Per l'Ajuntament ple en sessió ordinària celebrada el dia 26 de febrer de 2019, es va
adoptar, entre altres el següent acord:

12º EXP. 4557/2017. REVISIÓ, ESTUDI I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES
NORMES SOBRE FUNCIONAMENT DE CASALS I PENYES, DURANT LES
FESTES A BENISSA.
Vista l’experiència de l’any passat que s’ha considerat molt positivament per gran part
de les persones i col·lectius afectats, i mentrés que es valora la possibilitat d’elaborar
un reglament regulador del funcionament de casals i penyes d’acord amb la normativa
autonòmica, s’ha considerat adient procedir, igual que l’any passat, a l’aprovació
d'unes NORMES SOBRE FUNCIONAMENT DE CASALS I PENYES, DURANT LES
FESTES A BENISSA i fer-les difusió mitjançant bàndol d’alcaldia.
És per això que, es proposa l’adopció del següent acord:
PRIMER. Aprovar la ratificació de les NORMES SOBRE FUNCIONAMENT DE
CASALS I PENYES, DURANT LES FESTES A BENISSA que ja se’n van posar en
funcionament l’any passat.
SEGON. Que, per l’alcaldia-presidència, es done difusió d’aquestes normes mitjançant
el bàndol que com annex es transcriu a continuació, amb la màxima celeritat possible.
ANNEX
BANDOL
NORMES SOBRE FUNCIONAMENT DE CASALS I PENYES, DURANT LES
FESTES A BENISSA
Davant la pròxima celebració de les Festes de la Puríssima Xiqueta considerem
molt important regular la figura de les penyes i casals que desenvolupen la
seua activitat al voltant de la celebració de les festes patronals i que s’han
convertit en un element fonamental d’aquestes, en aglutinar a la ciutadania,
principalment a la joventut, servint de punt de trobada per a la diversió durant
els dies de festa major. I, sobretot, perquè s'ha constatat un significatiu
augment d'aquestes, en els últims anys.
Durant les festes que se celebren en el municipi de Benissa, les penyes
utilitzen diferents locals (baixos comercials sense activitat, cotxeres, cases
deshabitades, etc.) per a reunir-se i, tenint en compte els problemes que
podríen generar el mal ús d’aquests locals, en els quals grups de joves o
adolescents, fins i tot menors d'edat, estableixen el seu lloc de reunió,
l'ajuntament de Benissa i, amb caràcter previ a la seua regulació en la
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TESTIMONI

corresponent ordenança reguladora, considera convenient establir unes
normes mínimes que caldria respectar en aquests tipus de locals.
Atés que les activitats de les penyes estan donant lloc cada vegada més a
controvèrsies amb el veïnat, i avançant-se a la possibilitat que es produïsca
algún problema greu de convivència ciutadana, considerem convenient establir
la regulació d'aquesta activitat i fixar unes normes que canalitzen la llibertat
individual dins d'uns termes raonables a través de l'exigència d'unes
determinades condicions per al seu exercici i la determinació de drets i
obligacions dels participants en aquestes activitats.
És per això que, fent ús de les atribucions contemplades a l’article 21. 1 a) e)
de La Llei Reguladora de les Bases del Règim Local es posen en coneixement
dels CASALS I PENYES les següents indicacions:
NORMES SOBRE FUNCIONAMENT DE CASALS I PENYES, DURANT LES
FESTES A BENISSA
Definició de casal o penya
S'entén per casal o penya, tant el col·lectiu de persones associades i/o
agrupades, de fet o sota una associació legalment constituïda, com el local
obert, que servisca de punt de trobada i reunió pels associats i altres persones
amb el seu consentiment.
La inscripció de les penyes, es realitzarà prèvia sol·licitud en l'OAC.
Una vegada rebuda la sol·licitud, l'Ajuntament procedirà a la inscripció de les
dades referents a la seu festera tradicional en el fitxer municipal, i serà
comunicat al Departament de la Policia Local, per al seu posterior registre.

