
 

EP 682/2016 

ORDENANÇA REGULADORA DE FESTES DEL POBLE D'ONDARA

És voluntat de l'Ajuntament d'Ondara promoure aquest Reglament per refermar les 
nostres  tradicions  i  aconseguir  alhora  una  major  participació  popular  en  la 
programació i desenvolupament de la festa, així com fer possible que els festeigs es 
desenvolupen  d'una  manera  compatible  amb  la  convivència  respectuosa  i  el 
civisme.

També s'estima oportú regular els drets i deures de totes les persones, comissions, 
penyes i, en general, tots els agents socials que en el seu conjunt fan possible la 
celebració dels diferents actes. En un altre ordre de coses, convé tenir present que 
la  competència  per  aprovar  aquest  Reglament  deriva  de  les  previsions  que  al 
respecte fan els articles 4 i 22 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local i l'art. 33 
de  la  Llei  Valenciana  8/2010  de  Régim  Local,  pel  que  fa  a  les  competències 
municipals.

TÍTOL I

 DISPOSICIONS GENERALS

Article  1.  L'àmbit d'aplicació  del  present  reglament  va  referit  a  tot  el  terme 
municipal d'Ondara.

Article 2.  Les presents normes seran d'aplicació a les festes i als events lúdics i 
festius dirigits a la ciutadania en general que se celebren a Ondara. 

Article  3.  Les  comissions  organitzadores  de  les  festes  tindran  plena  capacitat 
d'actuar quedant subjectes a les normes i legislació vigent, així com a allò disposat 
en el present reglament. Des de la Regidoria de Festes de l'Ajuntament d'Ondara, 
se'ls oferirà la màxima col·laboració per organitzar les festes.

Les  diferents  comissions festeres  hauran de tenir  en compte en la  programació 
d'activitats  per  a  la  seua  posterior  aprovació  per  la  Regidoria  de  Festes,  els 
següents punts:

1. La Programació de Festes haurà de presentar-se en el termini de 2 
mesos abans de l'inici de la seua celebració per a saber quines seran 
les  necessitats  d'ocupació  de  via  pública  (cercaviles,  orquestres, 
bous, espectacles pirotècnics, festivals i  tots els actes propis de la 
festa)  per  al  seu  estudi  i  aprovació  per  part  dels  diferents 
departaments  municipals,  per  tal  d'evitar  duplicitat  amb  altres 
activitats i tenir un control de les mateixes.

2. Dins la programació s'indicarà el termini de celebració de les festes.

3. La programació procurarà contemplar tots els sectors de la població, 
de tal manera que es  propicie el major nombre de participants de 
totes  les  edats  en  els  actes  programats.  A  més  és  potenciaran 
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activitats  lúdiques,  esportives  i  culturals  alternatives  al  consum 
d'alcohol.

4. Es  prohibeix  la  realització  en  via  pública  d'actes  que  no  estiguen 
degudament autoritzats i en particular la venda, subministrament i 
consum de begudes alcohòliques. 

5. S'haurà  de  tenir  en  compte  la  normativa  vigent  en  matèria  de 
protecció  d'animals  si  es  tracta  d'actes  o  activitats  en  què  se 
n'empren.

Article 4. En aquelles activitats que no formen part del programa oficial de festes 
que vulguen realitzar penyes, quintades o ciutadania en general, es precisarà d'una 
autorització municipal  prèvia per a la seua organització i  en tot  cas s'atendrà a 
l'horari autoritzat. La llicència caldrà sol·licitar-la almenys amb 20 dies d'antelació i 
haurà de tenir els corresponents permisos que pogueren existir  per part d'altres 
organismes.

Per  sol·licitar  l'autorització  caldrà  presentar  una  instància  o  imprès  preparat  a 
l'efecte, al registre de l'Ajuntament, en el qual s'indicarà el tipus d'activitat, horari 
de començament i acabament, muntatge i desmuntatge, plànol amb l'ocupació que 
comporta  l'activitat,  neteja,  etc.  i  un  responsable  que  haurà  d'estar  localitzable 
durant el període de l'activitat.

