua existència i ús. 

c) Autoritzar en la seua signatura els rebuts de totes les quantitats que haja de rebre 
l’Associació i disposar el seu cobrament. 

d) Retre compte de les despeses i ingressos quan ho sol·licite la Junta Directiva i 
presentar l’estat general de comptes quan finalitze cada ejercici anual. 

El vicetresorer suplirà el tresorer en la seua absència. 
 
Article 55é – La persona que és responsable de la tresoreria El tresorer-comptador serà la 
dipositària  dels fons socials i li correspon: 



 
a) Rebre i pagar les quantitats que procedesquen, sempre que s’acredite la seua 

legitimitat,  amb lliurament signat mancomunadament amb el president. 
b) Conservar en el seu poder els fons de l‘Associació i els corresponents llibres i 

documents que acrediten la seua existència i ús. 
c) Autoritzar amb la seua signatura els rebuts de totes les quantitats que haja de rebre 

l’Associació i disposar el seu cobrament. 
d) Retre compte de les despeses i ingressos quan ho sol·licite la Junta Directiva i 

presentar l’estat general de comptes quan finalitze cada exercici anual. 
La persona que ostente la vicetresoreria suplirà la persona encarregada de la tresoreria 
en la seua absència. 
 
Article 56é- Els vocals que representen les fiales, els correspon: 

a) Formar part de les distintes comissions. Podran també presidir-les i realitzar 
quantes funcions se’ls encomane. 

b) Substituir el president i vicepresident en absència i malaltia i en els vacants dels 
càrrecs, per ordre preferent de majoria d’edat i el secretari per ordre de minoria 
d’edat. 

 
Article 56é – Els vocals que representen les filaes i els correspon: 

a) Formar part de les distintes comissions. Podran també presidir-les i realitzar 
quantes funcions se’ls encomane. 

b) Substituir el president i vicepresident en absència i malaltia, i en les vacants dels 
càrrecs, per ordre preferent de majoria d’edat i el secretari per ordre de minoria 
d’edat. 

 
Article 57é- El cronista, serà l’encarregat de la documentació històrica i li correspon: 

a) Redactar anualment la crònica-memòria, que comprendrà dues parts. La història de 
les activitats  que la Junta de Festes durant l’any i la història de les festes últimes 
celebrades. Recollirà el major nombre possible de dades. 

b) Informar i assessorar a la Junta Directiva sobre qüestions històriques, relatives a la 
festa i la Junta de Festes. 

c) Organitzar l’arxiu històric amb tot el material procedent de secretaria, que ja no 
tinga vigència administrativa. 

d) Vigilar el patrimoni cultural de la Junta de Festes (biblioteca, arxiu, etc.). 
 

Article 57é – El cronista serà l’encarregat de la documentació històrica i li correspon: 
a) Redactar anualment la crònica i memòria, que comprendrà dues parts. La història 

de les activitats que l’Associació durant l’any i la història de les festes últimes 
celebrades. Recollirà el major nombre possible de dades. 

b) Informar i assessorar la Junta Directiva sobre qüestions històriques, relatives a la 
festa i l’Associació.  

 
Article 58é- A l’assessor religiós li correspon: 

a) Vetllar perquè la Junta de Festes complesca els seu fins de manera que s’ajuste a 
la fe que dóna origen a aquestes festes. 



 
b) Estimular i desenvolupar els actes religiosos i formatius que s’estimen convenients, 

especialment els dies de la novena i actes dins del context de les Festes. 
 

Article 58é – A l’assessor religiós li correspon: 
a) Vetllar perquè l’Associació complesca els seu fins de manera que s’ajuste als 

principis i valors catòlics que donen origen a les festes patronals. 
b) Impulsar i desenvolupar els actes religiosos i formatius que s’estimen convenients, 

especialment els dies de la novena i actes dins del context de les Festes de Sant 
Blai. 

c) En cas que l’assessor religiós no puga assistir o exercir les seues atribucions 
temporalment, podrà nomenar un substitut.  
 

Article 59é- L’assessor artístic, serà el responsable del bon gust i bellesa de la Festa, al 
qual li correspon: 

a) Informar i assessorar les fiales i la Junta Directiva, sobre les qüestions artístiques 
relatives a la festa i a la Junta de Festes. 

b) Organitzar el museu artisticohistòric amb tot el material possible (vestits, armes, 
objectes, fotografies, dibuixos, pintures, reproduccions, etc.) 

c) Vigilar el patrimoni artístic de la Junta de Festes (museu) i marcar orientacions. 
 

Article 59é – L’assessoria  artística i arxiver serà el responsable del vetllar per la qualitat 
artística de la Festa, al qual li correspon: 

a) Informar i assessorar les filaes i la Junta Directiva, sobre les qüestions artístiques 
relatives a la festa i a l’Associació. 

b) Organitzar el museu historicoartístic amb tot el material possible (vestits, armes, 
objectes, fotografies, dibuixos, pintures, reproduccions, etc.) 

c) Vigilar i tindre cura del patrimoni artístic i cultural de l’Associació (biblioteca, arxiu, 
museu) i marcar orientacions. 

d) Organitzar l’arxiu històric amb tot el material procedent de secretaria i tresoreria, 
que ja no tinga vigència administrativa. 

En el cas que hi haguera una comissió d’arxiu per dur a terme les tasques : 
La comissió d’arxiu estarà composada per un màxim de sis persones proposades pel 
president de l’Associació i ratificades per la Junta Directiva. El col·laboradors seran 
preferentment membres d’alguna filà, no obstant això, podran proposar-se col·laboradors 
no festers amb un màxim de dos. Tots ells formaran part de la Junta Directiva amb veu, 
però sense dret a vot. (article aprovat en assemblea extraordinària del 17/11/2008). 
 
Article 60é- El regidor serà la persona que representa l’Ajuntament en la Junta Directiva. 
 
Article 60é – El regidor serà la persona que representa l’Ajuntament en la Junta Directiva. 
 
