CONCEJALÍA DE FIESTAS
SERVICIOS JURÍDICOS

ORDENANÇA PER A LA REGULACIÓ DE LES FESTES A ALTEA
Amb l'elaboració d'esta normativa es pretén regular la formació i composició de la Junta
Local Festera, així com de la Comissió de Festes del Santíssim Crist del Sagrari d'Altea, als
fins de garantir la representativitat en la Comissió de Festes de tots els ciutadans que
desitgen col·laborar en l'organització de les mateixes.
Així mateix, s'establixen uns línies bàsiques d'actuació en relació amb les diferents festes
que se celebren en el nostre municipi, a fi d'assegurar la seua pervivència, sense que els
costos econòmics de l'organització festiva constituïsquen un obstacle per al
desenvolupament de les mateixes, establint-se com prioritaris els actes de caràcter
tradicional, la desaparició dels quals del programa festiu suposaria una minva de les
tradicions alteanes.
La competència per a l'aprovació d'esta Ordenança es deriva de les previsions que fa
l'article 4t i l'article 22, d) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim
Local.

TÍTOL I: JUNTA LOCAL FESTERA
ARTICLE 1r.- La finalitat d'este Títol és la regulació de la Junta Local Festera, donant
curs i marc legal a la participació ciutadana, en compliment del que disposa l'article 141 de
la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat
Valenciana, que textualment disposa: “Els Ajuntaments hauran d'establir i regular en
normes de caràcter organitzatiu, procediments i òrgans adequats per a l'efectiva
participació dels veïns en els assumptes de la vida pública local, tant en l'àmbit del
municipi en el seu conjunt com en el dels districtes, en el cas que existisquen en el municipi
les dites divisions territorials.”
La Junta Local Festera té el caràcter de Consell de Participació de caràcter sectorial, sent
per tant un òrgan municipal complementari.
La Junta Local Festera vetlarà per la continuïtat de les tradicions populars, conservant els
costums dels nostres majors i introduint les innovacions que procedisquen, garantint la
integració, en la celebració de les Festes, de tota la població d'Altea.
ARTICLE 2n.- La seu de la Junta Local serà aquella dependència municipal que la
Regidoria de Festes assenyale en funció de les activitats que exercisquen, nombre de
participants i totes aquelles circumstàncies que hagen de ser tingudes en compte respecte
d'això.
L'Ajuntament facilitarà el suport de personal i material que puga ser necessari atenent a les
seues disponibilitats.
ARTICLE 3r.- La Junta Local Festera s'integrarà de la forma següent:
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A) El/la Regidor/a Delegat/da de Festes.
B) El/la President/a de l'Associació de Moros i Cristians Sant Blai o en qui delegue.
C) El/la President/a del Consell de Clavaris o en qui delegue.
D) El/la Clavari/a o representant de les Festes del Stm. Crist del Sagrari i Stm. Crist de la
Salut, a més d'un representant de cada una de les Festes Populars del municipi.
E) Un representant de cada grup polític amb representació a l'Ajuntament.
F) Un/a Secretari/a.
G) Suplents; en els casos d'absència o malaltia seran triat/s suplent/s aquell/s que designe
per escrit per a cada ocasió que siga necessària el membre a suplir.
ARTICULE 4t.- Òrgans Junta Local Festera:
A) El/la President/a, que serà el/la Regidor/a Delegat/da de Festes, sotmetrà les qüestions
objecte de debat a deliberació.
B) L'Assemblea, constituïda per la resta de membres de la Junta Local Festera, debatrà les
qüestions sotmeses a la seua consideració.
C) Un/a Secretari/a. Serà Secretari nat el que ho siga de l'Ajuntament; no obstant podrà ser
substituït per un treballador/a de l’Ajuntament designat/da per la Regidoria de Festes
ARTICLE 5t.- Les atribucions de la Junta Local Festera són:
A) Donar el vistiplau a totes aquelles qüestions que suposen innovacions en el
desenvolupament de les festes tradicionals.
B) Col·laborar al millor desenvolupament de les festes.
C) Difondre entre els grups a què representen els acords adoptats.
D) Debatre els supòsits d'inexistència de Comissió.
E) Mediar en les possibles divergències que sorgisquen en el desenvolupament de les
Festes.
F) Altres que per analogia amb les anteriors puga correspondre-li.
ARTICLE 6t.- Reunions de la Junta Local Festera.
La Junta Local Festera es reunirà amb caràcter ordinari dos vegades a l'any i amb caràcter
extraordinari tantes vegades com la Regidoria Delegada de Festes ho crega convenient, o a
sol-licitud dels membres de la Junta. Amb caràcter previ a la reunió es remetrà amb
suficient antelació la convocatòria amb l'ordre del dia corresponent.
De les reunions de la Junta Local Festera s'alçarà una acta.
TÍTOL II.- FESTES MAJORS

