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PREÀMBUL
La Muixeranga és un element festiu que s’ha conservat en diferents
pobles valencians, amb variants locals, a partir de l’evolució d’una antiga
dansa que, amb diferents denominacions, es ballava en gran part de l’antiga
Corona d’Aragó. Aquesta dansa estava, bàsicament, estructurada en tres
parts: el ball, el soterrament i l’apoteosi final o torre humana. Amb el temps
ha anat debilitant-se i perdent la seua representativitat fins quedar
pràcticament desapareguda en la majoria del territori valencià.
Les primeres cròniques relatives a la Muixeranga les trobem a principi
del segle XVIII, en especial a la comarca de la Ribera, tot i que amb diferent
denominació i amb figures diverses, la trobem estesa per bona part del
territori valencià, però a poc a poc va anar desapareixent.
En algunes poblacions valencianes destaquen les manifestacions
culturals que inclouen figures humanes, com els Negrets de l'Alcúdia, els
Dansants de Peníscola, el Ball dels Varetes del Forcall, la Mojiganga de
Titaguas, el Ball dels Locos de l’Olleria i, sobretot, en Algemesí (incorporada
almenys des del segle XVIII al seguici processional de les Festes de la Mare
de la Salut, Patrimoni Immaterial de la Humanitat des de 2011 per la
UNESCO), compartint totes els quatre components característics d’una
muixeranga: acrobàtic (construccions humanes), coreogràfic (danses i balls),
el religiós (participació en processons) i el burlesc.
S’anomena també Muixeranga la figura o torre pròpiament dita, així
com el grup o la colla que la representa. Tanmateix, també anomenarem
“Muixeranga d’Algemesí” a la melodia que, amb tabal i dolçaina, acompanya
la construcció de les diferents figures.
En l’actualitat estem assistint en moltes poblacions del País Valencià a
un renaixement i una recuperació de la tradició muixeranguera, que per
norma general pren com a patró i punt d’eixida l’evolució de la dansa feta a
Algemesí, que ha patit una evolució pel que fa al seu aspecte final, la torre
humana, diversificant-se en quantitat i alçada, a diferència d’altres evolucions
que l’han centrada en la part del ball, així com a altres poblacions on s'ha
conservat la tradició muixeranguera, com l’Alcúdia. També gràcies a la
investigació d’alguns historiadors locals s’estan recuperant en algunes
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poblacions altres que havien desaparegut del costumari recent de les
respectives localitats.
Aquest ressorgiment té un primer precedent a les darreries dels anys
90 i primers anys del nou segle, amb la creació d’una Federació de
Muixerangues i l’organització, entre els anys 2005 i 2009, dels anomenats
Aplecs de Muixerangues.
Amb voluntat d’organitzar i coordinar les diferents agrupacions, velles i
noves, i de vetllar per la seua seguretat, així com per difondre el fet
muixeranguer i actuar com una única veu davant els diferents estaments
socials, polítics i culturals, és pel motiu que es crea la Federació
Coordinadora de Muixerangues, d’acord amb els presents Estatuts.

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, DOMICILI, ÀMBIT, FINS I ACTIVITATS
Article 1r. Denominació
Es constitueix la Federació denominada Federació Coordinadora de
Muixerangues, que s’acull al que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de
març, Reguladora del Dret d’Associació, i a la Llei 14/2008, de 14 de
novembre, d’Associacions de la Comunitat Valenciana, i a l’empara del que
disposa l’article 22 de la Constitució, que no té ànim de lucre.

Article 2n. Personalitat jurídica
L'Associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d'obrar per
a administrar i disposar dels seus béns, i complir els fins que es proposa

Article 3r. Domicili i àmbit d'actuació
El domicili de la Federació s’estableix a Algemesí, Museu de la Festa,
Carrer Nou del Convent, 71, codi postal 46680.
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La Federació realitzarà principalment les seues activitats a l’àmbit
territorial de la Comunitat Valenciana, concepció moderna del País Valencià i
provinent de l'històric Regne de València, d'acord amb el que disposa el
vigent Estatut d'Autonomia.

Article 4t. Objectius
Constitueixen els objectius i les finalitats de la Federació:
a)
Difondre, promoure i dignificar el fet muixeranguer i les Muixerangues
com a tradició i expressió cultural valenciana, així com treballar en el prestigi
d’aquest fet.
b)
Definir què és una muixeranga i quins tipus n'hi ha. Procurar que totes
les muixerangues tinguen una imatge digna.
c)
Facilitar el diàleg i la coordinació entre les muixerangues, i, si cal,
exercir la mediació en cas de conflicte, i facilitar la comunicació entre tots els
muixeranguers i muixerangueres.
d)

Gestionar i defensar els interessos comuns de les muixerangues.