Article 61é- El sergent major serà la persona que acompanye la bandera de la Junta de 
Festes en els actes que procedesca. Aixó no obstant podrà absentar-se de l’esmentat lloc 
per ajudar a organitzar els actes de festes de carrer. Així haurà d’informar a la Junta 
Directiva de qualsevol incidència succeïda durant els actes de festa. 



 
 
Article 61é – El sergent major serà la persona que acompanye la bandera de l’Associació 
en els actes que procedesca. Això no obstant, podrà absentar-se de l’esmentat lloc per 
ajudar a organitzar els actes de festes de carrer. La Junta Directiva haurà de ser 
informada de qualsevol incidència succeïda durant els actes de festa. 
En cas d’absència del sergent major per qualsevol motiu, la Junta Directiva podrà 
nomenar un substitut. 
 
 
 

COMISSIONS DE TREBALL 
 
Article 62é- Per a la designació de les comissions de treball i els seus responsables 
nomenats per la Junta Directiva, es procedirà de la següent forma: 
D’entre els vocals designats per les filaes, la Junta Directiva, elegirà les persones idònies 
per ocupar els càrrecs necessaris, per al seu bon funcionament. 
 
Article 62é – Per a la designació de les comissions de treball i els seus responsables 
nomenats per la Junta Directiva  es procedirà de la següent forma: 
D’entre els vocals designats per les filaes, la Junta Directiva elegirà les persones idònies 
per ocupar els càrrecs necessaris, per al seu bon funcionament. 
 

HONORS I SANCIONS 
 
Article 63é- La Junta Directiva, podrà premiar mèrits especialment rellevants i notables 
amb la Festa, amb la concessió de la Insígnia d’Or de l’Associació a aquelles persones o 
entitats jurídiques mereixedores d’ella. 

a) Honrarà cada any els capitans de cada filà, amb el lliurament d’un diploma que 
indique el seu nomenament, en l’acte que se celebre per a tal fi. 

b) Distingirà anualment els festers que porten cinquanta anys a la Festa així com els 
de setanta-cinc anys, amb la concessió del diploma corresponent. 
 

Article 63é – La Junta Directiva podrà premiar mèrits especialment rellevants i notables 
amb la festa, amb la concessió del títol de Soci d’Honor de l’Associació a aquelles 
persones o entitats jurídiques mereixedores d’ella. 
Homenatjarà cada any els capitans de cada filà, amb el lliurament d’un diploma que 
indique el seu nomenament en l’acte que se celebre per a tal fi. 
Reconeixerà anualment els festers que porten cinquanta anys a la festa, així com els de 
setanta-cinc anys, amb la concessió del diploma corresponent. 
 
Article 64é- Les faltes es consideraran lleus, greus i molt greus. Les infraccions seran 
sancionades per la Junta d’acord amb les següents normes: 
 
A LA FILÀ.- 

a) Amonestació escrita. 



 
b) Amonestació pública. 
c) Reparació de danys produïts en la quantia que s’estipule. 

 
ALS FESTERS.- 

a) Amonestació escrita. 
b) Amonestació pública. 
c) Reparació de danys produïts en la quantia que s’estipule. 
d) Privació d’assistència a algun o tots els actes de les Festes. 
e) Separació de a Festa per un o més exercicis. 
f) Baixa definitiva com a fester. 

 
Article 64é – Les faltes es consideraran lleus, greus i molt greus. Les infraccions seran 
sancionades per la Junta Directiva d’acord amb les següents normes: 
 
A LA FILÀ.- 

d) Amonestació escrita. 
e) Amonestació pública. 
f) Reparació de danys produïts en la quantia que s’estipule. 

 
ALS FESTERS.- 

g) Amonestació escrita. 
h) Amonestació pública. 
i) Reparació de danys produïts en la quantia que s’estipule. 
j) Privació d’assistència a algun o tots els actes de les festes. 
k) Separació de la festa per un o més exercicis. 
l) Baixa definitiva com a fester. 

 
Article 65é- Es consideren faltes lleus d’una filà o associat: 

a) No portar la bandera o estendard en els actes que haja de figurar. 
b) Consentir als membres de la filà l’assistència als actes sense l’uniforme complet. 
c) La falta de festers en el nombre que correspon a l’acte que es realitze. 

 
Article 65é – Es consideren faltes lleus d’una filà: 

a) No portar la bandera o estendard en els actes que haja de figurar. 
b) Consentir als membres de la filà l’assistència als actes sense l’uniforme complet. 
c) La falta de festers en el nombre que correspon a l’acte que es realitze. 

 
Article 66é- Seran faltes greus: 

a) La falta de puntualitat injustificada a qualsevol acte oficial. 
b) Convertir qualsevol acte fester en crítica fora de lloc, de mal gust o suposés 

incorrecció amb les autoritats, membres de la Junta Directiva o públic. 
c) La conducta d’un o diversos membres de la filà que interferesquen en el bon 

desenvolupament d’un acte de programa oficial de festes, sense que aquesta pose 
remei immediat a la situació. 

d) La reincidència en les faltes lleus es considerarà falta greu. 



 
 

Article 66é – Seran faltes greus d’una filà: 
a) La falta de puntualitat injustificada a qualsevol acte oficial. 
b) Convertir qualsevol acte fester en crítica fora de lloc, de mal gust o que supose 

incorrecció amb les autoritats, membres de la Junta Directiva o públic. 
c) La conducta d’un o diversos membres de la filà que interferesquen en el bon 

desenvolupament d’un acte de programa oficial de festes, sense que aquesta pose 
remei immediat a la situació. 

d) La reincidència en les faltes lleus es considerarà falta greu. 
 
Article 67é- Es consideraran faltes molt greus: 

a) No assistir als actes indicats al programa de la Festa que tinguen obligació de fer-
ho, així com a altres que puga ordenar la Junta Directiva. 

b) La insubordinació conjunta, insults a les autoritats, membre de la Junta Directiva o 
personal delegat. 

c) La reincidència en faltes greus es considerarà falta molt greu. 
 