El permís d'obertura d'un casal o penya, no suposa la concessió de cap
llicència d'activitat de tipus comercial, sinó que es considera com un punt de
reunió i oci per al millor gaudi de la festa de les persones que constitueixen la
penya.
Queden excloses de l’activitat el servei de begudes alcohòliques a menors, així
com la venda a tercers amb ànim de lucre.
Requisits d'obertura d'una penya
1. Els locals, que necessàriament tindran accés directe a la via pública, han de
reunir bones condicions d'habitabilitat i ventilació, disposar de llum elèctrica,
bany i aigua corrent, quedant expressament prohibit l'emmagatzematge i
col·locació d'utensilis, ferramentes o material que puga produir cap classe de
risc o acréixer-los, tals com matalassos, elements inflamables, productes
pirotècnics, etc. Aquestes condicions hauran de mantenir-se de forma
permanent.
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Aquesta sol·licitud s'haurà de realitzar, en aquest cas per a les festes de la
Purisima Xiqueta de 2019, des del dia 1 de març fins a l'1 d’abril (ambdos
inclòs), desestimant-se totes aquelles que es presenten fòra d’aquest període.
La resta d’esdeveniments festius on resulten aplicables aquestes normes ho
serà amb un mes d’antel.lació.

2. La comprovació que reuneixen els requisits ressenyats serà realitzada pels
serveis tècnics municipals. En cas d'observar la presència d'elements de risc,
ordenaran la seua retirada, que haurà de fer-se immediatament.
3. En la instància a l'Ajuntament es faran constar les següents dades:
a) La denominació de la penya, que haurà de constar en l'exterior del local una
vegada obtinguda l'autorització.
b) Les dades de la persona responsable i dos suplents. En cas de persones
menors d’edat, es lliurarà fotocòpia compulsada del pare, mare o tutor legal de
cadascuna d'elles, sent aquestes les responsables.
c) Declaració jurada del propietari del local que aquest reuneix les condicions
mínimes de seguretat, estabilitat estructural i habitabilitat.
d) El nombre de les persones que integren la penya, amb detall de si són
íntegrament menors, majors d'edat o mixta en edats.
i) La ubicació del local.
f) Segur de responsabilitat civil per la quantia prevista en el Decret 143/2015,
d’11 de setembre del Consell pel qual s’aprova el Reglament de
Desplegament de la Llei 14/2010 de 3 de desembre de la Generalitat
d’espectacles públics Activitats recreatives i establiments públics o norma
que la substituïsca.
4. Una vegada atorgada, l'autorització haurà d'estar en el local i exhibir-se a
l'autoritat municipal quan aquesta la requerisca.
5. La falta d'inscripció de la penya en el registre, així com l'incompliment de les
condicions de seguretat i higiene donarà lloc al tancament i precinte del casal.

7. Les persones membres de la penya hauran de tenir netes els voltants del
local, com a màxim a les 8.00 h del matí.
8. En relació amb la música, no es podrà tenir cap aparell de música,
instruments o altaveus a partir de les 2.00 hores de la matinada o a les 3.00 h
en vespres de festiu. Concretament, durant les festes de la Puríssima, de
divendres a dilluns, inclòs i el divendres anterior al Dia de les Anyades, o durant
el cap de setmana de les festes de moros i cristians.
La resta de dies no es podrà tenir cap aparell de música, instruments o
altaveus. A partir d'aqueixes hores, només es permetrà la conversa normal
entre persones.
9. Els representants legals de la penya tindran com a mínim 18 anys i seran
responsables que es complisca la normativa, per la qual cosa tant els
components de la penya com el registre de penyes tindran un llistat amb el nom
i cognoms, adreça i telèfon de contacte d'aquestes persones.
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6. Qualsevol activitat en la via pública haurà de tenir la corresponent
autorització municipal i desenvolupar-se segons les condicions indicades
anteriorment.

10. Els casals de penyes s'inauguraran el dia fixat en el programa de festes.
Qualsevol casal que siga motiu de queixes per part del veïnat abans d'aquesta
data, s'exposa al tancament durant el període de festes.
11. De l'incompliment d'aquesta normativa seran responsables els propietaris
de l'immoble, si no existeix contracte d'arrendament. En cas d'existir, la
responsabilitat recaurà sobre la persona o les persones arrendatàries i
subsidiàriament sobre la persona arrendadora.
Sorolls.
1. L'emissió de sorolls haurà de mantenir-se dins d'uns límits tals que en els
habitatges dels potencials afectats i en l'ambient exterior es complisquen els
valors límit admissibles en l'Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana.
2. En tot cas, no hauran de transcendir sorolls a l'exterior a partir de l'hora
establida en l’apartat 8 dels requisits d’aquestes normes.
3. No es podran instal·lar en els locals de penyes equips emissors de música la
potència de la qual siga superior a 40 W i no podran instal·lar-se etapes de
potència ni taules de mescles; llevat que el local acredite les condicions
d'insonorització exigides per als llocs d'oci i esbarjo en l'Ordenança Municipal
de Convivència Ciutadana.
4. Queda terminantment prohibida l'emissió de música amb equips en l'exterior
dels locals, així com la instal·lació d'altaveus, àdhuc sense emissió musical.