CAPÍTOL I.- FESTES DEL CRIST DEL SAGRARI I MOROS I CRISTIANS EN
HONOR A SANT BLAI
ARTICLE 7m.- La Comissió de Festes la integrarà:
A) Un nombre de persones indeterminat: “QUINTA"
B) El/la President/a o Clavari/a.
C) Secretari/a.
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D) Tresorer
ARTICLE 8u.- “QUINTES”
Tots aquells veïns/es d'Altea que l'any en curs complisquen 35 i 55 anys així com
xiquets/es, i jóvens que complisquen 8 i 16 anys (QUINTES JUVENILS I INFANTILS).
Així mateix, podran formar part de la Comissió de Festes aquells veïns/es que sense reunir
el requisit de l'edat desitgen participar en les mateixes.
ARTICLE 9é.- El/la President/a o Clavari/a:
Serà un de les “QUINTES” triat per consens. De no aconseguir-se el mateix s'adoptarà per
majoria dels vots dels presents.
ARTICLE 10é.- El/la Secretari/a:
Serà un dels components de les “QUINTES” triat pel/la President/a o Clavari/a.
ARTÍCULO 11º .- El/la Tresorer/a:
Será un dels components de les “QUINTES” triat pel/la President/a o Clavari/a.
ARTICLE 12é.- Formació de la Comissió de Festes: A tots els components de les
QUINTES, i d'acord amb les dades existents en el padró municipal, se'ls remetrà una
invitació a principis del mes de setembre per tal de participar en la Comissió de Festes.
Igualment es remetrà la invitació a xiquets/es i jóvens de 8 i 16 anys per a participar en
l'esmentada Comissió com a quintes infantils i juvenils.
Els veïns/es que desitgen participar en la Comissió de Festes hauran d'inscriure's com a tals
en la Regidoria de Festes de l'Ajuntament en els terminis que anualment es determinen a
través del mateix departament per mitjà d'escrit en el que constarà nom: cognoms, adreça,
telèfon i e-mail. Una vegada inscrits, la Regidoria de Festes efectuarà una reunió de tots
ells i procedirà a la inscripció de la Comissió de Festes la constitució de la qual, com a acte
formal, tindrà lloc en la Missa de Difunts de les festes del Crist del Sagrari amb la
imposició de les medalles. El/la President/a i o Clavari/a serà triat per la Comissió en un
termini no superior als 30 dies.
La Comissió de Festes es dissoldrà als dos mesos de la finalització de les festes, prèvia
elaboració d'un balanç econòmic i organitzatiu que es farà públic en la pàgina web de
l'Ajuntament.
El mandat dels membres de la Comissió de Festes serà anual i provisional durant els dos
mesos següents a la finalització de les festes, fins a la constitució de la nova Comissió,
sense perjuí de la renovació, durant eixe període, de les vacants que es produïsquen.
Els membres de la Comissió de Festes han d'assistir a les reunions de la mateixa, i
participar activament en els grups de treball que es creen.
ARTICLE 13é.- Competències del President/a o Clavari/a de la Comissió de Festes:
A) Representar a la Comissió de Festes davant de la Junta Local Festera, Ajuntament i
davant dels veïns i la resta d'organismes a efectes de gestió. A estos efectes es podrà fer
acompanyar d'algun membre de la Comissió si ho creu convenient.
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B) Exercir aquelles funcions pròpies del President d'un òrgan col·legiat dirigint els debats i
dirimint les votacions, si és el cas, amb el vot de qualitat.
C) Dirigir i controlar els treballs que es realitzen.
D) Responsabilitzar-se del desenvolupament del programa de Festes, prenent aquelles
decisions necessàries per a l'execució del mateix respectant els límits pressupostaris.
E) Presentar materialment a l'Ajuntament el programa de Festes elaborat per la Comissió.
F) Crear comissions de treball (econòmiques, espectacles, actes religiosos, etc).
G) Triar el/la Secretari/a de la Comissió de festes.
ARTICLE 14é.- Les atribucions de la Comissió de Festes són:
a) Assessorar el President/a o Clavari/a de la Comissió de Festes en tot allò que este
sotmeta a la seua consideració.
b) Idear i elaborar el programa de festes, junt amb la regidoria de Festes.
c) Proposar al Clavari/a o President/a totes aquelles qüestions que consideren d'interés per
al bon desenvolupament de les Festes.
d) Així mateix, hauran de participar activament en les comissions de treball creades i vetlar
per l'execució dels programes festius que resulten aprovats definitivament.
e) Altres, que el/la President/a tinga a bé encomanar i que estiguen en l'àmbit de les seues
atribucions.
ARTICLE 15é.- Les atribucions del Secretari/a:
A) Assistir al President/a o Clavari/a en les tasques administratives.
B) Altres que se li encomanen.
ARTÍCULO 16e.- Les atribucions del tresorer/a
A) Preparar un estat resum de la situació dels ingressos a mesura que vagen produint-se.