Article 67é – Es consideraran faltes molt greus d’una filà: 
a) No assistir als actes indicats al programa de la festa que tinguen obligació de fer-

ho, així com a altres que puga ordenar la Junta Directiva. 
b) La insubordinació conjunta, insults a les autoritats, membres de la Junta Directiva o 

personal delegat. 
c) La reincidència en faltes greus es considerarà falta molt greu. 

 
Article 68é- Es consideraran faltes lleus d’un fester: 

a) Abandonament de l’esquadra o formació en alguna desfilada sense causa 
justificada. 

b) Observar falta de bones formes qualsevol dels actes oficials. 
 
Article 68é – Es consideraran faltes lleus d’un fester: 

a) Abandonament de l’esquadra o formació en alguna desfilada sense causa 
justificada. 

b) Observar falta de bones formes en qualsevol dels actes oficials. 
 
Article 69é- Seran faltes greus: 

a) No atendre les instruccions dels membres de la Junta Directiva i no acatar les 
ordres dels seus vocals o delegats de la seua filà. 

b) Fer trets d’arcabusseria, mosquet, espindarga... fora dels actes oficials i del lloc on 
en aquell moment s’estigueren celebrant. 

c) Llançar objectes des de les carrosses que puguen produir danys o prejudicis. 
d) No anar degudament uniformat en els actes que intervinga o canvie penyores que 

no corresponguen al seu vestit. 
e) Insultar de paraula o obra les autoritats i els seus agents, els components de la 

Junta Directiva o els seus representants. 
f) La reincidència en faltes lleus es considerarà falta greu. 



 
 
Article 69é – Seran faltes greus d’un fester: 

a) No atendre les instruccions dels membres de la Junta Directiva i no acatar les 
ordres dels seus vocals o delegats de la seua filà. 

b) Fer trets d’arcabusseria, mosquet, espingarga... fora dels actes oficials i del lloc on 
en aquell moment s’estigueren celebrant. 

c) Llançar objectes des de les carrosses que puguen produir danys o perjudicis. 
d) No anar degudament uniformat en els actes que intervinga o canvie penyores que 

no corresponguen al seu vestit. 
e) Insultar de paraula o obra les autoritats i els seus agents, els components de la 

Junta Directiva o els delegats de la seua filà. 
f) La reincidència en faltes lleus es considerarà falta greu. 

 
Article 70é- Seran faltes molt greus: 

a) Alterar l’ordre públic vestint de fester. 
b) Disparar de forma que puga causar danys o perjudicis els dies de festa i no 

respectar la normativa de disparament. 
c) La reincidència en faltes greus es considerarà falta molt greu. 

 
Article 70é – Seran faltes molt greus d’un fester: 

a) Alterar l’ordre públic en qualsevol acte oficial de festa. 
b) Disparar de forma que puga causar danys o perjudicis els dies de festa i no 

respectar la normativa de disparament. 
c) La reincidència en faltes greus es considerarà falta molt greu. 

 
Article 71é- Qualsevol altra falta no prevista en els apartats anteriors, tant de filà com de 
festers, serà jutjada per la Junta Directiva i sancionada de la forma que estime 
convenient,així com la imposició de sancions, serà immediata a la decisió de la Junta 
Directiva. Totes les sancions que s’imposen seran notificades prèviament als sancionats, 
perquè en el termini de quinze dies, l’inculpat puga al·legar davant la Junta Directiva allò 
que estime procedent sobre la sanció i aquesta considerar-ho procedent o no. 
 
Article 71é – Qualsevol altra falta no prevista en els apartats anteriors, tant de filà com de 
festers, serà jutjada per la Junta Directiva i sancionada de la forma que estime convenient, 
així com la imposició de sancions serà immediata a la decisió de la Junta Directiva. Totes 
les sancions que s’imposen seran notificades prèviament als sancionats, perquè en el 
termini de trenta dies l’interessat puga al·legar davant la Junta Directiva, en un termini de 
deu dies a comptar des de la notificació, allò que estime procedent sobre la sanció. La 
Junta directiva resoldrà en un termini màxim de trenta dies la procedència o no de les 
al·legacions formulades, en el seu cas, procedirà a la corresponent imposició de la sanció. 
 
 

TÍTOL V 
RÈGIM ECONÓMIC 

 



 
Article 72é- El patrimoni de la Junta de Festes, es troba constituït pels béns que 
s’especifiquen a l’inventari format en aquesta mateixa data i, que ascendeix en l’actualitat 
a la quantitat de 15.025 euros. 
 
Article 72é- El patrimoni de l’Associació es troba constituït pels béns, drets i obligacions 
susceptibles de valoració econòmica. 
 
Article 73é-  El pressupost anual serà aprovat cada any a l’Assemblea General Ordinària. 
Els recursos econòmics de la Junta de Festes es nodriran de: 

a) De les quotes que fixe l’Assemblea General als seus membres. 
b) De les subvencions oficials o particulars. 
c) De donacions, herències i/o llegats. 
d) De les rendes del mateix patrimoni o bé d’altres ingressos que  puga obtenir la 

Federació mitjançant les activitats lícites que acorde realitzar la Junta Directiva, 
sempre dins dels fins estatutaris. 

 
Article 73é-  El pressupost anual serà aprovat cada any a l’Assemblea General Ordinària i 
coincidirà amb l’any natural. 
Els recursos econòmics de l’Associació es nodriran de: 

a) De les quotes que fixe l’Assemblea General als seus membres. 
b) De les subvencions oficials o particulars. 
c) De donacions, herències i/o llegats. 
d) De les rendes del mateix patrimoni o bé d’altres ingressos que puga obtenir la 

Federació mitjançant les activitats lícites que acorde realitzar la Junta Directiva, 
sempre dins dels fins estatutaris. 

 
Article 74é- La base econòmica de la Junta de Festes la constitueixen els pressupostos, 
que podran ser ordinaris i extraordinaris. 
 
Article 74é- La base econòmica de l’Associació la constitueixen els pressupostos, que 
podran ser ordinaris i extraordinaris. 
 
Article 75é- Els pressupostos ordinaris de l’any atendran les despeses normals i 
necessàries per al sosteniment de la Junta de Festes i cobrir les seues obligacions. Es 
consideraran tots els ingressos i despeses previsibles, classificats per conceptes i amb el 
detall adequat per a ser apreciats. 
 
