IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

Nº: 2019/53, CONVOCATORIA DE: : diligenciades bases barracons,
AREA GESTORA:: festes

Bases convocatoria subvenciones y premios: diligenciades bases
barracons - AREA festes

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: YYWEF-CE3QE-ND5P5
Fecha de emisión: 14 de junio de 2019 a las 13:31:29
Página 1 de 5

ESTADO

El documento ha sido firmado por :
1.- Secretario General de Ajuntament ALBAL.Firmado 14/06/2019 12:38

FIRMADO
14/06/2019 12:38

FESTES

BASES REGULADORES DELS BARRACONS DE LES FESTES DE SANTA ANNA
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Primera. OBJECTE
Les presents bases tenen per objecte regular les instruccions per a la sol·licitud i
ocupació, així com establir les normes de funcionament i convivència dels barracons en les
festes de Santa Anna 2019.

Segona. EMPLAÇAMENT I DISPONIBILITAT
La zona d'emplaçament dels barracons és en la via pública Av. Rector Peset
Aleixandre.
Hi ha un total de 30 barracons a disposició de les associacions, entitats i empreses
d'Albal.
Els barracons s'ubicaran en dos zones: la zona A amb un total de 16 barracons i la
zona B amb un total de 14 barracons.
En el cas que no se sol·liciten tots els barracons per part de les associacions, entitats i
empreses d'Albal, els barracons emplaçats en la zona B es posaran a disposició de grups de
particulars majors d'edat d'Albal que s'inscriguen i així ho sol·liciten.
L'assignació dels barracons disponibles es realitzarà segons l'orde de presentació de
la instància de sol·licitud en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament, sempre que estiga
degudament omplida i amb tota la documentació requerida.
El número del barracó s'assignarà per mitjà de sorteig públic que es realitzarà el dia 10
de juliol a les 12 hores en la tercera planta de l'Ajuntament. En primer lloc, se sortejaran les
falles, en segon lloc, la resta d'associacions, entitats i empreses, i finalment els grups de
particulars.
El resultat del sorteig es publicarà el mateix dia en la pàgina web de l'ajuntament. Es
podrà sol·licitar l'intercanvi del número del barracó fins al dia 12 de juliol a les 12 hores per
mitjà d'instància a través del Registre d'Entrada de l'Ajuntament pels mateixos representants
de la sol·licitud inicial, amb les dades d'identificació i firma d'ambdós.

Tercera. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les sol·licituds dirigides a l'alcalde president de la corporació es presentaran per
mitjà d'instància (ANNEX I) a través del Registre d'Entrada de l'Ajuntament acompanyades
de la documentació següent:
1.

Document que acredite l'abonament de l'import corresponent pel barracó.

2.

Document que acredite el depòsit de la fiança.

3.

Només per als grups de particulars majors d'edat d'Albal la relació de les
persones que formen part del grup (ANNEX II)
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4.

Declaració responsable que la sol·licitud del barracó implica el coneixement i
l'acceptació de les bases reguladores, així com el compliment de les normes i
les responsabilitats que del seu incompliment podrien derivar (en la mateixa
instància de sol·licitud).
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Quarta. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 25 de juny al 8 de juliol de 2019,
ambdós inclosos.

Quinta. IMPORT INSCRIPCIÓ
L'import per a adquirir el dret a la inscripció és de:
 150 euros per a les associacions, entitats i empreses.
 300 euros per als grups de particulars.
Els imports hauran d'abonar-se a:
Nom de l’empresa: ‘Events Xúquer’, SL
Compte bancari: ES04 0049 4608 6221 1606 2719, Banc Santander.
Dades d’identificació de la persona que realitze la transferència que hauran de
coincidir amb les dades de la instància de sol·licitud del barracó.
Concepte: BARRACÓ FESTES DE SANTA ANNA 2019 ALBAL
Sexta. FIANÇA
Per cada sol·licitud de barracó es depositarà una fiança de 150 euros en el següent
número de compte de l'Ajuntament d'Albal, que serà tornada d'ofici en finalitzar les festes en
el número de compte indicat en la instància de sol·licitud del barracó si s'han complit les
normes establides.
Nom del titular del compte: Ajuntament d’Albal
Compte bancari: ES61 0030 3104 4208 7000 5271, Banc Santander.
Dades d’identificació de la persona que realitze la transferència que hauran de
coincidir amb les dades de la instància de sol·licitud del barracó.
Concepte: FIANÇA BARRACÓ FESTES DE SANTA ANNA 2019

Sèptima. DEPÒSIT D'EFECTES/BÉNS I DESALLOTJAMENT
El termini per a depositar els efectes/béns propis en el barracó és des de les 11.00
hores fins a les 17.00 hores del dia 22 de juliol de 2019.
El termini per a desallotjar el barracó dels efectes/béns propis i deixar-lo totalment
lliure i net és fins a les 12.00 hores del dia 28 de juliol de 2019. Transcorregut este termini es
considerarà que els efectes/béns estan abandonats i l'Ajuntament procedirà a la seua
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retirada, i perdrà el dret a sol·licitar barracó l'any següent, així com a la devolució de la
fiança, si és procedent.
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Octava. HORARIS D'OBERTURA I TANCAMENT
L'horari d'obertura serà a partir de les 11.00 hores fins a les 15.00 hores i a partir de
les 19.00 hores fins a les 3.30 hores entre setmana i fins a les 3.45 hores els caps de
setmana (de la matinada).