e)
Aconseguir els recursos necessaris per al funcionament òptim de les
muixerangues: subvencions, permisos, informació, actuacions, locals,
músics, assegurances, etc., complementàriament al recursos que cada colla
obtinga a títol individual.
f)
Ajudar, formar i acompanyar les colles muixerangueres, especialment
les més menudes, en formació o que es troben en dificultats.
g)
Reflexionar sobre els valors simbòlics, socials i identitaris de les
muixerangues i defensar-los.
h)
Donar suport a la investigació sobre les muixerangues des de tots els
punts de vista: tècnic, mèdic, històric, social, etc. Impulsar publicacions
científiques sobre les muixerangues.
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i)
Donar a conèixer les muixerangues mitjançant l'organització
d'actuacions, assajos, tallers, articles, llibres, exposicions, vídeos, pàgines
web, etc. i xarxes socials.
j)
Vetlar per la seguretat de les muixerangues. Negociar assegurances,
distribuir material de seguretat passiva (cascos, terra atenuant, protectors
dentals, etc.). Informar als muixeranguers de la importància de la seguretat
activa.
k)
Aconseguir el reconeixement social de les muixerangues. Ajudar al
reconeixement oficial de les muixerangues com a patrimoni immaterial
valencià.
l)
Representar les muixerangues davant les institucions culturals,
acadèmiques i polítiques i de la societat en general.
m)
Vetllar perquè la presència de les muixerangues als mitjans de
comunicació públics augmente en quantitat i qualitat.
n)

Difondre i promoure la llengua i cultura valenciana.

o)

Treballar per una societat més justa, igualitària i inclusiva.

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

Organització d'actuacions, trobades, assajos i tallers.

b)

Publicació d’articles i llibres.

c)

Realització d’exposicions

d)

Producció de vídeos i audiovisuals.

e)

Manteniment d’una pàgina web i altres mitjans de comunicació social.

f)

Realització de conferències i xerrades.
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g)

Elaboració d’estadístiques anuals.

h)

Negociació col·lectiva amb proveïdors

i)

Negociació col·lectiva d’ajudes i patrocinis

j)

Accions formatives, especialment tècniques i de prevenció de riscos.

k)
Creació d’un gabinet de comunicació per a la difusió de notícies,
contacte amb mitjans, difusió d’esdeveniments, etc.

CAPÍTOL II. LES MUIXERANGUES FEDERADES
Article 6é. Capacitat
Definim com a Muixeranga o Colla Muixeranguera l'associació cultural
constituïda com a entitat jurídica, la fi principal de la qual és fer muixerangues
i difondre el fet muixeranguer, tot entenent Muixeranga com l’evolució que
l’anomenat Ball de Valencians va tindre a la localitat d’Algemesí i altres
indrets com l’Alcúdia, amb el resultat d'un conjunt de quadres plàstics
d’intencionalitat representativa que consta de tres parts: Ball, Figura Plàstica i
Torre Humana, acompanyades de la peça musical "Muixeranga d'Algemesí"
majoritàriament, encara que puguen utilitzar-se altres peces musicals en
figures fora del repertori tècnic d'Algemesí, o acompanyades per la peça
musical corresponent a cada una de les representacions fetes segons la
seua provinença.
Podran formar part de la Federació totes les Muixerangues legalment
inscrites al registre corresponent que, amb l’acord previ i exprés de les seues
respectives assemblees generals decidisquen, lliurement i voluntàriament,
integrar-s'hi per tindre interès en el desenvolupament dels fins de la
Federació.
Per formar part de la Federació, les Muixerangues hauran de complir
els següents requisits:
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a)
Ser associació legalment constituïda, inscrita en el Registre
d’associacions de la Generalitat Valenciana o equivalent, i comptar amb un
CIF propi.
b)

Que els seus Estatuts no contradiguen la capacitat per federar-se.

c)

Estar al dia en el pagament de quotes com a membre de la Federació.

d)

Comptar com a mínim amb 25 persones sòcies majors de 16 anys.

e)

Realitzar almenys dues actuacions a l’any.

f)

Disposar d’una indumentària oficial.

g)

Tindre una pòlissa d’assegurança col·lectiva d’accidents.

h)
Complir els requisits tècnics establerts al Reglament de Règim Intern
referents a la tipologia muixeranguera.
Les Muixerangues interessades en incorporar-se a la Federació
hauran de presentar una sol·licitud per escrit a l’Assemblea General, i
aquesta resoldrà en la primera reunió que celebre; si la Muixeranga
sol·licitant s’ajusta a les condicions exigides en els Estatuts, l’Assemblea
General no li podrà denegar l’admissió.
En tot cas, juntament amb la sol·licitud d’admissió hauran d’aportar-se
els documents següents:
i)

Còpia dels Estatuts pels quals es regeix la Muixeranga.

j)
Certificat del Registre d’Associacions, en què s’acredite la inscripció
de la Muixeranga interessada.
k)

CIF

l)
Certificat de l’acord adoptat per l’Assemblea General de la
Muixeranga, celebrada de conformitat amb allò que ha establert els seus
Estatuts, on conste la voluntat de la Muixeranga de federar-se i de complir
amb els Estatuts de la Federació.
m)

Certificat amb el nombre de persones associades a la Muixeranga.
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n)
Memòria, incloent audiovisual, de les figures que computen per
accedir a cada tipologia de Muixeranga segons l’establert al Reglament de
Règim Intern.
o)

Justificant de l’assegurança de responsabilitat civil en vigència.

p)
Document amb les dades de contacte de les persones representants
de la Muixeranga que s’integren a la Federació.
La condició de membre de la Federació és intransferible.