Article 75é- Els pressupostos ordinaris de l’any atendran les despeses normals i 
necessàries per al sosteniment de l’Asociació i cobrir les seues obligacions. Es 
consideraran tots els ingressos i despeses previsibles, classificats per conceptes i amb el 
detall adequat per a ser apreciats. 
 
Article 76é- El tresorer redactarà el projecte sobre la base de liquidació de l’últim 
pressupost ordinari vigent, que serà elaborat per la Junta Directiva. 
 



 
Article 76é- La persona que ostenta la tresoreria redactarà el projecte sobre la base de 
liquidació de l’últim estat de comptes ordinari vigent, que serà aprovat per la Junta 
Directiva. 
 
Article 77é- No es farà cap pagament sense lliurament visat pel president, amb presa de 
raó del tresorer. La Junta Directiva, podrà no obstant i baix la seua responsabilitat, fer 
alguna despesa no prevista, que excedesca la quantitat consignada, sempre que l’equilibri 
normal del pressupost quede ben assegurat, bé per augment dels ingressos o bé per 
l’economia d’altres despeses degudament ateses. 
 
Article 77é- No es farà cap pagament sense lliurament visat pel president, amb presa de 
raó de la persona que ostente la tresoreria. La Junta Directiva podrà no obstant i sota la 
seua responsabilitat fer alguna despesa no prevista, que excedesca la quantitat 
consignada, sempre que l’equilibri normal del pressupost quede ben assegurat, bé per 
augment dels ingressos o bé per l’economia d’altres despeses degudament ateses. 
 
Article 78é- Els comptes d’ingressos es portaran amb suficient claredat als llibres 
necessaris i pel sistema que s’adopte. Es conservaran ordenadament els justificants 
corresponents. 
 
Article 78é- Els comptes d’ingressos es portaran amb suficient claredat als llibres 
necessaris i pel sistema que s’adopte. Es conservaran ordenadament els justificants 
corresponents. 
 
Article 79é- Al tauler d’anuncis de la Junta de Festes s’exposarà per al coneixement  dels 
associats cada any l’estat de comptes i balanç general de gestió del pressupost, que se 
sotmetrà a l’aprovació de l’Assemblea General. 
 
Article 79é- Al tauler d’anuncis de l’Associació s’exposarà per al coneixement  dels 
associats cada any l’estat de comptes i balanç general de gestió del pressupost, que se 
sotmetrà a l’aprovació de l’Assemblea General ordinària. 
 
Article 80é- La Junta Directiva determinarà la forma de recaptar els ingressos i si els 
esmentats fons es dipositen en un establiment de crèdit, es necessitarà per retirar-los 
dues de les tres signatures autoritzades: president, tresorer i vicetresorer. 
 
Article 80é- La Junta Directiva determinarà la forma de recaptar els ingressos i si els 
esmentats fons es dipositen en entitats de crèdit, es necessitarà per retirar-los dues de les 
tres signatures autoritzades: president, tresorer i vicetresorer. 
 
Article 81é- Els fons sobrants de cobrir les despeses ordinàries s’aplicaran als fins que la 
Junta Directiva considere oportuns. 
 
Article 81é- Els fons sobrants de cobrir les despeses ordinàries s’aplicaran als fins que la 
Junta Directiva considere oportuns. 



 
 
Article 82é- Els donatius i subvencions que es reben s’aplicaran als fins indicats pel 
donant, llevat que resultés impossible o improcedent, i els que no tinguen una finalitat 
determinada es destinaran als fins generals de la Junta de Festes. 
 
Article 82é- Els donatius i subvencions que es reben s’aplicaran als fins indicats pel 
donant, llevat que resultés impossible o improcedent, i els que no tinguen una finalitat 
determinada es destinaran als fins generals de l’Associació. 
 
Article 83é- El patrimoni de la Junta de Festes serà constituït per tots els seus béns, 
mobles i immobles de qualsevol classe, que seran relacionats amb la precisió requerida 
en l’inventari anual on s’hi especificarà el seu estat, altes i baixes. 
 
Article 83é- El patrimoni de l’Associació serà constituït per tots els seus béns, mobles i 
immobles de qualsevol classe, que seran relacionats amb la precisió requerida en 
l’inventari anual on s’hi especificarà el seu estat, altes i baixes. 
 
Article 84é- La dissolució de la Junta de Festes obri el període de liquidació, fins al final 
del qual l’entitat conservarà la seua entitat jurídica. 
En cas de dissoldre’s la Junta de Festes, l’Assemblea General que acorde la dissolució 
nomenarà una comissió liquidadora, composta per cinc membres extrets des de la Junta 
Directiva o bé els que el jutge, en el seu cas, decidesca. Els liquidadors es faran càrrec 
dels fons que existisquen, perquè, una vegada satisfetes les obligacions, el romanent, si 
hi hagués siga lliurat en dipòsit a l’Ajuntament de Bocairent. 
Correspon als liquidadors: 

a) Vetllar per la integritat del patrimoni de l’Associació Festes de Moros i Cristians de 
Sant Blai. 

b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguen necessàries per 
a la liquidació. 

c) Cobrar els crèdits de la Junta de Festes. 
d) Liquidar el patrimoni i pagar els creditors. 
e) Aplicar els béns sobrants de la Junta de Festes als fins previstos pels estatuts. 
f) Sol·licitar la cancel·lació dels assentaments en el registre corresponent. 

En cas d’insolvència de la Junta de Festes, l’òrgan de representació, o si és el cas, els 
liquidadors han de promoure immediatament l’oportú procediment concursal davant del 
jutge competent. Les associacions membre no responen personalment dels deutes de la 
Junta de Festes. 
Els membres de la Junta Directiva i de l’Assemblea General, i les altres persones que 
obren en representació de la Junta de Festes respondran davant d’aquesta, davant de les 
associacions membre i davant de tercers pels danys causats i els deutes concrets per 
actes dolosos, culposos i negligents. 
 
