
 
Ayuntamiento de Pego

BASES DEL SORTEIG DE LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES TEMPORALS D'OCUPACIÓ 
DE  VIA PUBLICA AMB  BARRES  DURANT  LES  FESTES  DE  CARNESTOLTES  EN  LA 
LOCALITAT DE PEGO.

OBJECTE.- Bases  per  a  l'explotació  de les  barres  amb motiu  de la  celebració  del  XXXVI 
Carnestoltes el dia 25 de febrer de 2017.

CONDICIONS DELS PARTICIPANTS.- Per a participar en el sorteig els interessats hauran de 
complir les condicions següents:

 Complir les condicions que s'assenyalen en les presents bases en el moment de celebrar el 
sorteig.

Abonament  d'acord amb l'Ordenança Reguladora de la Taxa per ocupació de la via Publica de 
llocs amb barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d'ús 
publiques i indústries rondaires i ambulants.

Presentar la llicència d'un establiment d’hostaleria. 

Tindran preferència els sol·licitants pegolins.

En el supòsit de no ocupar-se les barres per associacions o bars/restaurants de la localitat en el 
1r sorteig es procedirà a un 2n sorteig entre els restants sol·licitants.

TERMINI DE PRESENTACIÓ I DATA DEL SORTEIG.- La llista de participants es tancarà el 19 
de febrer de 2017 i el sorteig es celebrarà el dilluns dia 20 de febrer a les 19:00 h. al Saló de 
Plens d'aquest Ajuntament.

CONDICIONS TÈCNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS:

L'últim dia de pagament de la taxa i d'entregar la llicència serà el dimecres dia 22 de febrer, 
passada aquesta data s'entendrà per denegada dita sol·licitud.

El muntatge es farà a partir de les 16:00 h. de la vesprada del dissabte, amb l'excepció de la  
barra de davant del  Supermercat (Plaça del  Mercat), que haurà de muntar-se quan tanque 
l'establiment comercial.

Es podrà posar musica en les barres sempre que no perjudique la contaminació acústica de la 
zona.

Es podrà vendre menjar i  beguda de qualsevol tipus, respectant la prohibició de venda de 
begudes alcohòliques als menors d'edat.

L'horari de tancament de les barres del Mercat serà a les 06:00h. del matí. Abans de les 07:00 
h. hauran d'estar desmuntades, per tal que passen els servicis de neteja. Es podran deixar els 
materials durant el matí del diumenge 26 de febrer, sempre que no perjudiquen als servicis de 
neteja.

Les barres situades en el Pla de la Font tindran un horari especial de tancament fins les 04:00 
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h. del matí.

Les barres ubicades en la resta de zones també hauran de tancar a les 6:00 de la matinada.

Si fora d’aquests horaris es serveixen begudes o menjars serà baix la responsabilitat dels  
titulars i podran ser sancionats.

Queda totalment prohibit negociar econòmicament el traspàs de les barres sortejades per part 
dels titulars. 

El muntatge de les barres al lloc establert implica l'acceptació absoluta de les normes abans 
descrites per part dels titulars de les barres, sense cap modificació. 

SANCIONS

Qualsevol incompliment d'aquestes normes podrà ser motiu de sanció, que podrà arribar fins la 
prohibició de muntar una barra en l’edició pròxima dels Carnestoltes. 

DILIGÈNCIA D'APROVACIÓ.- Les presents bases han sigut aprovades per la Junta de Govern 
de data 2 de febrer de 2017, ordenant la seua publicació en la pagina Web de l'Ajuntament de 
Pego.

Pego, 2 de febrer de 2017

Rebeca Bañuls Cardona

Regidora de Festes

DOCUMENTO FIRMADO DIGITAMENTE
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