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Procedimiento: Autorizaciones

Persona 
interesada:

Representante:

Festes-Junta de Festes (JPCOLAS)

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Tenint en compte que l’Ajuntament de Vila-real, compromés amb la dinamització de la ciutat i 
interessat a dotar-la d’un espai públic on poder gaudir d’activitats festives amb motiu de les festes 
patronals que Vila-real celebra cada any, organitza el Recinte de la Marxa 2017, que se celebrarà 
a la nostra ciutat durant les festes patronals del mes de maig així com al setembre.

Per això i a l’efecte que les persones interessades puguen ocupar les parades disponibles, 
s’estableixen les condicions de participació en el Recinte de la Marxa 2017 següents.

1. OBJECTE

És objecte d’aquestes condicions tècniques la regulació de la participació de les persones que 
desitgen instal·lar un punt de venda o activitat en el Recinte de la Marxa que se celebra del 12 al 
21 de maig de 2017 i de l’1 al 10 de setembre de 2017, en l’espai públic destinat per l’Ajuntament 
de Vila-real a aquest efecte en l’aparcament públic de la zona sud delimitat per l’avinguda de 
Portugal, l’avinguda de Matilde Salvador i l’avinguda de Bárbara Royo.

El Recinte de la Marxa té com a vocació la creació d’un espai festiu durant les festes patronals 
que permeta ser un punt de trobada en les festes patronals, i concentrar l’activitat festiva a fi de 
no molestar el descans dels veïns.

2. ORGANITZACIÓ

L’organització serà a càrrec de l’Ajuntament de Vila-real i es dirigirà per qui ostente l’àrea de 
Festes, que podrà ser assistit per l’assessorament de tècnics designats per l’Ajuntament.

L’organització podrà programar actuacions o espectacles a càrrec seu al Recinte, al marge de les 
que es puguen organitzar per compte dels participants. En ambdós casos, els caterings sol·licitats 
pels artistes, aniran a càrrec dels participants.

3. DURACIÓ

L’ocupació de l’espai públic es realitzarà durant les festes patronals segons el que disposa la base 
primera; si bé, podrà ampliar-se als quatre dies anteriors i dos posteriors als assenyalats, només 
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amb l’objecte de facilitar l’exercici correcte de l’activitat pel que fa a les tasques d’instal·lació, 
muntatge i desmuntatge.

4. LLOC I ESPAIS

El Recinte de la Marxa s’ubica a l’aparcament públic de la zona sud delimitat per l’avinguda de 
Portugal, l’avinguda de Matilde Salvador i l’avinguda de Bárbara Royo, en l’espai que 
l’Ajuntament delimitarà amb aquest fi.

S’estableixen els espais següents, d’acord amb el plànol que consta com a annex I, als quals es 
podrà concórrer:

PARADA A, d’unes dimensions aproximades de 90 metres quadrats

PARADA B, d’unes dimensions aproximades de 90 metres quadrats

PARADA C, d’unes dimensions aproximades de 90 metres quadrats

PARADA D, d’unes dimensions aproximades de 90 metres quadrats

Cada parada tindrà disponible una zona coberta de 15 metres lineals de llarg per 2 metres 
d’ample, per a la instal·lació d’una barra que dóna a la zona comuna d’espectacles, al marge de la 
distribució interior que cada adjudicatari desitge realitzar i una zona descoberta de 15 metres de 
llarg per 4 metres d’ample, per a la instal·lació de les casetes que cada adjudicatari estime oportú. 
El cost de les casetes anirà a càrrec de l’adjudicatari.

L’organització, amb el vistiplau previ del responsable municipal de Seguretat Ciutadana i Trànsit, 
tindrà facultats per a redistribuir i canviar la ubicació de les instal·lacions per causes objectives de 
necessitat.

5. REQUISITS DELS PARTICIPANTS

L’adjudicatari de la llicència haurà de ser una persona física o jurídica la finalitat o activitat de la 
qual tinga relació directa amb l’objecte d’aquesta, segons resulte dels seus respectius estatuts o 
regles fundacionals, i haurà de disposar d’una organització amb elements personals i materials 
suficients per a la deguda instal·lació d’un punt de venda al recinte anomenat Recinte de la Marxa. 
Amb aquesta finalitat, els licitadors hauran d’aportar certificat de l’Agència Tributària acreditatiu 
d’estar donats d’alta en l’epígraf de l’impost d’activitats econòmiques corresponent a les activitats 
per les quals tributen, i aquestes hauran d’estar compreses en algun dels epígrafs enquadrats dins 
de l’Agrupació 67.- Servei d’alimentació o l’Epígraf 9691 Sales de ball i discoteques, de l’Annex I del 
Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s’aproven les tarifes i la instrucció 
de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