TÍTOL II

LA VIA PÚBLICA

Article 5. Amb la finalitat de garantir el trànsit de persones i vehicles i d'estalviar 
molèsties  al  veïnat,  queda  prohibida  la  col·locació  de  maquinària,  mobiliari  i 
objectes a les zones d'ús públic, així com l'acotament de les zones exteriors dels 
garitos més enllà de la zona expressament autoritzada. Igualment, la circulació i 
l'estacionament  de  vehicles  haurà  de  respectar  la  normativa  de  circulació. 
L'incompliment implicarà sancions d’acord amb la normativa vigent i a la retirada 
dels objectes per part dels serveis municipals, a costa del responsable.

Article 6. Les activitats autoritzades que es realitzen en la via pública compliran les 
condicions  amb  les  quals  s'hagen  autoritzat,  particularment  tallament  de  vies, 
horaris, limitació dels decibels, etc.

En produir-se l'acabament de l'ocupació, els organitzadors procediran a la retirada 
dels elements instal·lats, deixant l'espai lliure, així amb en condicions d'higiene i 
salubritat. L’incompliment implicarà sancions d’acord amb la normativa vigent i a la 
retirada dels objectes per part dels serveis municipals, a costa del responsable.

TITOL III

FESTES POPULARS DE SANT JAUME 

Secció 1. Disposicions generals
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Article 7. Les Festes Populars de Sant Jaume se celebren anualment al voltant de la 
festivitat de Sant Jaume el 25 de juliol, d'acord amb el calendari festiu que s'aprove 
cada any el Ple de la Corporació, i acaben amb la celebració dels Sants de la Pedra. 

Igualment se celebrarà el Mig any de Sant Jaume, en la data assenyalada per la 
regidoria amb competències sobre aquestes festes.

Article 8. Les Festes de Sant Jaume seran organitzades per la regidoria que ostente 
les competències d'aquestes festes amb la col·laboració de la població en general. 
En  aquesta  tasca  de  col·laboració  mereixen  particular  esment,  per  la  seua 
rellevància dins la festa, la figura dels coneguts popularment com les i els quintos,  
membres de la quintada que durant l'any en curs de les festes compleixen 18 anys, 
la Comissió de Bous en l'organització dels actes taurins i la Comissió de Festes de 
Sant Jaume, la qual és regularà d'acord amb els següents apartats:

1. La  Comissió  de  Festes  de  Sant  Jaume  es  constitueix  com  a  òrgan 
d'assessorament,  coordinació, debat i  consulta,  sense personalitat jurídica 
pròpia, amb l’objectiu d’afavorir la participació ciutadana en l'organització de 
les Festes de Sant Jaume.

2. La Comissió de Festes de Sant Jaume estarà integrada per:

1. El regidor o la regidora amb competències en matèria de festes, que la 
presidirà.

2. Un representant de les i els quintos de l'any.

3. Un representant de la Comissió de Bous.

4. Un representant de cada penya o quintada convocada per assistir a la 
comissió  i  que  haja  manifestat  expressament  la  seua  voluntat  de 
formar-ne part. 

5. Igualment, qualsevol ciutadà o ciutadana d'Ondara que haja manifestat 
la voluntat expressa de formar-ne part.

6. Puntualment,  es  podrà  requerir  l’assessorament  i  assistència  d’algun 
treballador de l’Ajuntament o d’alguna persona especialista en qualsevol 
àmbit que tinga relació amb l’organització de les festes. 

3. La comissió de festes es reunirà quan el President la convoque, que com a 
mínim  es  convocarà  una  reunió  al  trimestre.  El  President  farà  arribar  la 
convocatòria als destinataris amb un mínim de 48 hores d'antelació, llevat 
de supòsits d'urgència, i s'adjuntarà un ordre del dia, tot i sense perjudici 
que es tracten posteriorment en la reunió altres temes d'interés, així com 
l'acta de la reunió anterior.

4. Les  decisions  que  se  sotmeten  a  deliberació  i  votació  de  la  comissió 
s'aprovaran per majoria de vots dels assistents i seran tingudes en compte 
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pel  President,  llevat  d'impossibilitat  justificada,  legal  o  econòmica.  Una 
persona no podrà votar dues o més voltes com a representant de diferents 
entitats. Dues o més persones no podran votar en nom de la mateixa entitat.

