ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA I POLICIA
“Article 6B.- “Garitos”, “Penyes” o “locals de reunió de colles”.
A) Definició.
A l’efecte d’esta Ordenança, s’entén com “Garito”, “Penya” o “llocs de reunió de
Colles”, qualsevol local situat en el nucli urbà, on normalment es reunisquen diverses
persones, generalment amb motiu de les festes d’agost, principalment amb fins d’oci,
culturals, recreatius o gastronòmics, sense ànim de lucre, a qualsevol hora del dia,
encara que principalment a les nits
B) Inscripció municipal. GREU
1.- Sense perjuí del dret de reunió a què fa referència la Constitució Espanyola i
l’article 2 de la Llei orgànica 9/83, els “Garitos” hauran d’estar inscrits en un Registre
Municipal.
2.- La inscripció en este Registre s’haurà de sol·licitar per persona major d’edat
acompanyada de:
-

Relació d’usuaris/es del local, amb autorització paterna/materna en casde ser
menors d’edat.
Designació d’un/a representant del “Garito” que haurà de ser major d’edat.
Contracte d’arrendament on es permeta eixe ús del local o bé autorització
expressa del propietari/a, o en cas que el/la sol·licitant siga el/la propietari/a del
local, declaració responsable autoritzant eixe ús.

La inscripció en el Registre no suposa, de cap manera, la concessió de Llicència
d’Activitat, però si que és un requisit per a l’obertura del “garito”. La falta d’inscripció
serà sancionable d’acord amb el que disposa esta Ordenança.
Després de la inscripció en el Registre, personal municipal, si escau, girarà visita
d’inspecció per acreditar que es compleixen les condicions mínimes exigibles
d’habitabilitat i seguretat, indicant així mateix l’aforament del local.
3.- Hauran de complir-se les següents mesures:
-

Els locals no han de contindre materials altament inflamables.
El seu aforament màxim serà d’una persona per metre quadrat.
Les portes i eixides hauran de mantindre’s lliures de qualsevol obstacle.
El local haurà de reunir les condicions mínimes de seguretat i higiene.
Disposarà de WC, aigua potable i electricitat pròpia.

4.- La responsabilitat serà exclusiva del propietari/a de l’immoble en el cas que
cedisca l’ús del mateix sense que complisca les condicions establides.
5.- Una vegada inscrit el “Garito” i autoritzat, l’Ajuntament expedirà targeta o cartell en
el que constarà el número de registre, nom del “Garito”, ubicació, persona
responsable i aforament del local. La targeta haurà d’estar exposada en el local en
lloc fàcilment visible.

C) Molèsties al veïnat. GREU
1.- Els/les usuaris/es dels “garitos” evitaran molèsties al veïnat, no havent de
transmetre a este més volum sonor del normal en qualsevol vivenda, principalment en
horari nocturn, havent de respectar la normativa aplicable en matèria de contaminació
acústica i qualitat ambiental.
2.- Així mateix evitaran concentrar-se en eixes hores nocturnes en el carrer,
pertorbant el descans del veïnat.
3.- Hauran de complir-se les ordenances municipals i la resta de normativa d’aplicació
en quant a neteja, ornament, horari i comportament cívic.
4.- La responsabilitat derivada del procediment sancionador serà compatible, amb
l’exigència al/la infractor/a de la reposició de la situació alterada al seu estat originari,
així com amb la indemnització pels danys i perjuís causats.
D) Horari. GREU
Fora de les Festes d’Agost, els aparells de megafonia, i en general, els aparells
susceptibles de produir sorolls i molèsties, hauran de deixar de funcionar a la 1.00h.
els divendres, dissabtes i vespres de festius; i a les 22.00h. la resta dels dies. No
obstant això, en cap moment es podran superar els decibels màxims establits
legalment.
E) Altres prohibicions. MOLT GREU
1.- En estos locals estarà prohibida la venda de begudes o aliments.
2.- En tot cas, no es permetrà la venda, dispensació i subministrament, gratuït o no,
de qualsevol tipus de begudes alcohòliques i/o tabac a menors de 18 anys.
3.- El incompliment de les condicions anteriors donarà lloc a les diligències pertinents
i la comunicació a l’alcaldia per a la tramitació de la sanció corresponent, inclòs el
tancament del local.
F) Festes d’Agost.
Durant la celebració de les Festes d’Agost, i a fi de no produir molèsties al veïnat, per
a mantindre’s en condicions de salubritat i seguretat els tradicionals llocs de reunió i la
via pública, i perquè, en definitiva, les festes es desenrotllen en perfecta convivència i
sense cap incident, s’hauran de respectar, a més de les anteriors, les normes
següents:
1.- Haurà de mantindre’s neta la via pública en la zona d’influència dels locals. En
este sentit es recomana disposar d’un recipient o bidó visible per a dipositar els gots i
la resta d’objectes d’usar i tirar en la porta del local, sense que produïsca molèsties a
la via pública i que siga fàcilment netejable. LLEU
2.- Els “garitos” romandran oberts fins les 2.30h de la matinada, havent de continuar
en l'interior, si és la seua intenció, sense sobrepassar el nivell permés de soroll, i
respectant el descans veïnal. I s’obrirà a partir de les 11.00. GREU

3.- No es permetrà la ubicació en l’exterior dels locals d’aparells de megafonia,
reproductors de so o de qualsevol altre aparell susceptible de produir un nivell sonor
superior a l’ordinari. Exceptuant la celebració de balls, revetlles o altres actes
semblants autoritzats per l’Ajuntament. GREU
4.- No es podrà cuinar a l’exterior dels “garitos” quan es causen molèsties als vianants
o veïns. LLEU

G) Responsables.
Seran responsables:
1.- La persona que figure com a responsable en el Registre, llevat que la persona que
cause la pertorbació estiguera identificada, i en este cas la responsabilitat recauria en
ella.
2.- En cas d’incompliment de l’obligació del Registre, seran responsables els titulars
de l’immoble.
H) Mesures Cautelars.
1.- L’organ competent per a resoldre l’expedient sancionador, podrà ordenar el
tancament provisional del “garito” quan la font pertorbadora origine nivells de recepció
en persones limítrofs o veïnes pròximes, superiors als nivells establits legalment o be
produïsca molèsties manifestes i reiterades als veïns.
2.- Durant les Festes d’Agost, l’Autoritat Competent podrà precintar cautelarment
aquells “garitos” que no complisquen amb els requisits exigits per esta ordenança o
realitzen activitats que excedisquen de les pròpies d’un “garito”, o quan el nivell
d’impacte pels sorolls transmesos en les edificacions limítrofs o pròximes, supere els
límits imposats per la normativa vigent.”

Article 81.Les anteriors infraccions seran sancionades, d'acord amb l'art. 141 de la Llei 7/1985
reguladora de les Bases de Règim Local modificat per la Llei 57/2003 de 16 de
desembre, de la manera següent:
a) infraccions lleus: de 50 € a 750 €
b) infraccions greus: de 750 € a 1.500 €
c) infraccions molt greus: de 1.500 € a 3.000€