Article 84é- La dissolució de l’Associació obri el període de liquidació, fins al final del qual 
l’entitat conservarà la seua personalitat jurídica. 



 
En cas de dissoldre’s l’Associació, l’Assemblea General extraordinària que acorde la 
dissolució nomenarà una comissió liquidadora, composta per cinc membres extrets des de 
la Junta Directiva o bé els que el jutge, en el seu cas, decidesca. Els liquidadors es faran 
càrrec dels fons que existisquen, perquè, una vegada satisfetes les obligacions, el 
romanent, si hi hagués siga lliurat en dipòsit a l’Ajuntament de Bocairent. 
Correspon als liquidadors: 

a) Vetllar per la integritat del patrimoni de l’Associació Festes de Moros i Cristians de 
Sant Blai. 

b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguen necessàries per 
a la liquidació. 

c) Cobrar els crèdits de l’Associació. 
d) Liquidar el patrimoni i pagar els creditors. 
e) Aplicar els béns sobrants de l’Associació als fins previstos pels estatuts. 
f) Sol·licitar la cancel·lació dels assentaments en el registre corresponent. 

En cas d’insolvència de l’Associació, l’òrgan de representació, o si és el cas, els 
liquidadors han de promoure immediatament l’oportú procediment concursal davant del 
jutge competent. Les associacions membres no responen personalment dels deutes de 
l’Associació. 
Els membres de la Junta Directiva i de l’Assemblea General, i les altres persones que 
obren en representació de l’Associació respondran davant d’aquesta, davant de les 
associacions membre i davant de tercers pels danys causats i els deutes concrets per 
actes dolosos, culposos i negligents. 
 

TÍTOL VI 
REGLAMENT ELECTORAL DEL PRESIDENT 

 
CAPÍTOL I 

DISPOSICIONS GENERALS 
Article 85é- Aquest reglament té per objecte regular el procés d’elecció del president de 
l’Associació de Festes de Moros i Cristians de Sant Blai, d’acord amb allò previst en 
l’article 43 dels estatuts. 
 
Article 85é- Aquest reglament té per objecte regular el procés d’elecció del president de 
l’Associació de Festes de Moros i Cristians de Sant Blai, d’acord amb allò previst en 
l’article 43 dels estatuts. 
 
Article 86é- Son electors tots els festers associats a les filaes que tinguen 18 anys 
complits i que no estiguen incapacitats legal ni judicialment. 
 
Article 86é- Son electors tots els festers associats a les filaes majors d’edat i que no 
estiguen incapacitats legal ni judicialment. 
 
Article 87é- Podran ser candidats a president de la Junta de Festes tots els festers de 
qualsevol Filà integrada que reunisquen els requisits establits a l’article 42 dels estatuts i 
que no estiguen incapacitats legalment ni judicialment. 



 
 
Article 87é- Podran ser candidats a president de l’Associació tots els festers de qualsevol 
filà integrada que reunisquen els requisits establits a l’article 42 dels estatuts i que no 
estiguen incapacitats legalment ni judicialment. 
Seran requisits dels candidats al càrrec de president: 

a) Tenir 18 anys complits. 
b) Una antiguitat mínima de 5 anys com a fester. 

 
 

CAPÍTOL II 
ADMINISTRACIÓ ELECTORAL 

 
La Junta Electoral: composició i competències 
Article 88é- La Junta Electoral serà composta per un president i dos vocals, designats per 
la Junta Directiva de la Junta de Festes a proposta del President. Els designats podran 
declinar el seu nomenament en un termini de 48 hores des de que se’ls notifique el 
nomenament. 
 
Article 88é- La Junta Electoral serà composta per un president i dos vocals, designats per 
la Junta Directiva de l’Associació a proposta del president. Els designats podran declinar 
el seu nomenament en un termini de 48 hores des que se’ls notifique el nomenament. 
 
Article 89é- Cap d’aquest tres components podrà ser candidat a president de la Junta de 
Festes. 
 
Article 89é- Cap d’aquests tres components podrà ser candidat a president de 
l’Associació. 
 
Article 90é- La Junta Electoral tindrà la seua Seu a la seu Social de la Junta de Festes i 
disposarà, al llarg de tot el procés, de quant siga necessari per al correcte 
desenvolupament de les seues funcions. 
 
Article 90é- La Junta Electoral disposarà de la seu social de l’Associació, així com de tot el 
que siga necessari per al correcte desenvolupament de les seues funcions al llarg del 
procés electoral. 
 
Article 91é- Competeix a la Junta Electoral: 

a) Determinar i donar a conéixer el calendari electoral, amb indicació dels distints 
terminis. 

b) Elaborar el cens electoral i aprovar-lo. 
c) Proclamar els candidats en els terminis que estableix l’article 95 del present 

reglament. 
d) Designar els membres de la Mesa Electoral el dia de l’elecció. 
e) Proclamar el president electe de la Junta de Festes. 
f) Declarar la nul·litat de l’elecció conforme allò establit a l’article 113. 



 
g) Resoldre les queixes, reclamacions i recursos que li adrecen d’acord amb les 

presents normes. 
h) Qualsevol altra actuació que siga procedent per al desenvolupament adequat del 

procés electoral. 
 

Article 91é- Competeix a la Junta Electoral: 
a) Fixar i publicar el calendari electoral, amb indicació dels distints terminis. 
b) Elaborar el cens electoral i aprovar-lo. 
c) Proclamar els candidats en els terminis que estableix l’article 95 del present 

reglament. 
d) Designar els membres de la Mesa Electoral el dia de l’elecció. 
e) Proclamar el president electe de l’Associació. 
f) Declarar la nul·litat de l’elecció conforme allò establit a l’article 113. 
g) Resoldre les queixes, reclamacions i recursos que li adrecen d’acord amb les 

presents normes. 
h) Qualsevol altra actuació que siga procedent per al desenvolupament adequat del 

procés electoral. 
 
Article 92é- Immediatament després de convocades les eleccions, es podrà constituir la 
Junta Electoral, que es dissoldrà una vegada resoltes les qüestions de la seua 
competència. 
 