5. La comissió  de festes  nomenarà un secretari  o  secretària,  que redactarà 
l'acta  de  la  reunió  i  serà  remesa  als  seus  membres  per  aprovar-la  a  la 
següent reunió. L’acta serà donada a conèixer a la ciutadania d'Ondara. 

6. La pèrdua de la qualitat de membre de la comissió de festes és produïra:

1. Per decisió de la persona membre comunicada a la Presidència.

2. Per desaparició de la persona o de l'entitat a la qual representa el 
membre de la comissió.

3. Per  la  no  assistència  a  tres  reunions  consecutives  sense  justificar 
sempre que s'acorde així per votació majoritària de la comissió.

4. Per comportaments o actituds que alteren el normal funcionament de 
la comissió i les seues reunions, amb l'acord majoritari de la comissió.

Article 9. Els coneguts popularment com les i els quintos, són els membres de la 
quintada  que  durant  l'any  en  curs  de  les  festes  compleixen  18  anys.  Com  a 
co-protagonistes  de  la  festa  es  tindrà  particularment  en  compte  les  seues 
aportacions i, quedaran obligats a col·laborar amb la regidoria.

Article 10. La plaça de Bous d'Ondara s'anomena Joia Llevantina i a més de ser el 
lloc principal de celebració de molts actes dins les festes de Sant Jaume, n'és un 
símbol emblemàtic i molt valorat per la població d'Ondara.

L'autorització i celebració d'actes taurins a la plaça es realitzarà dins del respecte a 
l'edifici i s'ajustarà a la normativa vigent. En particular:

 Queda  prohibida  l’explosió  de  petards,  traques  o  llums  de  bengala  o 
qualsevol  altre  artefacte  pirotècnic  dins  de  la  plaça  de  bous,  durant  la 
celebració o no d’espectacles o festejos taurins. 

 No es permetrà la participació en cap classe de festejos taurins tradicionals 
als menors de 16 anys, que únicament podran acudir com a espectadors.

 Els col·laboradors voluntaris portaran un braçalet o qualsevol altre element 
d’identificació, clarament visible, i estaran presents en el recinte durant el 
desenvolupament  de  tota  la  festa.  Per  tal  d’evitar  qualsevol  tipus  de 
contratemps, els col·laboradors voluntaris retiraran del recinte els menors, 
així  com  a  aquells  que  evidencien  falta  de  condicions  físiques  per  a 
intervenir  en  la  festa  ja  siga  per  minusvalideses  físiques,  psíquiques, 
embriaguesa,  intoxicació  per  drogues  o  qualsevol  altra  causa  que 
disminuïsca  la  seua  capacitat.  Així  mateix,  vetlaran  per  evitar  el 
maltractament  dels  animals.  A  més  a  més  els  col·laboradors  voluntaris 
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podran desenvolupar aquestes actuacions en actes taurins que se celebren 
fora de la plaça de bous, bé siguen entrades, bous al carrer, etc.

Secció 2: Condicions d'obertura dels garitosos i règim de  funcionament

Els anomenats popularment garitos han estat un element fonamental dins les festes 
populars, essent punt d'encontre i divertiment de penyes i quintades i ciutadania en 
general. Vist que les activitats dels  garitos han anat adquirint major importància, 
entenem que cal regular en aquesta secció la seua constitució i activitat, per tal de 
fixar normes de compatibilitat amb la llibertat individual i respecte d’aquells que no 
en formen part.

Article 11. És considera garito tant els locals immobles com les estructures mòbils 
que es creen amb la finalitat de ser un centre de reunió per realitzar activitats d'oci 
i divertiment sense cap ànim de lucre durant les festes. 

Article 12. Per tal de poder instal·lar un garito a la via pública o a un local privat, 
dos representants de la penya o quintada hauran de presentar a l'Ajuntament una 
sol·licitud  abans  del  mes  de  juny  per  obtenir  l'autorització  d'ocupació.  Les 
sol·licituds només seran admeses quan els dos responsables siguen majors d'edat.