ARTICLE 17é.- Regidoria Delegada de Festes:
a) Coordinació entre la Comissió de Festes del Crist del Sagrari i L'Associació de Moros i
Cristians de Sant Blai.
b) Traslladar a la Comissió les propostes arreplegades pel Departament de Festes.
c) Assessorar a la Comissió.
d) Procurar facilitar les distintes necessitats que en matèria d'infraestructures i seguretat
corresponen a l'Ajuntament i que vénen derivades de les activitats que se celebren amb
motiu de les festes en funció de la disponibilitat de l'Ajuntament.
e) El/la Regidor/a de Festes és el representant de l'Ajuntament davant les diferents entitats
festeres.
ARTICLE 18é.- Del programa de Festes:
La iniciativa del Programa de Festes la tindrà la Comissió de Festes junt amb el/la
Clavari/a o President/a i el/la Regidor/a Delegat/da de Festes.
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A este programa se li acompanyarà una relació detallada de gastos que impliquen els actes
programats.
Formaran part obligatòria de tal programa els actes referits a la celebració religiosa de les
festes, així com aquelles tradicions més consolidades en les mateixes, incloent una oferta
variada d'actes destinats als distints sectors poblacionals.
S'inclouran el citat programa tant les activitats organitzades per la Comissió del Crist com
les de l'Associació de Moros i Cristians.
ARTICLE 19é.- Indumentària de la Comissió:
Amb motiu de mantindre viva la tradició, s'establix com a indumentària oficial per a
assistir a la generalitat dels actes festius celebrats amb ocasió de les festes, el trage
d'alteà/na, a excepció de la missa i processó del dia del Crist. Respecte de la processó, la
Comissió assistirà preferentment de negre, sent de lliure elecció de la mateixa la “teja y
mantilla”.
Respecte de les QUINTES INFANTILS I JUVENILS s'establix igualment com a
indumentària oficial el trage d'alteà/na, sent de lliure elecció dels mateixos la indumentària
triada per a la missa del Crist i processó.
ARTICLE 20é.- Règim econòmic.Els recursos econòmics de la Comissió s'abastiran
• De les subvencions oficials i/o particulars.
• Dels ingressos obtinguts a través de la loteria o llibre de festes.
• De les donacions.
• De les cuotes establides per la Comissió de Festes si així ho estima pertinent
• D'altres ingressos que puguen obtindre com per exemple la realització d'actes lúdicculturals, als fins de la qual la Comissió haurà de sol·licitar la pertinent autorització
per a la celebració de la mateixa, a l'Ajuntament amb 30 dies d'antelació, el qual,
prèvia ponderació prou raonada dels interessos en joc, concedirà o denegarà
l'esmentada autorització.
Els beneficis obtinguts es destinaran exclusivament a sufragar els gastos derivats de
l'execució material del programa festiu, sense que en cap cas càpia el seu repartiment entre
els membres de la Comissió amb interés lucratiu.
ARTICLE 21é. - Calendari Festiu.
La Celebració de les Festes tindrà lloc el quart diumenge de setembre i es consideraran dies
festius locals, els ratificats en la sesió de l’Ajuntament en el Plenari que determine els dies
de Festes Patronals.
Atesa la coincidència de la celebració de les festes en honor al Stm. Crist del Sagrari i
Moros i Cristians en honor a Sant Blai, des de la Regidoria de Festes s'arbitraran els
mecanismes oportuns per a la coordinació de les mateixes. És per això que, qualsevol acte
organitzat tant per la Comissió del Crist com per l'Associació de Moros i Cristians Sant
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Blai que incidisca en el desenvolupament habitual de les Festes, haurà de ser comunicat
amb anticipació suficient a la Regidoria Delegada de Festes.
ARTICLE 22é. - Seus Festeres.
Respecte de les seus de les Filaes de Moros i Cristians caldrà ajustar-se al que disposa el
Decret 28/2011, de 18 de març, del Consell pel qual s'aprova el Reglament pel qual es
regulen les condicions i tipologia de les seus festeres tradicionals ubicades en els municipis
de la Comunitat Valenciana.
Quant a l'horari d'obertura i tancament de les activitats, s’actuarà conforme al que disposa
l'Orde 13/2011, de 22 de desembre, de la Conselleria de Governació, per la qual es regulen
els horaris d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, per a l'any
2012, l'article 6 de la qual assenyala : ”Les festes populars o patronals, incloses en l'apartat
4.3 del catàleg de l'annex de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, tindran
l'horari que fixe l'ajuntament del municipi en el terme del qual se celebren, en atenció a les
circumstàncies concurrents, procurant, en tot cas, compatibilitzar el seu exercici amb
l'aplicació de les normes vigents en matèria de contaminació acústica.”
Tot això a fi de protegir la salut dels ciutadans i millorar la qualitat del medi ambient
conforme al que disposa la Llei 7/2002 de Protecció contra la Contaminació Acústica.
ARTICLE 23é.- Ús de pólvora per al tir d'arcabusseria.
Quant a l'adquisició i ús de la pólvora amb destí al tir d'arcabusseria, amb motiu de les
festes de Moros i Cristians, haurà de presentar l'Associació de Moros i Cristians davant de
l'Ajuntament la documentació assenyalada en la ITC número 18 del nou Reglament
d'articles pirotècnics i cartutxeria aprovat per R.D. 563/2010, de 7 de maig, amb la finalitat
de tramitar la corresponent autorització davant de Subdelegació de Govern d'Alacant.
ARTICLE 24é. - Actes tradicionals de les Festes Majors.
S'establixen com a actes tradicionals prioritaris a mantindre: els actes de caràcter religiós,
“l'Entrada de la Murta”, el porrat, les ambaixades i les desfilades de moros i cristians.