Article 92é- Immediatament després de convocades les eleccions, es podrà constituir la 
Junta Electoral, que es dissoldrà una vegada resoltes les qüestions de la seua 
competència. 
 
Article 93é- Els candidats que ho desitgen, podran proposar el nomenament d’un 
interventor, que haurà de tenir la condició d’elector. Els proposat com a tals comunicaran 
a la Junta Electoral la seua condició amb tres dies hàbils d’anticipació respecte al dia de 
l’elecció, i aquesta Junta, comprovarà les condiciones d’elegibilitat, i estendrà el 
corresponent nomenament. 
 
Article 93é- Els candidats que ho desitgen, podran proposar el nomenament d’un 
interventor, que haurà de tenir la condició d’elector. Els proposats com a tals comunicaran 
a la Junta Electoral la seua condició amb tres dies hàbils d’anticipació respecte al dia de 
l’elecció, i aquesta Junta, comprovarà les condiciones d’elegibilitat, i estendrà el 
corresponent nomenament. 
 

CAPÍTOL III 
CONVOCATÒRIA I PROCEDIMENT ELECTORAL 

 
Convocatòria 
Article 94é- La convocatòria de l’Assemblea General extraordinària per l’elecció de 
president, la farà el secretari de la Junta de Festes por ordre del president actual, i 
s’indicarà la data, hora i lloc. 



 
 
CONVOCATÒRIA 
Article 94é- La convocatòria de l’Assemblea General extraordinària per l’elecció de 
president, la farà el secretari de l’Associació per ordre del president actual, i s’indicarà la 
data, hora i lloc. 
Així com també inclourà la durada que tindrà la votació, o l’hora de finalització,  perquè 
durant aquest temps els electors puguen dipositar el seu vot. 
 
Presentació de candidatures 
Article 95é- La sol·licitud de candidatura tindrà caràcter personal. Els candidats a 
president enviaran a la Junta Electoral, en sobre tancat, una carta amb presentació de la 
seua candidatura  a president, la qual serà avalada per una associació membre o filà i 
reunirà allò requerit a l’article 42 dels estatuts de la Junta de Festes en els 30 dies 
posteriors a la convocatòria d’eleccions. 
 
PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES 
Article 95é- La sol·licitud de candidatura tindrà caràcter personal. Els candidats a 
president enviaran a la Junta Electoral, en sobre tancat, una carta amb presentació de la 
seua candidatura  a president, la qual serà avalada per una associació membre o filà i 
reunirà allò requerit a l’article 87 dels estatuts de l’Associació en els 30 dies posteriors a la 
convocatòria d’eleccions. 
 
Proclamació de candidatures 
Article 96é- La Junta Electoral, una vegada comprovades les condicions d’elegibilitat dels 
sol·licitants, procedirà a la procedirà a la proclamació dels candidats en un termini no 
superior a 2 dies hàbils. El secretari de la Junta de Festes remetrà a cada filà el llistat 
ordenat de candidats. 
 
PROCLAMACIÓ DE CANDIDATURES 
Article 96é- La Junta Electoral, una vegada comprovades les condicions d’elegibilitat dels 
sol·licitants, procedirà a la proclamació dels candidats en un termini no superior a 2 dies 
hàbils. El secretari de l’Associació remetrà a cada filà el llistat ordenat de candidats. 
 
Campanya electoral 
Article 97é- Des de la proclamació dels candidats i fins a 24 hores abans del dia de la 
votació, aquells que ho desitgen podran realitzar campanya electoral. La Junta Electoral 
posarà a disposició dels candidats, prèvia sol·licitud per escrit, la Sala d’Actes de la Seu 
Social de la Junta de Festes per a la realització de qualsevol acte electoral. 
 
CAMPANYA ELECTORAL 
Article 97é- Des de la proclamació dels candidats i fins a les 24 hores abans del dia de la 
votació, aquells que ho desitgen podran realitzar campanya electoral. La Junta Electoral 
posarà a disposició dels candidats, prèvia sol·licitud per escrit, la Sala d’Actes de la seu 
social de la Junta de Festes per a la realització de qualsevol acte electoral. 
 



 
Constitució de la Mesa Electoral 
Article98é- El president i dos vocals, així com un suplent per cadascun d’ells, elegits per 
sorteig per la Junta Electoral entre tots els electors no elegibles, es reuniran una hora 
abans de la indicada per al començament de la votació, a fi de procedir a la constitució de 
la Mesa i complir les seues obligacions electorals. 
 
CONSTITUCIÓ DE LA MESA ELECTORAL 
Article98é- El president i dos vocals, així com un suplent per cadascun d’ells, elegits per 
sorteig per la Junta Electoral entre tots els electors no elegibles, es reuniran una hora 
abans de la indicada per al començament de la votació, a fi de procedir a la constitució de 
la Mesa i complir les seues obligacions electorals. 
 
Article 99é- La Mesa es considerarà vàlidament constituïda amb la presència del 
president i dos vocals. Els suplents substituiran els seus respectius titulars en cas 
d’absència d’aquests. 
 
Article 99é- La Mesa es considerarà vàlidament constituïda amb la presència del president 
i dos vocals. Els suplents substituiran els seus respectius titulars en cas d’absència 
d’aquests. 
 
Article 100é- Si per incompetència d’alguns dels membres de la Mesa no fora possible la 
seua constitució, aquells d’ells que es troben presentes, i després d’haver informat 
prèviament a la Junta Electoral, podran designar lliurement les persones més idònies per 
garantir el bon ordre de l’elecció. 
 
Article 100é- Si per incompetència d’alguns dels membres de la Mesa no fóra possible la 
seua constitució, aquells d’ells que es troben presents, i després d’haver informat 
prèviament a la Junta Electoral, podran designar lliurement les persones més idònies per 
garantir el bon ordre de l’elecció. 
 
Paperetes 
Article 101é- La Junta Electoral aprovarà el model oficial de les paperetes. La confecció 
de les paperetes s’inicia immediatament després de la proclamació de candidats. 
 