La sol·licitud d'autorització tindrà el següent contingut: 

1. Nom de la penya/quintada.

2. Identificació dels dos representants almenys amb el nom i cognoms, DNI, 
domicili, telèfon, fax, correu electrònic, que servirà a efectes de notificacions.

3. Croquis del garito, superfície a ocupar-ne i detall dels elements instal·lats al 
seu interior. 

El  garito en via pública no podrà ocupar una superfície superior a 8,5m2.  La 
seua fondària no serà superior a 2,20m.

No  obstant,  respecte  dels  garitos de  dimensions  majors  que  ja  estigueren 
instal·lats a les festes de Sant Jaume de l'any 2015, es respectaran les seues 
dimensions, tot i quedant prohibida la seua ampliació.

Els sol·licitants deuran assegurar-se de les correctes condicions de salubritat i 
seguretat  de  la  instal·lació  mitjançant  la  revisió  per  part  de  tècnic 
competent.

L’Ajuntament  facilitarà  el  model  de  sol·licitud  posant  a  disposició  de  la 
ciutadania un exemplar de l'annex II d’aquesta ordenança.

Una vegada instal·lat el garito i previ a la seua utilització els titulars realitzaran 
una  declaració  responsable  del  compliment  de  l'Ordenança  per  part  del 
garito segons el model de l'annex III.

Les  baixes  d'autorització  dels  garitos hauran  de  comunicar-se  per  escrit  a 
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l'Ajuntament abans del mes de maig. Cas de no comunicar-se i no instal·lar el garito 
durant dos anys consecutius, es considerarà que causa baixa i perdrà la reserva de 
lloc.

Després d'una baixa, per tornar a instal·lar un garito, haurà de tornar a demanar-se 
l'autorització conforme a allò estipulat en aquest article. 

El garito que no estiga autoritzat serà clausurat immediatament i, si no es retira en 
el termini que li marque l'Ajuntament, serà retirat per part dels serveis municipals a 
costa dels responsables.

Article  13. L’Ajuntament,  examinada  la  sol·licitud,  atorgarà  o  denegarà 
l'autorització de col·locació del garito en via pública.

L’atorgament,  i  manteniment  en  anys  successius,  de  l'autorització  estarà 
supeditada al pagament efectiu d'un preu anual  en el compte de l'Ajuntament en 
concepte de dret a connexió elèctrica. S'exceptua el garito que vulguen instal·lar els 
anomenats quintos/quintes, els quals no hauran de pagar.

El  preu  estipulat  pretén pal·liar  les  excessives  despeses de  recursos,  personals, 
físics i energètics, que generen els distints garitos any rere any. Per tal de respectar 
al màxim els principis d’equitat i proporcionalitat, es proposen dos trams definits a 
continuació:

4. Tram 1: 40€

El primer tram, de menor incidència impositiva, aniria destinat a gravar a aquelles 
garitos que presenten un consum de recursos físics i energètics menor. S'estableix 
el requisit d'aquest tram els  garitos que estiguen dotats d'elements bàsics per a 
habilitats-los, com són: una cambra refrigeradora, un congelador, els llums bàsics i 
un grifo de cervesa.

5. Tram 2: 60€

Aquest segon escaló abastaria els  garitos que a més de tindre el elements bàsics 
anomenats en el tram anterior, també disposen de cuina elèctrica, forn elèctric, aire 
condicionat o altres elements d'alt consum.

Independentment  del  tram  que  s'estipule  per  a  cada  garito  és important 
conscienciar a tots i a totes en fer un ús responsable dels recursos energètics.

L'esmentat preu podrà ser actualitzat en una ordenança municipal

L’atorgament  de  l'autorització  manté  la  seua  validesa  en  els  anys  successius, 
mentre no es produïsca variació de les dades basant-se en els quals s'ha atorgat, 
estes variacions hauran de ser comunicades a l'Ajuntament en el període indicat a 
l'article  12  i  amb  els  requisits  que  allí  és  regulen.  Igualment  la  validesa  de 
l'autorització  atorgada  no  continuarà  en  els  anys  successius  quan  l'Ajuntament 
acorde la seua modificació o revocació per sanció o motius d'interés públic. 