CAPÍTOL II.- FESTES DEL CRIST DE LA SALUT.Article 25é.- Data de celebració: el tercer diumenge anterior a l'inici de la Quaresma
(Dimecres de Cendra).
Article 26é.- Actes tradicionals: S'establixen com a actes tradicionals: el solemne
Novenari, l'entrada de la murta, les misses i la processó.
Article 27é.- Elecció de la Comissió: La Comissió de Festes del Crist de la Salut ixent,
representada pel seu Clavari/a, triarà els membres de la Comissió entrant. La lectura de la
nova Comissió tindrà lloc en la Missa de Difunts.
En el cas d'inexistència de Comissió serà la Junta Local Festera la que valore la situació.
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Article 28é.- Règim Econòmic:
Els recursos econòmics de la Comissió s'abastiran:
• De les subvencions oficials i/o privades.
• Dels ingressos obtinguts a través de la loteria, llibre de festes i “l'arreplegada”.
• De les donacions.
• D'altres ingressos que puguen obtindre com per exemple la realització d'actes lúdicculturals, per a la qual cosa la Comissió haurà de sol·licitar la pertinent autorització
per a la celebració de la mateixa a l'Ajuntament, amb 30 dies d'antelació.
L'Ajuntament, prèvia ponderació prou raonada de l'activitat, valorant la
compatibilitat de la mateixa amb l'activitat en el municipi, concedirà o denegarà
l'autorització.
Els beneficis obtinguts es destinaran exclusivament a sufragar els gastos derivats de
l'execució material del programa festiu, sense que en cap cas càpia el seu repartiment entre
els membres de la Comissió amb interés lucratiu.
Els diners sobrant es destinaran, a elecció dels membres de la Comissió ixent, bé a la
celebració de les Festes de l'any següent, o bé a la realització de millores en l'entorn de
celebració de la mateixa, amb l'autorització prèvia municipal.

