
 
 

 

 

FALLERA MAJOR DE SUECA  I CORT 

D’HONOR 

Normes d’inscripció 

1. Les senyores i senyoretes que es presenten a candidates a Fallera Major 

de Sueca i a la cort d’honor, han d’estar censades  en alguna comissió 

fallera de Sueca, El Perelló o Mareny de Barraquetes. 

2. Podran representar a la seua comissió. Serà prioritari presentar-se una 

candidata per comissió fallera, donat el cas de hi haver dos o més la junta 

decidirà.  

3. En el cas d’estar empadronada fora de Sueca, deurà indicar un domicili 

en Sueca, per a la seua recollida en els actes oficials de la JLF. 

4. La documentació que hi hauran d’aportar és la següent: fitxa d’inscripció 

complimentada, fotocopia del DNI i una fotografia recent al correu de la 

junta i amb la indumentària valenciana (per a posterior difusió als 

mitjans de comunicació).    

5. L’edat mínima per ostentar el càrrec honorífic de Fallera Major i Cort 

d’honor, és de 18 anys. 

6. Les components de la cort d’honor podran presentar-se a Fallera Major de 

Sueca, a partir del segon any d’haver ostentat dit càrrec. Mai podrà 

presentar-se a Fallera Major, les Falleres Majors de Sueca d’exercicis 

anteriors. 

7. L’elecció de la Fallera Major de Sueca es realitzarà mitjançant sorteig, 

entre totes les candidates presentades per ostentar aquesta distinció. Les 

candidates que no hagen sigut elegides si ho desitgen, passaran a formar 

part de la Cort d’honor. Podent renunciar per escrit. 

 

 

 



8. L’Elecció de les components de la cort d’honor de la Fallera Major de 

Sueca, es realitzarà per sorteig, una setmana després de l’elecció de la 

fallera Major, entre totes les candidates presentades, tenint prioritat les 

candidates a Fallera Major que no han resultat elegides. La cort estarà 

composada un mínim de quatre components  i un màxim de sis 

components.   

9. Les candidates a cort d’honor que no hagen sigut elegides podran 

presentar-se a l’any següent a una nova elecció, si així ho desitgen. 

 

10. El termini de presentació d’inscripcions de candidates a Fallera Major, 

finalitzarà el segon dijous de maig de l’any de l’exercici, i serà elegida en 

reunió extraordinària, el tercer dijous de maig . En dita reunió, quedarà 

elegida la nova Fallera Major de Sueca. 

11. El termini de presentació d’inscripcions de candidates a Cort D’Honor de 

la Fallera Major, finalitzarà el tercer dijous de maig (dia de la elecció de 

la Fallera Major de Sueca) i seran elegides una setmana després (quart 

dijous de maig). En reunió extraordinària, quedarà elegida la nova Cort 

D’Honor  de la Fallera Major de Sueca. 

12. La Fallera Major, Corts d’Honor i els seus representants legals, assumiran 

les normes protocol·làries redactades,  que seran facilitades i adjuntades 

en el moment de la seua elecció.  

13. La Fallera Major de Sueca i la seua cort d’honor, passaran a ostentar, 

obligatòriament, el títol de Festera Major de Sueca i Cort D’Honor de la 

Festera. 

14. La junta podrà canviar, modificar, anular i rectificar tots aquells punts 

que siguen per a millorar estos requisits. La inscripció condiciona 

l’acceptació dels mateixos.  

 

Junta Local Fallera 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

..................................................... 

Junta Local  fallera de Sueca 

........................................... 

Fitxa d’inscripció 

Nom: 
Cognoms:  
Domicili:                              nº 
Ciutat:                    C.P.: 
DNI:       
Data de naixement: 
Nº de mòbil : 
Domicili de recollida: 
Falla  que representa: 
Elegir opció: 
-Fallera Major 
-Cort d’Honor     

 
Comprenc  i estic d’acord en les normes d’inscripció i en les normes protocol·làries 
que seran explicades en anterioritat a l’elecció.  
 

 
 
 
           

Signat 
*Adjuntar fotocòpia del DNI i fotografia* recent de la candidata amb indumentària 

valenciana per a posterior difusió als mitjans de comunicació.   
*la fotografia s’adjuntarà per correu  al e-mail de la JLF: 

 

jlfsueca@hotmail.com  