La  denegació  podrà  ser  recorreguda  d'acord  amb  el  procediment  administratiu 
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adient.

L’autorització haurà d'estar en el  garito i exhibir-se a l’autoritat municipal que la 
demane.

Article  14. Anualment  l'Ajuntament  comunicarà  la  distribució  dels  garitos que 
ocuparen la via pública, indicant els metres quadrats d'ocupació.

S'intentarà  que  els  garitos en  la  via  pública  tinguen  la  mateixa  ubicació,  però 
aquesta podrà modificar-se per una millor distribució de l'espai o per altres raons 
legals o d'interés públic. 

Article  15.  El  garito s'instal·larà  en  el  període  que  assenyale  l'Ajuntament  i 
s'ajustaran a la zona autoritzada, quedant prohibit el tancament o acotament de 
zones exteriors dels garitos mes enllà de la zona autoritzada en la llicència. En una 
zona exterior visible del garito figurarà el nom de la penya o quintada.

Una vegada instal·lat,  el  garito haurà de mantenir  les condicions de seguretat i 
higiene, i complir les normes de convivència, en particular:

1. D’acord  amb  la  legislació  vigent,  queda  prohibit  el  servei  de  begudes 
alcohòliques i tabac a menors d'edat, així com realitzar activitats lucratives. 
Així  mateix,  el  consum  de  drogues,  substàncies  estupefaents  o 
psicotròpiques.

2. Els components d'una penya hauran de tenir nets els voltants del garito com 
més prompte millor, i com a més tard a les 06:00 hores, deixant recollida la 
brossa en borses i deixades a la porta del garito o lloc proper.

3. No podran emmagatzemar-se materials inflamables, ni articles de pirotècnia.

4. No  es  permetrà  l'ús  d'aparells  de  ràdio,  televisió,  giradiscs,  instruments 
musicals i activitats anàlogues que superen els nivells màxims establerts en 
l'Ordenança  municipal  per  la  regulació  i  control  de  la  contaminació  per  
sorolls i vibracions d'aquest Ajuntament.

5. En qualsevol cas, no podrà emetre's amb aquestos equips, després de les 
2.00 hores entre setmana i les 4.00 hores el cap de setmana (matinada del 
dissabte i del diumenge).

6. No s'intal·larà  al  garito publicitat  o  cartells  que  inciten  a  la  violència,  la 
discriminació o al racisme.

D’incomplir-se  aquestes  normes,  es  formularà  advertència  escrita,  i  si 
transcorregudes  24  hores  continua  la  infracció,  el  personal  de  l'Ajuntament 
procedirà  a  la  retirada  dels  materials,  equips,  cartells  prohibits,  etc.  que  seran 
tornats  als  interessats  en  el  lloc  que  se'ls  indique o  se’ls  donarà  els  destí  que 
marque la normativa vigent. 

L’incompliment reiterat podrà donar lloc, a més a més, al tancament del garito i/o la 
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prohibició d'instal·lar-lo durant un termini d’1 a 3 anys.

Els membres dels garitos estan obligats a facilitar la faena d'inspecció dels garitos, 
si cal realitzar-la per qualsevol departament de l'Ajuntament, dirigida a garantir el 
compliment de la normativa vigent.

Quan l'informe de la inspecció determine que existeix un risc greu de pertorbació de 
la tranquil·litat o seguretat públiques, podran ordenar-se per part de l'Ajuntament 
les mesures immediates i proporcionades que calga per solucionar aquesta situació 
de risc, sense perjudici del dret de la ciutadania a recórrer la decisió a posteriori.

Article 16.  El  garito haurà d'estar desmuntat i/o retirat de la via pública dins el 
període que assenyale l'Ajuntament. 

L’incompliment de la data de muntatge i/o desmuntatge o retirada del garito podrà 
ser sancionat amb el trasllat forçós a un altre lloc, o bé amb la prohibició d'instal·lar 
el garito l'any vinent.

TITOL IV: RÈGIM SANCIONATORI I RESPONSABLES 

Article.  17. Seran  responsables  directes  de  les  infraccions,  aquells  a  qui 
corresponga la seua autoria. 