TÍTOL III.- FESTES POPULARS

CAPÍTOL I.- SANTÍSSIMA TRINITAT
Article 29é.- Data de celebració i ubicació: Primer diumenge del mes de juny a
Bellaguarda.
Article 30é.- Actes tradicionals: S'establixen com a actes tradicionals: missa de
campanya, el solemne novenari, l'entrada de la murta, la partida de pilota valenciana, sopar
de cabasset, concurs de paelles, coques i el “ball del farolet”.

CAPÍTOL II.- SANT ANTONI
Article 31é.- Data de celebració i ubicació: 13 de juny (fins al dimarts el cap de setmana
anterior, i a partir del dimecres el cap de setmana posterior), a la partida de Cap Blanc.
Article 32é.- Actes tradicionals: S'establixen com a actes tradicionals: les misses, el
solemne novenari, l'entrada de la murta així com el "Sant Antoni Fextival".

CAPÍTOL III.- SANT JOAN
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Article 33é.- Data de celebració i ubicació: 24 de juny (fins al dimarts el cap de setmana
anterior, i a partir del dimecres el cap de setmana posterior) a el Fornet - Casc Antic-.
Article 34e.- Actes tradicionals: S'establixen com a actes tradicionals: els actes religiosos,
la plantada de l'arbret, la foguera, el sopar de cabasset, festival de corals i la “taula del bon
profit”.

CAPÍTOL IV.- SANT PERE
Article 35e.- Data de celebració i ubicació: S'alterna la celebració entre el 29 de juny,
Sant Pere, o el 16 de juliol, la Mare de Déu del Carme (fins al dimarts el cap de setmana
anterior, i a partir del dimecres el cap de setmana posterior). Esta es du a terme a la zona
marítima del Passeig Sant Pere.
Article 36e.- Actes tradicionals: S'establixen com a actes tradicionals: les misses, la
processó marinera, l'entrada de la murta i el concurs de calders.

CAPÍTOL V.- SANT JAUME
Article 37e.- Data de celebració i ubicació: 25 de juliol (fins al dimarts el cap de setmana
anterior, i a partir del dimecres el cap de setmana posterior), a Cap Blanc.
Article 38e.- Actes tradicionals: S'establixen com a actes tradicionals: la
novena, revetles, l’entrada de la murta i el sopar de cabasset.

missa, la

CAPÍTOL VI.- SANTA ANNA
Article 39e.- Data de celebració i ubicació: 26 de juliol (fins al dimarts el cap de setmana
anterior, i a partir del dimecres el cap de setmana posterior) a Altea la Vella.
Article 40.- Actes tradicionals: S'establixen com a actes tradicionals: la missa i la
processó, el concurs de paelles, concert de Santa Anna,l'entrada de la murta, els jocs
infantils tradicionals i el sopar de cabasset.