Article 7é. Tipologia de les Muixerangues
S’estableixen diferents tipologies de colles. Les tipologies de
Muixerangues seran establides pel Reglament Règim Intern que elabore la
Federació, que serà aprovat segons necessitat per l’Assemblea General.
Just abans de cada Assemblea General Ordinària totes les
Muixerangues hauran de presentar una memòria amb les figures realitzades
l’any natural anterior, el lloc i la data. També presentaran un suport
audiovisual amb les figures realitzades que hagen de computar per complir
els requisits per ser Muixeranga d'una categoria determinada que establisca
el Reglament de Règim Intern.
Canviarà d'una categoria a una altra en la primera Assemblea General
Ordinària que es celebre en què puga demostrar que compleix els requisits
establerts en aquests Estatuts.

Article 8é. Drets de les Muixerangues federades associades
Els drets que corresponen a les Muixerangues membres són els
següents:
a)
A participar en les activitats de la Federació i en els òrgans de govern i
representació i a exercir el dret de vot, així com a assistir a les Assemblees
Generals, d’acord amb els Estatuts. Tot això a través de la persona o
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persones que la Muixeranga haja designat expressament com els seus
representants. Per a poder representar una Muixeranga en els òrgans de
govern i representació de la Federació, cal ser major d’edat; estar en ple ús
dels drets civils i no estar incurs en els motius d’incompatibilitat establerts en
la legislació vigent.
b)
A ser informades sobre la composició dels òrgans de govern i
representació de la Federació, del seu estat de comptes i del
desenvolupament de la seua activitat. Podran accedir a tota la informació a
través dels òrgans de representació.
c)
A ser sentides amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries
contra aquestes i a ser informades dels fets que donen lloc a tals mesures, i
haurà de ser motivat l’acord que, si fa al cas, impose la sanció.
d)
A impugnar els acords dels òrgans de la Federació, que estimen
contraris a la Llei o als Estatuts.
e)
A conèixer els Estatuts i els reglaments i normes de funcionament,
aprovats pels òrgans de la Federació. Així mateix, tindran dret que se’ls
facilite còpia dels Estatuts vigents i del Reglament de Règim Intern de la
Federació, si n’hi ha.
f)

A consultar els llibres de la Federació.

g)

A què es reconega el caràcter col·laboratiu i no competitiu.

Article 9é. Deures de les Muixerangues federades
Els deures de les Muixerangues membres són:
a)
Compartir les finalitats de la Federació i col·laborar per a la consecució
d’aquestes.
b)
Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que, d’acord amb els
Estatuts, puguen correspondre a cada Muixeranga.
c)

Ajustar la seua actuació a les disposicions estatutàries.
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d)
Acatar i complir els acords i Reglaments, vàlidament adoptats pels
òrgans de govern i representació de la Federació.
e)
Enviar els formularis, informes, certificats i qüestionaris que se’ls
sol·licite.
f)
Cada Muixeranga haurà de participar com a mínim amb un membre
representant a la Federació, i com a màxim el que determine l’Assemblea
General.
g)
Complir amb les mesures de seguretat activa i passiva que establisca
la Federació.
h)
Realitzar un seguiment estadístic anual que reflectisca les actuacions i
figures representades, accidents, evolució de membres de la Muixeranga i
calendari d’assajos. Aquest seguiment s’enviarà anualment a la Federació.

Article 10é. Causes de baixa
Són causa de baixa en la Federació:
a)
La mateixa voluntat de la Muixeranga interessada, comunicada per
escrit als òrgans de representació. La qual podrà percebre la participació
patrimonial inicial i altres aportacions econòmiques realitzades, sense
incloure les quotes de pertinença a la Federació, i sempre que la reducció
patrimonial no implique perjudicis a tercers.
b)

No satisfer les quotes fixades.

c)
La suspensió o dissolució de la Muixeranga per l’autoritat judicial
competent.
d)
Estar associada, sense l’autorització de l’Assemblea General, d’una
altra entitat amb finalitats similars o contràries a la Federació Coordinadora
de Muixerangues.
e)
No complir els requisits exigits per poder formar part de la Federació
durant més de tres anys naturals.
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Article 11é. Règim sancionador
La separació de la Federació de les Muixerangues membres, per
motiu de sanció, tindrà lloc quan cometen actes que les facen indignes de
continuar pertanyent-ne. Es presumirà que hi ha aquest tipus d’actes:
a)
Quan deliberadament la Muixeranga membre incomplisca, impedisca
o entrebanque el compliment dels fins de la Federació.
b)
Quan intencionadament obstaculitze el funcionament dels òrgans de
govern i/o representació de la Federació.
En qualsevol cas, per a la imposició de la sanció de separació, per
part de l’Assemblea General, hi caldrà la tramitació d’un expedient
disciplinari, instruït per la Comissió de Garanties que garantirà els drets de
les Muixerangues associades, les quals tindran dret a ser informades de
l’acusació i a formular al·legacions davant d’aquesta, com també la
notificació de l’Assemblea General. La decisió sancionadora serà motivada.
El termini de prescripció de les infraccions i sancions serà de 3 anys.