No obstant, cas que la infracció s'haja realitzat en una acció grupal formada pet tots 
o el major nombre de membres d'una penya o quintada, podrà també acordar-se el 
tancament o trasllat del garito. 

A més, quan haguera danys a persones o béns, dins o fora del  garito, derivats de 
les  activitats  del  garito o  els  seus  membres  o  assistents,  les  responsabilitats 
pecuniàries  que  no  puguen  imputar-se  a  una  persona  concreta  podran  ser 
assumides pels representants del  garito davant l'Ajuntament,  sense perjudici del 
dret de repetició d'aquests cap a la resta d'integrants.

La responsabilitat dels menors d'edat s'ajustarà a la normativa vigent.

Article 18. Sense perjudici del compliment de la normativa vigent, en particular, es 
regulen en aquesta ordenança les següents infraccions administratives:

1. Són infraccions lleus:

a. No demanar  autorització  per  realitzar  les  activitats  previstes  a 
l'art. 4 de l'ordenança.

b. No complir el termini de l'autorització municipal que s'esmenten a 
l'art. 6 de l'ordenança.

c. La instal·lació d’un  garito que té autorització municipal  d’acord 
amb l'art. 10, abans de la data assenyalada per l'ajuntament o la no 
retirada  o  desmuntatge  injustificats  del  garito,  després  de  la  data 
màxima fixada per l'ajuntament.
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d. Embrutar la via pública. Igualment no mantenir nets els voltants 
del garito abans de les 6.00 hores, d’acord amb l'obligació establida a 
l’art. 13, apartat 2.

e. Molestar o obstaculitzar el pas de vianants o vehicles.

f. Qualsevol altra infracció de l'Ordenança que no siga considerada 
greu o molt greu.

2. Són infraccions greus:   

a. La transmissió a l'exterior del  garito de nivells sonors superiors 
als màxims permesos. 

b. La instal·lació d’un garito sense autorització d'instal·lació.

c. L’emmagatzenament  de  materials  inflamables  i  articles  de 
pirotècnia.

d. L'explosió  de  petards,  traques  o  llums de bengala  o  qualsevol 
altre  artefacte  pirotècnic,  dins  de  la  plaça  de  bous,  durant  la 
celebració o no d’espectacles o festejos taurins. 

e. Les  alteracions  de  l’ordre  que  pertorben  el  normal 
desenvolupament  dels  actes  festius,  espectacles  organitzats  o  que 
puguen produir situacions de risc per al públic o participants.

f. La participació de menors de 16 anys en festejos taurins.

g. La pràctica o la tolerància d’activitats que suposen crueltat i el 
maltractament  dels  bous,  com  ara  l’ús  de  pals,  garrots,  rostes, 
llançament d’objectes i coets contra aquests, així com qualsevol altra 
pràctica que supose tortura per als animals.

h. La comissió reiterada durant el mateix any de 3 infraccions lleus.

3. Són infraccions molt greus: 

a. El servei de begudes alcohòliques i/o tabac a menors d'edat, així 
com realitzar activitats lucratives al garito. Així mateix, el consum de 
drogues, substàncies estupefaents o psicotròpiques al garito.

b. La instal·lació al  garito de publicitat  o cartells  que inciten a la 
violència, la discriminació o al racisme.

c. La resistència o no col·laboració amb els serveis municipals per 
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realitzar  les  seues  labors  d'inspecció  de  l'art.  13.  apartat  6)  i  en 
general per realitzar les labors que se li han ordenat per l'autoritat 
municipal.

d. La instal·lació d’un garito sense autorització dues vegades en un 
any.

e. La comissió reiterada durant el mateix any de 3 infraccions greus.

Article 19. Les infraccions se sancionaran:

a) Les infraccions lleus amb multa fins a 100 euros.

b) Les infraccions greus amb multa de 101 euros fins a 300 euros.

c) Les infraccions molt greus amb multa de 301 euros fins a 600 euros. 

Les sancions es graduaran en atenció a l'existència d'intencionalitat o reiteració, la 
naturalesa dels perjudicis causats, el risc per a les persones o béns que s'haja creat, 
el  possible  benefici  econòmic  obtès  de  manera  irregular,  així  com  altres 
circumstàncies que s'entenguen vàlides per avaluar el grau de responsabilitat de 
l'acció.  Les  sancions  pecuniàries  seran  compatibles  amb  altres  mesures 
sancionatories  o  preventives  que  estan  regulades  en  aquesta  o  en  altres 
ordenances.

