
Festes gata 2013

CONDICIONS D’OBERTURA DE 

CASALS DE PENYES EN LES 

FESTES

Tots aquells que vulguen tindre un casal o seu en 
Festes, hauran d'inscriure's en l'Ajuntament, com a 
màxim 15 dies abans de Festes.

 

(Segons Decret 1/2013 de 31 de gener de la Conselleria de Governació i Justícia 
i Decret 28/2011 de 18 de març del Consell on es regulen les condicions i la 
tipologia de les seus festeres ubicades a la Comunitat Valenciana)

Regidoria de Festes i Governació

 AJUNTAMENT DE GATA       



CONDICIONS D’OBERTURA DE CASALS DE PENYES EN LES FESTES

Per tal de poder regular els anomenats “Casal de penyes”, espais lúdics i festius de les diferents penyes o agrupacions festeres, caldrà 
que aquestes complisquen les següents condicions:

1- Per poder obrir un casal, aquest haurà d’inscriure’s en un registre amb el Model Oficial de Conselleria, ANNEX I, SOL·LICITUD 
DE SEUS FESTERES TRADICIONALS, on s’indicaràn una sèrie de dades per localitzar l’espai i els seus responsables. Aquest es 
sol· licitarà a l'Ajuntament 15 dies abans del començament de festes.

2- El  permís d’obertura d’un “casal  de penya”  no suposa la concessió  d’una llicència d’activitat  de tipus comercial,  sinó que es 
considera com un punt de reunió i oci per a millor gaudir de la festa dels propis constituents de la penya.

3- Queden exclosos de la seua activitat el servei de begudes alcohòliques a menors, així com la venda a tercers amb finalitat de lucre.

4- Hauran de complir-se les següents mesures de seguretat:
- El local haurà de reunir les condicions mínimes de seguretat e higiene.
- No hauran de tenir materials inflamables.
- La cabuda máxima serà d’una persona per metre quadrat.
- Les portes e eixides hauran de mantenir-se lliures de qualsevol obstacle.

5- La falta d’inscripció en el registre, així com l’incompliment de les concidicions de seguretat e higiene a les que es refereix l’apartat 
precedent donarà lloc al tacament i precinte del casal de penya.

6- Qualsevol activitat en la via pública haurà de tenir la corresponent autorització municipal i desenvolupar-se segons les condicions 
indicades en la mateixa.

No es concedirà autorització per tancar un carrer per sopar, sols es reservarà un tros de la vía però no es tallarà, 

7- Els components d’una penya hauran de tenir netes les immediacions del local, a mes tardar a les 08:00 hores.

8- Amb relació a la música es podrà tenir fins les 01:30 hores entre setmana i fins a les 3:00 hores divendres, dissabte i vespra de festiu, 
a partir d’aquesta hora, no es podrà tenir cap aparell de musica, instruments... que no siga la conversa normal entre persones.

9- Els responsables legals de la penya tindran com a mínim 18 anys i tindran la responsabilitat de que es complisca aquesta normativa,  
per a la qual cosa tant els components de la penya com el registre de penyes tindran un llistat amb el nom i cognoms, adreça i telèfon de 
contacte de les persones responsables.

10- Els casals s’inauguraran el primer dia de festes. Qualsevol casal que siga motiu de queixes per part del veïnat abans d’esta data, 
s’exposa al tancament durant el període de festes.

11- De l’incompliment d’aquesta normativa seran responsables els propietaris de l’inmoble sinó existeix contracte d’arrendament. En 
cas d’existir, la responsabilitat recaurà sobre l’arrendatari, i subsidiàriament, sobre l’arrendador.

RÈGIM DISCIPLINARI

Als efectes del present Reglament es tipifiquen amb caràcter general les següents conductes o actuacions:

L’Incompliment dels preceptes del present reglament i altres normes o instruccions emanades per l’alcaldia o Regidor de Festes o altres òrgans municipals, tipificades 
com a infraccions.

1- Lleus:
- No tenir autorització d’ocupació pública o no ajustar-se a l’autorització rebuda.
- Falta de neteja en l’espai públic en el programa autoritzat.
- Incompliment d’horaris previst en aquest reglament.

2- Greus, a més de la sanció que corresponga, tancament i precinte del casal o seu:
- Incompliment de les condicions de l’activitat sol· licitada així com de les especificacions de la seua autorització.
- Reiteració en la falta de neteja almenys amb tres ocasions.
- Reiteració en l’incompliment d’horaris previstos en aquest reglament almenys en tres ocasions.

*Sense perjudici  de les actuacions que pogueren estar  contemplades a l’Ordenança de Règim Interior  i Govern de Gata de Gorgos,  les 
infraccions a la normativa de Contaminació Acústica i Llei d’Espectacles Públics de la Comunitat Valenciana, Llei 1/92 de Protecció de la 
Seguretat Ciutadana i resta de normativa aplicable.


