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BAN
JAIME GARCIA GARCIA
ALCALDE DE RAFELBUNYOL

FA SABER:

Davant de la proximitat de celebració de les Festes municipals 2013, el present ban ve a recordar les
distintes disposicions contingudes en bans i resolucions anteriors i la resta de normes legals
d'aplicació oferint en un només text la regulació de totes elles, a fi a una més claredat i millor
coneixement de les normes dictades amb motiu de les nostres festes patronals. Sé que tots Vds.
Comprendran estes mesures que, certament, redundaran en benefici de les nostres festes.
En conseqüència, i fent ús de les facultats concedides per l'article 124 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de
Mesures per a la Modernització del Govern Local, dispose.

Venda ambulant.

Que queda prohibida la venda ambulant durant les festes patronals a tots aquells que no compten
amb les oportunes autoritzacions administratives i fiscals. Els titulars d'activitats hauran de
sol·licitar-ho amb antelació prèvia de set dies hàbils davant d'este Ajuntament.
Queda prohibida la venda d'aliments manipulats en llocs ambulants.
Queda prohibida la venda de begudes i aliments en tots aquells locals que no estiguen autoritzats.
L'incompliment d'esta orde serà sancionat d'acord amb la legislació vigent.

Locals de restauració i bars.

La sol·licitud d'ampliació d'horari per motius de les festes, haurà de sol·licitar-se amb una antelació
mínima de 15 dies.
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Durant estos dies de festes queda prohibida la venda de begudes en envasos de vidre.

Associacions del municipi.

Les associacions sense ànim de lucre del municipi que tinguen intenció d'ubicar barres de begudes
i/o aliments que ocupen la via pública hauran de sol·licitar-lo per escrit davant d'este Ajuntament,
que resoldrà en aplicació del que establix l'art. 8.2 de la llei 14/2010, de 3 de desembre de la
Generalitat d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.

En tot cas, hauran de complir els requisits exigits en este Ban als establiments comercials i complir
amb la normativa legal establida per a la Comunitat Valenciana en matèria de sanitat, hisenda i
qualsevol altra que s'aplique.
FESTA DE DISFRESSES

De la mateixa manera es recorda als bars i restaurants de la localitat l'obligació de dur a terme els
punts següents pel benestar de la ciutadania i de la festa en general:

Els bars hauran de sol·licitar ampliació d'horari de tancament per escrit davant d'este Ajuntament,
ajustant-se este en tot cas a la finalització de la revetla popular i determinat per l'autoritat.

Els servicis han d'estar oberts al públic o disposar d'un servici d'urinari químic junt amb el local.
Esta Alcaldia sap perfectament els desperfectes que s'ocasionen la nit de disfresses, però és una
obligació disposar dels servicis adequats en els establiments públics.
No es podrà col·locar barres en la calçada, estes hauran de ser xicotetes i no podran sobrepassar la
vorera.

Es recorda la prohibició de la venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.

Durant la celebració de les festes localsment i especialment durant la nit de disfresses queda
prohibit:
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-L'accés amb envasos de vidre, botelles, gots i semblants a la zona centre del municipi que
puguen posar en perill la integritat física de les persones.
-La col·locació d'altaveus en la via pública o d'aquells el volum de la qual repercutisca de
forma considerable sobre la via pública.
-No es permet la venda o subministrament de begudes en envasos de vidre, botelles, gots i
semblants que puguen posar en perill la integritat física de les persones.

Trànsit i circulació.

Queda restringida la circulació de vehicles per les zones del poble tancades al trànsit, així com l'ús
dels guals durant l'horari establit per a talls de circulació.

Queda restringit l'estacionament de vehicles en la via pública des de les 18:00 hores del dia 6 de
setembre a les 09:00 hores del dia 7 de setembre en els carrers tallats a la circulació excepte en les
zones d'estacionament habilitades a este efecte.

Els contenidors d'obra situats en la via pública hauran de ser retirats de la mateixa pels seus titulars
abans del dia 6 de setembre.

No es permetrà l'alteració de la senyalització de trànsit o de tanques col·locades per la Policia Local
especialment si esta conducta altera greument la circulació o dificulta els accessos de vehicles
d'emergències.

Rafelbunyol, 9 d’agost de 2013
L'alcalde