L’impagament  de  la  sanció,  i  si  s'escau,  dels  recàrrecs,  impedirà  l'autorització 
d'instal·lar el garito fins que s'haja pagat completament. 

Les  sancions  són  independents  de  la  responsabilitat  civil  a  què  està  obligat  el 
causant de danys.

Article 20. Els expedients per a la imposició de sancions es tramitaran conforme al 
Reglament del procediment per l'exercici de la potestat sancionadora. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Inscripció de  garitos que ja  existeixen a la  data d'entrada en vigor de 
l'ordenança

Els garitos que ja existeixen a la data d'entrada en vigor de l'ordenança hauran de 
sol·licitar l'autorització d’acord amb l'art. 10 de l'ordenança durant 2016 i fins maig 
de 2017.

Si no ho sol·liciten, causaran baixa.

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquest  Reglament  entrarà en vigor  després  de la  seua publicació  en el  Butlletí 
Oficial de la Província una vegada passat el termini de 15 dies, previst en l'article 
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65.2 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local.

Ondara , Abril de 2016.

L'Alcalde 

Zeus Serrano Soler.

EL Secretari 

Juan Noguera Server 
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ANNEX I

SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ ACTIVITATS / OCUPACIÓ

Cognoms i nom ___________________________________ DNI_________________

Adreça I Població ______________________________________________________

e-mail _________________________________________ Telèfons ______________

DESCRIPCIO DE L’ACTIVITAT / OCUPACIÓ

1. Tipus activitats ( Berbena, disco –mòbil, teatre, sopar de germanor, 
instal·lació de carpes, escenaris, etc.)

2. Horari començament  muntatge.

3. Horari començament i finalització de l’acte.

4. Horari acabament de desmuntatge.

5. Localització (carrer, plaça, etc.). Adjuntar plànol de situació de la zona que 
s’ocuparà.

6. L’acte o activitat pot produir fem o embrutar? SÍ /No

7. L’ocupació impedeix la circulació de vehicles? NO / SÍ (Indicar període de 
temps)

8. Altres observacions

Ondara, _______de ________________de 20___

Firma :_______________________________ 

Les dades per vosté facilitades seran incloses en un fitxer titularitat de l'Ajuntament 

d'Ondara, la finalitat del qual és gestionar les peticions manifestades en el present 

document. Així mateix, informem que les seues dades no seran cedides a tercers, 

llevat que siguen comunicades a les entitats públiques, a les quals siga necessari o 

obligatori  cedir  estos  per  a  poder  gestionar  la  seua  sol·licitud,  així  com en els 

supòsits  previstos,  segons  Llei.  D'acord  amb  el  que  disposa  la  Llei  Orgànica 

15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté pot exercitar els drets 

d'accés, rectificació, cancel·lació i, si és el cas, oposició, bé enviant una sol·licitud 

per  escrit,  acompanyada d'una fotocòpia  del  seu DNI,  Passaport,  NIE  o un altre 

document  d'identificació  equivalent,  dirigida  a  l'Ajuntament  d'Ondara,  Plaça  de 
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Convent, 2, CP 03760 Ondara (Alacant) .
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ANNEX II

SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ DE GARITO

Responsable 1:

Cognoms i nom ___________________________________ DNI_________________

Adreça I Població ______________________________________________________

e-mail _________________________________________ Telèfons ______________

Responsable 2:

Cognoms i nom ___________________________________ DNI_________________

Adreça I Població ______________________________________________________

e-mail _________________________________________ Telèfons ______________

EXPOSEN

Que actua en nom i representació de la penya/quintada/col·lectiu ________________ 
_____________________________________ als efectes de sol·litar ubicació d'un garito per 
aquest col·lectiu.

Que ha llegit i es coneixedor de l'ordenança reguladora de les festes d'Ondara, en  
particular l'article 17.

DEMANEN

L'autorització per col·locar durant les festes de Sant Jaume de l'any _______ un 
garito.