CAPÍTOL III. L'ASSEMBLEA GENERAL
Article 12é. L'Assemblea General
L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de la Federació,
integrada per totes les Muixerangues associades, per dret propi
irrenunciable, i que adopta els seus acords per majoria dels vots ponderats
de les Muixerangues membres.
Totes les Muixerangues membres quedaran subjectes als acords de
l’Assemblea General de la Federació.
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Article 13é. Reunions de l'Assemblea
L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària una vegada a
l’any.
L’Assemblea General Ordinària es celebrarà el més prompte possible
durant el primer semestre de l’any.
L’Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre
que calga, a requeriment d’un nombre de Muixerangues membres que
represente, com a mínim, un vint per cent dels vots ponderats.
Totes les Muixerangues adherides a la Federació tenen dret a veu,
que exercirà el seu representant a l’Assemblea General, i a vot, en les
condicions tipificades a l’Article 15 dels presents estatuts.
A les reunions de l’Assemblea General podran assistir tots aquells
socis de les Muixerangues adherides a la Federació que així ho desitgen.
Podran fer ús de dret a veu individual durant l’Assemblea aquells que ho
hagen demanat expressament dins dels terminis establerts al Reglament de
Règim Intern de la Federació, si desitgen que la seua aportació siga inclosa a
l’ordre del dia. Les intervencions en el torn de precs i preguntes no s’hauran
de demanar prèviament.

Article 14é. Convocatòria de les assemblees
Les convocatòries de les assemblees generals de la Federació, tant
ordinàries com extraordinàries, es faran per correu electrònic i altres mitjans
telemàtics, sempre que es puga assegurar la correcta recepció pels
interessats, amb quinze dies d’antelació com a mínim en el cas de les
assemblees ordinàries i de set dies en el de les extraordinàries. Es
convocaran individualment totes les Muixerangues membres. La
convocatòria expressarà el dia, l’hora i el lloc de la reunió, com també l’ordre
del dia. La Presidència i la Secretaria de l’Assemblea les ostentaran
respectivament la Presidència i la Secretaria de la Federació.
La Secretaria redactarà l’acta de cada reunió, la qual reflectirà un extracte de
les deliberacions, el text dels acords que s’hagen adoptat i el resultat numèric
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de les votacions en cas d’haver-ne. L’acta de la reunió haurà d’estar
disponible per a les Muixerangues en un termini màxim d’una setmana
després de la celebració de l’Assemblea. Al començament de cada reunió de
l’Assemblea General es llegirà l’acta de la reunió anterior, per tal que
s’aprove o no.

Article 15é. Competències i validesa dels acords
Són competències de l’Assemblea General:
a)
Controlar l’activitat de la Junta Executiva, la Comissió de Garanties i
l’Àrea Tècnica, així com aprovar, si fa al cas, la seua gestió.
b)
Examinar i aprovar o rebutjar els pressupostos anuals d’ingressos i
despeses, així com la memòria anual d’activitats.
c)
Establir les línies generals d’actuació, que permeten a la Federació
complir amb els seus fins.
d)
Disposar de totes les mesures
funcionament democràtic de la Federació.
e)

encaminades

a

garantir

el

Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.

f)
Ratificar els membres de la Junta Executiva, de la Comissió de
Garanties i de l’Àrea Tècnica.
g)
Revocar els membres de la Junta Executiva, de la Comissió de
Garanties i l’Àrea Tècnica.
h)

Adoptar els acords referents a:

●
Ratificar les altes de Muixerangues acordades per la Junta Executiva i
acordar amb caràcter definitiu les baixes d’aquestes.
●
Expulsió de les Muixerangues membres, a proposta de la Junta
Executiva o la Comissió de Garanties.
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●
Sol·licitud de la declaració d’utilitat pública o d’interés públic de la
Comunitat Valenciana.
●

Acordar la dissolució de la Federació.

●

Modificació dels Estatuts.

●

Disposició i alienació de béns.

●

Aprovar el Reglament de Règim Intern de la Federació.