D'incomplir-se aqueix mandat es procedirà per agents de la Policia local a la
retirada i dipòsit dels equips musicals, sent retornats als seus propietaris a la
finalització de les festes Patronals, podent-se determinar la clausura del local
en cas d'instal·lar-se nous equips per a infringir la prohibició.
6. La producció de sorolls o vibracions en la via pública i espais lliures públics
tals com a places, parcs i jardins públics o a l'interior de les edificacions, haurà
de ser mantinguda dins dels límits que exigeix la convivència ciutadana i
d'acord amb els límits establits en la present ordenança.
L'establit en el paràgraf anterior serà d'especial observança en horari nocturn
(de 22.00 h a 8.00 h) per als supòsits exposats en els paràgrafs següents:
- El to excessivament alt de la veu humana o l'activitat directa de les persones.
- Els sorolls produïts per animals domèstics.
- Els aparells i instruments musicals o acústics, els aparells de radi i els de
televisió.
- Qualsevol altra font generadora de sorolls o vibracions.
7. Les mesures descrites en el paràgraf anterior, excepte el decomís definitiu,
es consideraran amb caràcter general mesures provisionals per a evitar la
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5. En cas d'incomplir-se aquestes normes es formularà advertiment escrit, i si
transcorregudes 24 hores persisteix la infracció, els agents de la policia Local
procediran al precintament dels equips, prohibint-se l'emissió de qualsevol tipus
de música durant les següents 24 hores. Així com la imposició de la
corresponent denúncia.

continuïtat de les molèsties a la ciutadania, i s'adoptaran amb independència
de les sancions que procedisquen.
Alteracions d'Ordre Públic
1. Els socis o integrants de les penyes, observaran un comportament cívic
correcte, no molestant als veïns i visitants amb els seus actes i evitant causar
danys de qualsevol índole.
2. Quan per part de components de penyes es produïsquen, en els locals de la
mateixa o els seus limítrofs, altercats o incidents que alteren o puguen afectar a
la seguretat ciutadana, talls de tràfic que impedisquen la lliure circulació de
vehicles, danys a mobiliari urbà o uns altres d'anàlogues característiques, es
podrà ordenar, previs els informes que es consideren oportuns i amb
independència de les responsabilitats penals i/o administratives al fet que
pertoque, el tancament o desallotjament dels locals de penyes de forma
provisional.
3. A l'efecte d'alteracions de la seguretat ciutadana s'estarà al disposat en la
Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de la Seguretat Ciutadana,
així com de l'Ordenança de Convivència Ciutadana.
Alcohol, tabac i drogues.
1. D'acord amb el que estableix la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la
Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, així com la Llei 14/2010, de 3
de desembre de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i
Establiments Públics, es prohibeix la venda o subministrament d'alcohol i tabac
a menors de 18 anys.

3. En concordança amb la legislació vigent, queda prohibit el consum de
drogues, substàncies estupefaents o psicotròpics a l'interior dels locals de
penyes.
4. L'incompliment d'aquestes prohibicions podria comportar el tancament del
local de la penya, amb independència de les responsabilitats administratives i /
o penals en què, d'acord amb la normativa aplicable, es poguera haver
incorregut.”
Produïdes les intervencions que consten en la videoacta de la sessió.
Es sotmet a votació l’acta de la sessió anterior, sent aprovada per 9 vots
a favor (3 Reiniciem,3 PSOE, 2 Compromis , Isidor Mollà ) i 8 abstencions del
grup PP.
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2. En les penyes constituïdes íntegrament per menors de 18 anys queda
prohibit l'existència o emmagatzematge de begudes alcohòliques, sent
decomissades les possibles existències pel personal municipal. De tot açò
s'alçarà la corresponent acta que serà remesa a l'Autoritat competent.
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El que li comunique perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns.
El secretari general

 DPT. DE FESTES

 DPT. COMUNICACIÓ

 DPT. CULTURA