S'adjunta la següent documentació:

 Croquis del garito en via pública, superfície a ocupar-ne i detall dels 
elements instal·lats al seu interior. 

Ondara, _______de ________________de 20___

Responsables

Firma :_______________________________ Firma :____________________________
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Les dades per vosté facilitades seran incloses en un fitxer titularitat de l'Ajuntament 

d'Ondara, la finalitat del qual és gestionar les peticions manifestades en el present 

document. Així mateix, informem que les seues dades no seran cedides a tercers, 

llevat que siguen comunicades a les entitats públiques, a les quals siga necessari o 

obligatori  cedir  estos  per  a  poder  gestionar  la  seua  sol·licitud,  així  com en els 

supòsits  previstos,  segons  Llei.  D'acord  amb  el  que  disposa  la  Llei  Orgànica 

15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté pot exercitar els drets 

d'accés, rectificació, cancel·lació i, si és el cas, oposició, bé enviant una sol·licitud 

per  escrit,  acompanyada d'una fotocòpia  del  seu DNI,  Passaport,  NIE  o un altre 

document  d'identificació  equivalent,  dirigida  a  l'Ajuntament  d'Ondara,  Plaça  de 

Convent, 2, CP 03760 Ondara (Alacant) .

ANNEX III

DECLARACIÓ RESPONSABLE D'INSTAL·LACIÓ DE GARITO

Responsable 1:

Cognoms i nom ___________________________________ DNI_________________

Adreça I Població ______________________________________________________

e-mail _________________________________________ Telèfons ______________

Responsable 2:

Cognoms i nom ___________________________________ DNI_________________

Adreça I Població ______________________________________________________

e-mail _________________________________________ Telèfons ______________

DECLAREN

Que actua en nom i representació de la penya/quintada/col·lectiu ________________ 
_____________________________________  als  efectes  de  la  ubicació  d'un  garito  per 
aquest col·lectiu  i per a la qual disposa autorització d'ocupació de la via pública.

Que ha llegit i és coneixedor de l'ordenança reguladora de les festes d'Ondara, en 
particular l'article 13 i 17. Que la instal·lació ha sigut revisada pel tècnic competent 
amb resultat favorable.

Que el seu garito, amb els elements instal·lats, està catalogat en el tram:

___ A. Una cambra refrigeradora, un congelador, els llums bàsics i un grifo de cervesa.
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___ B. A més de tindre elements del tram A, disposa de cuina elèctrica, forn elèctric, aire condicionat o 
altres elements d'alt consum.

S'adjunta la següent documentació:

 Croquis del garito en via pública, superfície a ocupar-ne i detall dels 
elements instal·lats al seu interior. 

Ondara, _______de ________________de 20___

Responsables:

Firma :_______________________________ Firma :____________________________

Les dades per vosté facilitades seran incloses en un fitxer titularitat de l'Ajuntament 

d'Ondara, la finalitat del qual és gestionar les peticions manifestades en el present 

document. Així mateix, informem que les seues dades no seran cedides a tercers, 

llevat que siguen comunicades a les entitats públiques, a les quals siga necessari o 

obligatori  cedir  estos  per  a  poder  gestionar  la  seua  sol·licitud,  així  com en els 

supòsits  previstos,  segons  Llei.  D'acord  amb  el  que  disposa  la  Llei  Orgànica 

15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté pot exercitar els drets 

d'accés, rectificació, cancel·lació i, si és el cas, oposició, bé enviant una sol·licitud 

per  escrit,  acompanyada d'una fotocòpia  del  seu DNI,  Passaport,  NIE  o un altre 

document  d'identificació  equivalent,  dirigida  a  l'Ajuntament  d'Ondara,  Plaça  de 

Convent, 2, CP 03760 Ondara (Alacant) .

DILIGÈNCIA:

Òrgan: Ple Municipal 

Data aprovació:  28/ abril / 2016

Data Publicació: Inicial BOPA 83 de 4/05/2016 

Data Publicació Definitiva: 

L'Alcalde 

Zeus Serrano Soler

El Secretari 
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Juan Noguera Server

document signat digitalment.
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