Qualsevol altra que no corresponga a un altre òrgan de la Federació.
L’Assemblea quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria, amb
l’assistència d’un mínim d’un terç de les Muixerangues membres, i, en
segona convocatòria, siga quin siga el nombre d’aquestes; la qual s’haurà de
celebrar com a mínim mitja hora després de la primera i al mateix lloc.
En les reunions de l’Assemblea General s’estableix el sistema de vot
ponderat. El vot no és delegable, i únicament serà vàlid el vot emès
presencialment per les Muixerangues associades a la Federació.
S’estableix el següent barem per al vot ponderat, en virtut dels
següents paràmetres:
-

Muixeranga de 3: 5 vots

-

Muixeranga de 4 i Muixeranga Tradicional: 10 vots

-

Muixeranga de 5: 15 vots

-

Muixeranga de 6: 20 vots

Els acords es prendran per majoria simple ponderada de les
Muixerangues membres. No obstant això, requeriran majoria qualificada
ponderada de les Muixerangues membres, que resultarà quan els vots
afirmatius superen la meitat, els acords relatius a dissolució de la Federació;
modificació dels Estatuts; disposició o alienació de béns; i la tria de la Junta
Executiva sempre que s’haja convocat específicament amb tal objecte
l’Assemblea corresponent.
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CAPÍTOL IV. LA JUNTA EXECUTIVA
Article 16é. Naturalesa i composició de la Junta Executiva
La Junta Executiva serà l’òrgan màxim de decisió i representació de la
Federació entre Assemblees, per delegació directa de l’Assemblea General.
La Junta Executiva és un grup de persones que treballen en equip. Els
membres de la Junta Executiva no representen a les seues muixerangues,
sinó a la Federació, i treballaran i vetllaran pel dia a dia de l’organització.
La Junta Executiva serà escollida per l’Assemblea General cada dos
anys d’entre les candidatures presentades. Qualsevol membre de les colles
federades es podrà presentar. Les candidatures a la Junta Executiva seran
tancades. Únicament en el cas que no es presente cap candidatura tancada,
la Junta Executiva es podrà escollir amb llistes obertes. En el cas que només
es presente una única candidatura, aquesta haurà d'obtindre el recolzament
de la majoria de vots ponderats de les colles federades. Hi seran requisits
imprescindibles: ser major d'edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar
incurs en els motius d'incompatibilitat establerts en la legislació vigent. El
procediment d'elecció es farà d'acord amb un Reglament de Règim Intern de
la Federació Coordinadora de Muixerangues.
La Junta Executiva estarà format per un mínim de membres igual al
dels càrrecs a cobrir, això és Presidència, Vicepresidència, Secretaria,
Tresoreria i les vocalies que se consideren oportunes fins un màxim de deu.
En el cas que es vulguen crear més vocalies caldrà l'autorització de
l'Assemblea General. Els càrrecs de Presidència, Vicepresidència,
Secretaria, Tresoreria i Vocals han de recaure en persones diferents. Es
tendirà a la paritat dels càrrecs sempre i s'apostarà per facilitar càrrecs de
rellevància a col·lectius socialment no hegemònics, sense establir unes
quotes.
L’exercici dels càrrecs serà gratuït.
La Junta Executiva, convocada prèviament per la Secretaria per
indicació de la Presidència, es reunirà almenys una vegada cada tres mesos.
Les convocatòries de les reunions de la Junta Executiva, tant ordinàries com
extraordinàries, es faran per correu electrònic i altres mitjans telemàtics,
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sempre que es puga assegurar la correcta recepció pels interessats, amb
quinze dies d’antelació com a mínim en el cas de les reunions ordinàries i de
set dies en el de les extraordinàries. La convocatòria expressarà el dia, l’hora
i el lloc de la reunió, com també l’ordre del dia. S’afavorirà la possibilitat
d'itinerància de les reunions, per tal de facilitar l'assistència, i es tindrà en
compte la possibilitat que les reunions tinguen caràcter virtual.

Article 17é. Durada del mandat en la Junta Executiva
Els membres de la Junta Executiva exerciran el càrrec durant dos
anys, i podran ser triats com a màxim per a dos períodes consecutius i quatre
no consecutius.
El cessament en el càrrec podrà ser:
a)
Dimissió voluntària, presentada mitjançant un escrit en què es raonen
els motius.
b)

Malaltia que l’incapacite per a l’exercici del càrrec.

c)

Causar baixa com a membre de la Federació.

d)

Sanció imposada per una falta comesa en l’exercici del càrrec.

e)
Cessament de la representació atorgada per la Muixeranga membre,
en el nom de la qual es té el càrrec; ja siga per finalització del període previst
o per decisió anticipada de l’associació membre.
Les vacants que es produïsquen en la Junta Executiva es cobriran, per
un altre membre de qualsevol muixeranga que forme part de la Federació, a
la primera Assemblea General que se celebre. No obstant això, la Junta
Executiva podrà comptar, provisionalment, fins a la següent Assemblea
General, amb un altre membre de la mateixa Muixeranga de la vacant
produïda.
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Article 18é. Competències de la Junta Executiva
La Junta Executiva posseeix les facultats següents:
a)
Ostentar i exercitar la representació de la Federació i dur a terme la
direcció i l’administració de la manera més àmplia que reconega la Llei i
complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les
normes, les instruccions i les directrius generals que aquesta Assemblea
General establisca.
b)
Prendre els acords necessaris per a la compareixença, davant dels
organismes públics, per a l’exercici de qualsevol classe d’accions legals i per
a interposar els recursos pertinents.
c)
Resoldre sobre l’admissió de noves Muixerangues, i portar la relació
actualitzada de totes les Muixerangues membres.
d)
Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els
membres de la Federació hagen de satisfer.
e)
Convocar les assemblees generals i controlar que els acords que s'hi
adopten es complisquen.
f)
Comunicar, al Registre d’Associacions, la modificació dels Estatuts
acordada per l’Assemblea General.
g)
Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea
General perquè els aprove, i confeccionar els pressupostos de l’exercici
següent.
h)
Portar una comptabilitat d’acord amb normes específiques, que
permeta obtindre la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació
financera de l’entitat.
i)