PAPERETES 
Article 101é- La Junta Electoral aprovarà el model oficial de les paperetes. La confecció 
de les paperetes s’inicia immediatament després de la proclamació de candidats. 
 
Article 102é- La Junta electoral assegurarà el lliurament de les paperetes i sobres en 
nombre suficient a la Mesa Electoral, almenys una hora abans del moment en què haja 
d’iniciar-se la votació. 
 
Article 102é- La Junta electoral assegurarà el lliurament de les paperetes i sobres en 
nombre suficient a la Mesa Electoral, almenys una hora abans del moment en què haja 
d’iniciar-se la votació. 



 
 
Desenvolupament de la votació 
Article 103é.- El president de la Mesa establirà torns de paraula per cadascun dels 
candidats que ho sol·liciten, que no excediran en el tems de 10 minuts, i es realitzaran 
abans de començar la votació. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA VOTACIÓ 
Article 103é.- El president de la Mesa establirà torns de paraula per cadascun dels 
candidats que ho sol·liciten, que no excediran en el temps de 10 minuts, i es realitzaran 
abans de començar la votació. 
 
Article 104é- Els electors acreditaran la seua personalitat en el moment de la votació 
mitjançant la presentació del Document Nacional d’Identitat,  Carnet de Conduir o 
Passaport. 
 
Article 104é- Els electors acreditaran la seua personalitat en el moment de la votació 
mitjançant la presentació del Document Nacional d’Identitat, Carnet de Conduir, Passaport 
o qualsevol tipus de document acreditatiu per als estrangers que estiguen en el cens. 
 
Article 105é- El votant, una vegada comprovada per la Mesa la seua inclussió en el cens i 
acreditada la seua personalitat, lliurarà el sobre amb la papereta al president de la Mesa, 
el qual l’introduirà tot seguit en la urna. 
 
Article 105é- El votant, una vegada comprovada per la Mesa la seua inclusió en el cens i 
acreditada la seua personalitat, lliurarà el sobre amb la papereta al president de la Mesa, 
el qual l’introduirà tot seguit en la urna 
 
Escrutini 
Article 106é- Finalitzada la votació es procedirà, en acte públic, a l’escrutini dels vots. 
Una vegada finalitzat aquest, la Mesa resoldrà totes les reclamacions que es presenten. 
 
ESCRUTINI 
Article 106é- Finalitzada la votació es procedirà, en acte públic, a l’escrutini dels vots. Una 
vegada finalitzat aquest, la Mesa resoldrà totes les reclamacions que es presenten. 
 
Article 107é- La Mesa anunciarà els resultats, especificant el nombre d’electors i votants, 
el de les paperetes nul·les i el de les vàlides. Distingirà dins d’aquestes els vots en blanc i 
els vots obtinguts per cada candidatura. 
Serà elegit president de la Junta de Festes el candidat que obtinga la majoria simple dels 
vots emesos. En caso d’empat, es repetirà entre els candidats més votats. En cas de 
presentar-se un sol, bastarà la majoria simple. 
 
Article 107é- La Mesa anunciarà els resultats, especificarà el nombre d’electors i votants, 
el de les paperetes nul·les i el de les vàlides. Distingirà dins d’aquestes els vots en blanc i 
els vots obtinguts per cada candidatura. 



 
Serà elegit president de la Junta de Festes el candidat que obtinga la majoria simple dels 
vots emesos. En cas d’empat, es repetirà entre els candidats més votats. En cas de 
presentar-se un sol, bastarà la majoria simple. 
 
Article 108é- Els resultats es faran constar en una acta signada pels membres de la 
Mesa. Tal acta, junt amb les paperetes que continguen els vots nuls o sobre els quals 
puga donar-se alguna reclamació, i altres documents complementaris adreçats al 
president de la Mesa, han de fer-se arribar a la mateixa Junta Electoral dins de les 
primeres vint-i-quatre hores a la terminació de la votació. 
 
Article 108é- Els resultats es faran constar en una acta signada pels membres de la Mesa. 
Aquesta acta, juntament amb les paperetes que continguen els vots nuls o sobre els quals 
puga donar-se alguna reclamació, i altres documents complementaris adreçats al 
president de la Mesa, han de fer-se arribar a la mateixa Junta Electoral dins de les 
primeres vint-i-quatre hores a la terminació de la votació. 
 
Article 109é- La Mesa farà públics els resultats immediatament després d’haver-se signat 
les actes. 
 
Article 109é- La Mesa farà públics els resultats immediatament després d’haver-se signat 
les actes. 
 
Proclamació del president de l’Associació de Festes de Moros i Cristians de Sant 
Blai 
Article 110é- Dins dels quatre dies següents al tancament de l’urna, la Junta Electoral, a 
la vista de les actes remeses per la Mesa, proclamarà provisionalment el president electe. 
 
PROCLAMACIÓ DEL PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ FESTES DE MOROS I 
CRISTIANS DE SANT BLAI 
Article 110é- Dins dels quatre dies següents al tancament de l’urna, la Junta Electoral, a la 
vista de les actes remeses per la Mesa, proclamarà provisionalment el president electe. 
 
Article 111é- Efectuada la proclamació provisional, els interessats disposaran d’un termini 
de 48 hores per formular davant de la Junta Electoral les reclamacions que estimen 
oportunes. La Junta, al seu torn, resoldrà les esmentades reclamacions en les vint-i-
quatre hores següents i efectuarà la proclamació definitiva de president de la Junta de 
Festes. 
 
Article 111é- Efectuada la proclamació provisional, els interessats disposaran d’un termini 
de 48 hores per formular davant de la Junta Electoral les reclamacions que estimen 
oportunes. La Junta Electoral, al seu torn, resoldrà les esmentades reclamacions en les 
vint-i-quatre hores següents i efectuarà la proclamació definitiva de president de 
l’Associació. 
 



 
Article 112é- La presa de possessió del president electe serà efectiva en l’Assemblea 
General extraordinària convocada per aquest efecte dins dels 30 dies següents a la seua 
elecció. En l’esmentada Assemblea el president electe podrà presentar els membres que 
formaran la Junta Directiva. 
 