Novena. EQUIPS DE SO
Amb caràcter general els barracons podran disposar d'ambientació musical, que haurà
d'estar a un volum moderat a fi de no causar molèsties al veïnat i resta de barracons.
El barracó podrà disposar d'equip de so amb un únic altaveu.
Els equips de so s'apagaran a les 2.00 hores de la matinada, hora en què es tallarà la
llum dels barracons a fi de no causar molèsties al veïnat.
El volum dels equips de so serà moderat i no podrà sobrepassar els decibels
autoritzats, d'acord amb la Llei 7/2002, de 3 de desembre de la
Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica.
El volum de l'equip de so s'abaixarà o s’apagarà a requeriment de l'equip de seguretat
privada o Policia Local. En cas de NO fer-ho, el barracó es clausurarà per l'autoritat, i perdrà
el dret a sol·licitar barracó l'any següent, així com a la devolució de la fiança, si és
procedent.

Deu. NORMES DE NETEJA I PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT
Independentment del servici de neteja disposat per l'organització, cada participant
haurà de mantindre neta la caseta i el seu entorn, i haurà de preservar en tot moment el
paviment de l'interior per a evitar el seu deteriorament.
En l'exterior de les casetes s'instal·laran papereres en número i capacitat adequats,
convenientment repartides per tota la zona, i evitar que es troben plenes o desbordades.
Es prohibix l'abocament d'aigües brutes o amb detergents o altres productes en zones
verdes, jardineria i semblants.
Queda prohibit fixar cap tipus de cartelleria o subjecció als arbres presents en les
zones verdes.

Onze. NORMES DE FUNCIONAMENT
Els actes públics, tant patronals com populars, tindran preferència sobre qualsevol
tipus d'activitat en els barracons.
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Per cap motiu es permetrà que les activitats dels barracons interrompen o
interferisquen en qualsevol acte de les festes. S'entendrà advertit amb la comunicació verbal
de qualsevol membre que organitze o patrocine els esmentats actes.
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Qualsevol acte extraordinari, que desitgen realitzar en els barracons fora de les
activitats habituals, hauran de sol·licitar-ho per escrit a la Regidoria de Festes per anticipat
amb un mínim de 48 hores, la Regidoria permetrà o denegarà segons ho considere oportú.
En la sol·licitud s'indicarà el dia i l'hora d'inici i de final, lloc concret i limitat, persones
que ho organitzen i s'especificarà detalladament el tipus d'activitat.
NO es permetran actes extraordinaris sense el permís de la Regidoria de Festes.
Els actes a realitzar en estes instal·lacions són de caràcter lúdic-festiu i no es podran
realitzar aquells que puguen ser considerats excloents o discriminatoris respecte als altres
participants ni al públic en general, ni tampoc altres de caràcter polític ni partidista o
contravinguen les normes o lleis vigents.
Els barracons s'han de mantindre en perfecte estat i complir la normativa de salubritathigiene i seguretat.
Queda prohibit portar efectes voluminosos als barracons (butaques, sofàs, matalafs,
etc.)
S'haurà d'arreplegar tot el mobiliari i guardar-ho en l'interior del barracó durant les
hores en què no s'estiga utilitzant. Els efectes que queden en la via pública, seran retirats i
depositats en l'ecoparc.
S'haurà de complir la normativa d'horaris, de contaminació acústica i d'arreplega de
fems.
El subministrament de llum i aigua dels barracons serà a càrrec de l'Ajuntament. La
potència de la llum és d'1 KW per barracó (per a una nevera, un ventilador i un equip de so).
Cada barracó té l'obligació de tindre com a mínim un extintor portàtil de pols polivalent
ABC amb eficàcia mínima 21A-113B, (aprox. 6 Kg de capacitat) en perfectes condicions de
manteniment i ús.
Els equips de cuina que funcionen a gas hauran d'estar en perfecte estat d'ús, (les
gomes no han d'estar caducades i amb la revisió vigent). Les botelles de gas no estaran
exposades al sol durant el dia o pròximes a qualsevol altre focus de calor.
Queda terminantment prohibit fer fogates directament sobre la calçada, voreres o
parets (encara que siga el dia de les paelles).
Queda terminantment prohibida la venda de beguda i altres productes al públic en
general.

Dotze. EXTINCIÓ DE L'AUTORITZACIÓ
L'incompliment de qualsevol de les normes previstes en estes bases serà motiu de
revocació automàtica de l'autorització del barracó amb el tancament definitiu d’este, i es
perdrà el dret a sol·licitar barracó l'any següent, així com a la devolució de la fiança, si és
procedent.
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Al marge de les normes previstes en estes bases s'ha de tindre en compte la legislació
general o sectorial vigent, el desconeixement de l’esmentada legislació no eximix ser
responsable d’eixos efectes.
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Diligència per fer constar que les presents bases que consten de dotze clàusules
més dos annexs han sigut aprovades per mitjà de Resolució d’Alcaldía nº 2019/1350
de 13 de juny de 2019.
Albal a la data de la firma

El Secretari de la corporació
Antonio Montiel Márquez
Document firmat electrònicament. Còdig de verificació al marge.