Efectuar l’inventari dels béns de la Federació.

j)
Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de
l’Assemblea General.

17

k)
Resoldre provisionalment qualsevol cas no previst pels presents
Estatuts i donar-ne compte en la primera Assemblea General subsegüent.
l)
Qualsevol altra facultat que no estiga atribuïda en aquests Estatuts,
d’una manera especifica, a l’Assemblea General.

Article 19é. Reunions de la Junta Executiva
La Junta Executiva, convocada prèviament per la Presidència o per la
persona que la substituïsca, es reunirà en sessió ordinària cada tres mesos, i
es reunirà en sessió extraordinària sempre que siga necessari o si ho
sol·licita un terç dels seus components.
Es reunirà per primera vegada com a màxim un mes després de
l’Assemblea General, i posteriorment cada tres mesos de manera ordinària i
sempre que siga necessari de manera extraordinària.
La Junta Executiva quedarà vàlidament constituïda amb convocatòria
prèvia i un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
Els membres de l’òrgan de representació estan obligats a assistir a
totes les reunions que es convoquen, encara que podran excusar la seua
assistència per causes justificades. En tot cas, hi caldrà l’assistència de la
Presidència i de la Secretaria o de les persones que les substituïsquen.
En l’òrgan de representació es prendran els acords per majoria simple
de vots dels/de les assistents. En cas d’empat, el vot del/de la president/a
serà de qualitat.
Els acords de la Junta Executiva es faran constar en el llibre d’actes i
seran comunicats en un període màxim d’una setmana a les associacions
membres. En iniciar- se cada reunió d’esta, es llegirà l’acta de la sessió
anterior perquè s’aprove o es rectifique.
S’afavorirà la possibilitat d’itinerància de les reunions, per tal de
facilitar l’assistència, i es tindrà en compte la possibilitat que les reunions
tinguen caràcter virtual.
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CAPÍTOL V. ELS CÀRRECS DE REPRESENTACIÓ

Article 20é. La Presidència
La persona que siga triada per ostentar la Presidència de la Junta
Executiva ostentarà la Presidència de la Federació.
Són pròpies de la Presidència les funcions següents:
a)
Les de direcció i representació legal de la Federació, per delegació de
l’Assemblea General i de la Junta Executiva.
b)
La presidència i la direcció dels debats de l’Assemblea General i la
Junta Executiva.
c)
Signar les convocatòries de les reunions de l’Assemblea General i la
Junta Executiva.
d)
Visar les actes i els certificats confeccionats per la Secretaria de la
Federació.
e)
Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li delegue
l’Assemblea General o la Junta Executiva.
A la presidència la substituirà, en cas d’absència o malaltia, la
vicepresidència o la vocalia de més edat de la Junta Executiva.
L’Assemblea General haurà d’aprovar anualment la gestió de la
Presidència, i tindrà potestat de revocar al seu responsable si es considera
que no ha complit amb les tasques encomanades, o no l’ha complit
adequadament. La votació de revocació ha de tindre com a mínim el
recolzament del 60% dels vots ponderats emesos. La Comissió de Garanties
haurà d’assegurar, arribat el cas, que la revocació ha estat aprovada per
raons objectives.
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Article 21é. La Tresoreria
La persona que siga triada per ostentar la Tresoreria de la Junta
Executiva ostentarà la Tresoreria de la Federació.
La Tresoreria tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos
de la Federació, així com l’elaboració del pressupost, el balanç i liquidació de
comptes, per tal de sotmetre’ls a l’òrgan de representació, conforme es
determina en l’article 18 d’aquests Estatuts. Signarà els rebuts, quotes i altres
documents de tresoreria, i pagarà les factures aprovades per la Junta
Executiva, les quals hauran de ser visades prèviament per la Presidència.
L’Assemblea General haurà d’aprovar anualment la gestió de la
Tresoreria, i tindrà potestat de revocar al seu responsable si es considera
que no ha complit amb les tasques encomanades, o no l’ha complit
adequadament. La votació de revocació ha de tindre com a mínim el
recolzament del 60% dels vots ponderats emesos. La Comissió de Garanties
haurà d’assegurar, arribat el cas, que la revocació ha estat aprovada per
raons objectives.