Article 112é- La presa de possessió del president electe serà efectiva en l’Assemblea 
General extraordinària convocada per aquest efecte dins dels 30 dies següents a la seua 
elecció. En l’esmentada Assemblea el president electe podrà presentar els membres que 
formaran la Junta Directiva escollits per ell. 
 
Nul·litat de les eleccions i recursos 
Article 113é- Abans de la proclamació definitiva, la Junta electoral, podrà declarar la 
nul·litat de l’elecció, si existeix algun vici que pogués alterar el resultat de la votació. En 
aquest cas, s’ordenarà la repetició de l’acte en el termini més breu possible. 
 
NUL·LITAT DE LES ELECCIONS I RECURSSOS 
Article 113é- Abans de la proclamació definitiva, la Junta electoral, podrà declarar la 
nul·litat de l’elecció, si existeix algun vici que pogués alterar el resultat de la votació. En 
aquest cas, s’ordenarà la repetició de l’acte en el termini més breu possible. 
 
 
Article 114é- Contra les decisions definitives de la Junta Electoral cabrà recurs de 
reposició en el termini de dos dies hàbils. La decisió de la Junta Electoral que resolga 
l’esmentat recurs esgotarà la via de reclamació. 
 
Article 114é- Contra les decisions definitives de la Junta Electoral cabrà recurs de 
reposició en el termini de dos dies hàbils. La decisió de la Junta Electoral que resolga 
l’esmentat recurs esgotarà la via de reclamació. 
 
 
ABSÈNCIA DE CANDIDATS A PRESIDENT 

 
Article 115é- En cas de no presentar-se cap candidat a president de la Junta de Festes 
en el període establit, el president que isca i les persones que aquest va buscar en el seu 
dia per col·laborar amb ell cessaran en els seus càrrecs i nomenarà una Junta Gestora. 
La qual estarà formada per tots els components que en aqueix moment siguen vocals de 
les filaes; així com el representant de l’Ajuntament, l’assessor religiós i el sergent major. 
 
ABSÈNCIA DE CANDIDATS A PRESIDENT 

 
Article 115é- En cas de no presentar-se cap candidat a president de l’Associació en el 
període establit, el president que acaba  i les persones que aquest va buscar en el seu dia 
per col·laborar amb ell cessaran en els seus càrrecs i nomenarà una Junta Gestora. La 
qual estarà formada per tots els components que en aqueix moment siguen vocals de les 
filaes; així com el representant de l’Ajuntament, l’assessor religiós i el sergent major. 



 
 
Article 116é- Entre ells es distribuiran les tasques fins que, quan es crega oportú, es 
convoquen noves eleccions. Per la qual cosa tindran el recolzament incondicional de les 
juntes de les fiales per buscar algun candidat. 
 
Article 116é- Entre ells es distribuiran les tasques fins que, quan es crega oportú, es 
convoquen noves eleccions. Per la qual cosa tindran el recolzament incondicional de les 
juntes de les fiales per buscar algun candidat. 
En cas de no presentar-se cap candidat després de convocades dues vegades les 
eleccions a president, les filaes assumeixen el compromis de presentar un candidat en el 
període de 2 mesos i, d’entre els presentats per elles es votarà el candidat. 
 
Article 117é- Una vegada creada la Junta Gestora, es procedirà als canvis pertinents de 
representació i signatures entre el president que cessa i els membres representants 
actuals. 
 
Article 117é- Una vegada creada la Junta Gestora, es procedirà als canvis pertinents de 
representació i signatures entre el president que cessa i els membres representants 
actuals. 
 
Article 118é- Per procedir al relleu de president, es podrà demanar la presència del 
president que cessa per a l’acte del relleu de càrrecs. 
 
Article 118é- Per procedir al relleu de president, es podrà demanar la presència del 
president que cessa per a l’acte del relleu de càrrecs. 
 
Article 119é- En tot allò no previst en aquest reglament serà d’aplicació supletòria la Llei 
Orgànica del Règim Electoral General. 
 
Article 119é- En tot allò no previst en aquest reglament serà d’aplicació supletòria la Llei 
Orgànica del Règim Electoral General. 
 

TÍTOL VII 
RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES 

 
De conformitat amb allò disposat en l’article 40 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, 
reguladora del Dret d’Associació, les qüestions litigioses que puguen sorgir amb motiu de 
les actuacions desenvolupades o de les decisions adoptades al si de l’associació, es 
resoldran mitjançant arbitratge, a través d’un procediment ajustat a allò disposat per la 
Legislació Vigent d’Arbitratge, i amb subjecció, en tot cas, als principis essencials 
d’audiència, contradicció i igualtat entre les parts. 
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 



 
Amb caràcter subsidiari dels estatuts i dels acords vàlidament adoptats pels seus òrgans 
de govern i de representació, en tot quant no estiga previst en els presents estatuts 
s’aplicarà la vigent Llei Orgànica, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació i 
disposicions complementàries. 
 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
La Junta Directiva elaborarà les ordenances que estime convenient per al 
desenvolupament del present estatut, que elevarà a l’aprovació de l’Assemblea General. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquest estatuts són modificació dels aprovats el dia 16 de maig de 2004. Els present 
estatuts entraran en vigor, provisionalment, al dia següent de la seua aprovació per 
l’Assemblea General. Entraran definitivament en vigor en el nomenament en el qual 
s’inscriguen definitivament en el Registre d’Associacions de València. 
 
Aquest estatuts són modificació dels aprovats el dia 20 de maig de 2006. Els present 
estatuts entraran en vigor, provisionalment, al dia següent de la seua aprovació per 
l’Assemblea General. Entraran definitivament en vigor en el nomenament en el qual 
s’inscriguen definitivament en el Registre d’Associacions de València. 
 
Bocairent, XX de XXXXX de 2017  
 
 
Vist-i-plau 
EL PRESIDENT,                                                                             LA SECRETÀRIA, 
 
 
 
 
 
Signat: Vicente Silvestre Silvestre                                       Signat: Gemma Molina Puerto 
 
 
 