Només es podrà concedir una llicència per cada licitador. No podran obtenir més d’una 
autorització aquelles empreses els socis o partícips de les quals hagen presentat una altra proposta 
pel seu compte o formant societat amb una altra mercantil.
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6. CONDICIONS D’EXPLOTACIÓ

Es disposarà d’un espai comú on s’acolliran les actuacions o espectacles que la Junta de Festes 
considere oportuns. No obstant això, els adjudicataris podran programar de mutu acord les 
activitats que consideren convenients per al millor funcionament del recinte, sempre que no 
interferesquen amb les programades per la Junta de Festes, disposen de les autoritzacions 
oportunes i d’acord amb la legislació vigent, i sempre havent informat a la Junta de Festes amb 
una antel·lació prèvia de 15 dies de començar festes.

L’Ajuntament de Vila-real posarà a disposició de les persones autoritzades els serveis i activitats 
següents:

 La instal·lació d’un envelat general amb un escenari i l’organització de les activitats 
lúdiques que determine l’Ajuntament i la Junta de Festes.

 Instal·lació dels elements de cobriment dels punts de venda.

 Presa d’energia elèctrica, així com els consums sense excedir el màxim de potència 
instal·lat. No obstant això, serà per compte de l’autoritzat la instal·lació elèctrica interior 
de la parada, així com la legalització d’aquesta a través del butlletí d’instal·lació 
corresponent, diligenciat en el Servei d’Indústria de la Generalitat Valenciana.

 Presa d’aigua, així com dels consums necessaris. La instal·lació interior serà 
responsabilitat de l’adjudicatari.

 L’enllumenat públic ordinari del Recinte de la Marxa.

 La neteja pública de les zones comunes del Recinte de la Marxa. La neteja de cada parada 
serà per compte de l’autoritzat i l’haurà de mantenir en perfecte estat de neteja i decor.

 Banys d’ús públic.

 La promoció del Recinte de la Marxa i aquells altres serveis generals que l’Ajuntament 
considere necessaris.

 Servei de vigilància del recinte en l’horari de realització d’activitats.

La renúncia a algun o alguns d’aquests serveis no donarà dret a cap reducció de les taxes o 
cànons.

7. HORARI

Atés el que preveu l’article 5 de l’Ordre 21/2015, de 22 de desembre, de la Conselleria de 
Governació i Justícia, per la qual es regulen els horaris d’espectacles públics, activitats recreatives i 
establiments públics, per a l’any 2016, en referència a les activitats incloses en l’apartat 4.3 del 
catàleg de l’Annex de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, s’estableix com a 
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horari en què estarà en funcionament el Recinte de la Marxa el següent: des de les 11 del matí fins 
a les 7 de la matinada.

8. OBLIGACIONS DELS ADJUDICATARIS

L’acceptació de la participació en el Recinte de la Marxa obliga l’autoritzat a la tramitació de 
l’expedient d’activitat corresponent en un termini no inferior a 30 dies anteriors al muntatge de 
les instal·lacions, així com al pagament de les taxes de tramitació administrativa que li siguen 
exigibles.

La no-presentació de la documentació necessària en els terminis exigits serà motiu de pèrdua del 
dret de participació en el Recinte de la Marxa.

Els autoritzats s’obliguen a tenir els seus espais totalment muntats i oberts abans de l’acte 
d’inauguració. El porrat d´aquest acte inaugural serà a càrrec dels adjudicataris.

Correrà per compte de cada adjudicatari la neteja i resguard de les seues instal·lacions, efectes i 
mercaderies.

L’adjudicatari estarà obligat a ocupar l’espai autoritzat, sense excedir-ne els límits.

Els adjudicataris hauran de respectar els requisits dels locals ambulants o provisionals segons el 
que especifica el Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 
d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris. A aquest efecte hauran de tenir en 
compte les instruccions de la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat Valenciana que 
figuren com a annex II.

Igualment, s’haurà d’atendre les instruccions de seguretat emeses per la Policia Local de Vila-real, 
annexades a aquest document.

JOSE PASCUAL COLAS VENTURA

Vila-real a, 3 de Febrero de 2017

Presidente Junta de Festes
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