Article 22é. La Secretaria
La persona que siga triada per ostentar la Secretaria de la Junta
Executiva ostentarà la Secretaria de la Federació.
La Secretaria ha de custodiar la documentació de la Federació,
redactar i signar les actes de les reunions dels òrgans de govern i
representació; redactar i autoritzar els certificats que calga lliurar; així com
tindre actualitzada la relació de les associacions membres.
L’Assemblea General haurà d’aprovar anualment la gestió de la
Secretaria, i tindrà potestat de revocar al seu responsable si es considera
que no ha complit amb les tasques encomanades, o no l’ha complit
adequadament. La votació de revocació ha de tindre com a mínim el
recolzament del 60% dels vots ponderats emesos. La Comissió de Garanties
haurà d’assegurar, arribat el cas, que la revocació ha estat aprovada per
raons objectives.
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Article 23é. La Comissió de Garanties
Els formants de la Comissió de Garanties seran triats per l’Assemblea
General ordinària cada dos anys, on es triaran tres persones i on cada
Muixeranga present en l’Assemblea General sols podrà votar a una persona
candidata. Podrà presentar-se i ser elegit qualsevol membre d’una
Muixeranga membre, i no podrà haver més d’una persona d’una mateixa
colla.
Formar part de la Comissió de Garanties és incompatible amb
qualsevol altre càrrec orgànic per garantir la imparcialitat de l’òrgan i la
independència.
La funció d’aquesta és garantir el compliment dels Estatuts i la Llei.
D’ofici o a petició de l’Assemblea General, la Junta Executiva o d’algun
membre que presente un expedient per escrit, tindrà l’obligació de tramitarho, informar-se a fons, investigar i saber les dues parts per finalment fer a
L’Assemblea General una proposta de sanció.
En tota proposta de sanció de la Comissió han d’estar d’acord els tres
membres. Cap dels membres podrà estar involucrat en el fet expedientat. En
cas contrari s’haurà de comptar amb un suplent que el substituïsca. La
Comissió comunicarà la resolució de l’expedient a l’Assemblea General que
serà qui reunida en sessió Ordinària o Extraordinària aprovarà o no la sanció
proposada.
En cas de vacant, per baixa voluntària o altres situacions, l’Assemblea
General triarà una persona suplent, i serà membre de la comissió fins la
dissolució de l’òrgan a la nova elecció.

Article 24é. Grup de Treball d’Àrea Tècnica
Donada l’especial importància de l’Àrea Tècnica, la tria del seu
responsable i membres recaurà directament en l’Assemblea General.
Els interessats en ocupar el lloc de Responsable i membres de l’Àrea
Tècnica hauran de presentar la seua candidatura davant l’Assemblea
General, i serà triat necessàriament per almenys el 60% dels vots emesos.
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Les candidatures seran tancades i es presentaran amb membres que
representen un mínim de 3 colles. El seu mandat serà de 2 anys sense
limitació de mandats consecutius.
L’Assemblea General haurà d’aprovar anualment la gestió del
Responsable de l’Àrea Tècnica i resta de membres, i tindrà potestat de
revocar al seu responsable si es considera que no ha complit amb les
tasques encomanades, o no l’ha complit adequadament. La votació de
revocació ha de tindre com a mínim el recolzament del 60% dels vots
ponderats emesos. La Comissió de Garanties haurà d’assegurar, arribat el
cas, que la revocació ha estat aprovada per raons objectives.
El Grup de Treball d’Àrea Tècnica estarà format per una llista de
muixeranguers i muixerangueres amb més de 5 anys d’experiència i que
hagen participat a les respectives comissions tècniques de les seues colles.
Es procurarà, en la mesura d’allò possible, que hi haja un membre de l’Àrea
Tècnica que no diste més de 150 quilòmetres de cap població on hi haja una
muixeranga.
Les funcions de l’Àrea Tècnica són:
a)
Ajudar a dignificar el fet muixeranguer i les Muixerangues com a
tradició i expressió cultural valenciana
b)
Ajudar i aconsellar tècnicament les muixerangues més menudes, que
tinguen problemes o que acaben d’aparéixer.
c)
Elaborar criteris de seguretat i de prevenció de riscos, que podran
seguir les colles que formen part de la federació.
d)

Elaborar i mantenir un catàleg de figures muixerangueres.

e)
Elaborar i mantenir estadístiques, d'especial rellevància la referida a
les figures muntades, intentades, intents desmuntats, per les colles que
formen part de la federació.
f)

Elaboració d'una memòria tècnica anual.

g)
Dur a terme accions formatives, especialment tècniques i de prevenció
de riscos.
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h)
Establir criteris sobre les figures, unificant la nomenclatura,
denominació i execució de les distintes figures, així com farà públics els
criteris de figures de nova creació.
i)
Valorar anualment la tipologia de Muixeranga a la que accedirà cada
Muixeranga membre.
j)
Qualsevol altra funció tècnica que els encomane l'Assemblea General
o la Junta Executiva.

Article 25é. Els Grups de Treball
Els Grups de Treball es crearan o dissoldran en funció de les
necessitats de la Federació, les funcions dels quals seran tipificades a un
Reglament de Règim Intern.
La responsabilitat del dia a dia d’un Grup de Treball recaurà en un
membre de la Junta Executiva. Un únic membre no podrà ser encarregat de
més d’un Grup de Treball alhora.
Cada persona responsable de Grup de Treball s'encarregarà de la
seua organització interna, triant un equip propi per a desenvolupar les seues
tasques. La persona responsable del Grup de Treball rendirà comptes davant
l’Assemblea General.
En l'Assemblea General anual, el representant del Grup de treball
haurà de presentar una memòria o informe de la seua activitat.

CAPÍTOL VI. EL RÈGIM ECONÒMIC
Article 26é. Patrimoni inicial i recursos econòmics
El patrimoni inicial d’aquesta Federació està valorat en zero (0) euros.
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El pressupost anual serà aprovat cada any en l’Assemblea General
Ordinària.
Els recursos econòmics de la Federació es nodriran:
a)
De les quotes que fixe l’Assemblea General a les seues Muixerangues
membres.
b)

De les subvencions oficials o particulars.

c)

De donacions, herències i/o llegats.

De les rendes del mateix patrimoni o bé d’altres ingressos que es
puguen obtenir

Article 27é. Benefici de les activitats
Els beneficis obtinguts, derivats de l'exercici d'activitats econòmiques,
incloses les prestacions de serveis, es destinaran exclusivament al
compliment dels fins de la Federació, sense que càpiga en cap cas el seu
repartiment entre els associats, ni la seua cessió gratuïta a persones físiques
o jurídiques amb interès lucratiu.

Article 28é. Quotes
Totes les Muixerangues membres tenen obligació de sostindre la
Federació econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en
la proporció que determine l’Assemblea General d’aquella, a proposta de
l’òrgan de representació.
L’Assemblea General de la Federació podrà establir quotes d’ingrés, i
quotes ordinàries i extraordinàries.
L’exercici econòmic quedarà tancat el 31 de desembre de cada any.
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Article 29é. Disposició de fons
En els comptes corrents o llibretes d’estalvi, obertes en establiments
de crèdit, ha de figurar al menys la signatura de dos d’aquests càrrecs:
Presidència, Secretaria, Tresoreria i Vocals.
Per a poder disposar de fons, seran suficients dues signatures, de les
quals, una serà necessàriament la de Presidència o Tresoreria.

CAPÍTOL VII. DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ
Article 30é. Causes de dissolució i lliurament del romanent
La Federació podrà ser dissolta:
a) Si així ho acorda l‟Assemblea General, convocada expressament per a
aquest fi i amb el vot favorable de més de la meitat de les Muixerangues
membres.
b) Per les causes determinades en l‟article 39 del Codi Civil.
c) Per sentència judicial ferma.

Article 31é. Liquidació
La dissolució de la Federació obri el període de liquidació, fins al final
del qual l’entitat conservarà la seua entitat jurídica.
Els membres de la Junta Executiva es converteixen, en el moment de
la dissolució en liquidadors, llevat que l’Assemblea General en designe
altres, o bé els que el jutge, si fa al cas, decidisca.
Correspon als liquidadors:
a)

Vetlar per la integritat del patrimoni de la Federació.
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b)
Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que calguen
per a la liquidació.
c)

Cobrar els crèdits de la Federació.

d)

Liquidar el patrimoni i pagar els creditors.

e)
Aplicar els béns sobrants de la Federació als fins previstos pels
Estatuts.
f)

Sol·licitar la cancel·lació dels assentaments al registre corresponent.

En cas d’insolvència de la Federació, l’òrgan de representació o, si fa
la cas, els liquidadors, han de promoure immediatament l’oportú procediment
concursal davant del jutge competent.
El romanent net, que resulte de la liquidació, es destinarà directament
al Museu Valencià de la Festa d’Algemesí.
Les Muixerangues membres no responen personalment dels deutes
de la Federació.
Els membres titulars dels òrgans de govern i representació, i les altres
persones que obren en nom i representació de la Federació, respondran
davant d’aquesta, davant de les Muixerangues membres i davant de tercers,
pels danys causats i els deutes contrets per actes dolosos, culpables o
negligents

CAPÍTOL IX. RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES
Article 32é. Resolució extrajudicial de conflictes
Les qüestions litigioses, que puguen sorgir amb motiu de les
actuacions desenvolupades o de les decisions adoptades en el si de la
Federació, es resoldran mitjançant arbitratge, a través d’un procediment
ajustat a allò que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge, i
amb subjecció, en tot cas, als principis essencials d’audiència, contradicció i
igualtat entre les parts o voluntàriament per mediació, d'acord amb el que
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estableix la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i
mercantils.

Diligència: Per fer constar que aquests Estatuts van ser aprovats per
l'assemblea General de la Federació Coordinadora de 20 de juny de 2020.
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