CAPÍTOL VII.- SANT ROC
Article 41.- Data de celebració i ubicació: La festivitat és el 16 d'agost però normalment
se celebra el primer diumenge d'agost a l'Horta-Quintanes.
8
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Article 42.- Actes tradicionals: S'establixen com a actes tradicionals: missa de Sant Roc,
missa d'ànimes, novenari, la plantad de l'arbret, el sopar de cabasset, el concurs de paelles i
la despertada.

CAPÍTOL VIII.- SANT LLORENÇ
Article 43.- Data de celebració: 10 d'agost (fins al dimarts el cap de setmana anterior, i a
partir del dimecres el cap de setmana posterior) a l'Olla.
Article 44.- Actes tradicionals: S'establixen com a actes tradicionals: novena, missa de
Sant Llorenç, processó i missa de difunts, l'entrada de la murta, els jocs infantils
tradicionals, la solta de regals a la platja, el concurs de pesca, la carrera nadant a la Illeta,
les disfresses i el sopar de barri.

CAPÍTOL IX.- SANT ISIDRE
Article 45.- Data de celebració i ubicació: 15 d'agost a la partida Els Arcs.
Article 46.- Actes tradicionals: S'establixen com a actes tradicionals: la romeria, la missa,
el sopar de germanor i l’homenatge als llauradors.

CAPÍTOL X.- SANT LLUÍS
Article 47.- Data de celebració i ubicació: 25 d'agost (fins al dimarts el cap de setmana
anterior, i a partir del dimecres el cap de setmana posterior) a La Lloma, Pla de Castell i
Barranquet.
Article 48.- Actes tradicionals: S'establixen com a actes tradicionals: els actes religiosos,
l'arbret, la volta a peu, el sopar de cabasset i el concurs de paelles.

CAPÍTOL XI.- SANT TOMÀS
Article 49.- Data de celebració i ubicació: Primer diumenge de setembre a Cap Negret.
Article 50.- Actes tradicionals: S'establixen com a actes tradicionals: els actes religiosos i
l'entrada de la murta.
Excm. Ajuntament d’Altea
www.altea.es
fiestas@cv.gva.es

Palau Altea Centre d’Arts
C/ Alcoi, 18
03590 · Altea · Alacant

Tel.: 96 688 19 24
Fax: 96 688 14 77

9

CAPÍTOL XII.- SANTA BÀRBARA
Article 51.- Data de celebració i ubicació: 4 de desembre (fins al dimarts el cap de
setmana anterior, i a partir del dimecres el cap de setmana posterior) a Sogai.
Article 52.- Actes tradicionals: S'establixen com a actes tradicionals: la
processó, la novena, l'entrad de la murta, la despertada, i l'arròs amb fresols.

missa, la

CAPÍTOL XII.- Disposicions comuns.
Article 53.- SGAE: Cada festa de les enumerades amb anterioritat serà responsable de
satisfer a la SGAE el pagament de les quantitats corresponents per drets d'autor reportats
amb motiu de les festes.
Article 54.- Autoritzacions administratives: Respecte d'actes que suposen utilització
especial de la via pública, hauran de sol·licitar autorització davant de l'autoritat municipal
amb un mes d'antelació a la data d'ocupació.
Respecte de l'autorització d'espectacles amb artificis pirotècnics, hauran de presentar davant
de l'Ajuntament la sol·licitud junt amb la documentació amb trenta dies naturals respecte
de la celebració, amb la finalitat de poder comunicar o sol·licitar autorització davant de
Subdelegació de Govern. En el cas que el lloc del tir supose una ocupació dels terrenys de
domini públic marítim terrestre, la documentació es presentarà amb 2 mesos respecte de la
celebració.
Per a cada espectacle s'establirà una zona de seguretat, que haurà d'estar tancada o
delimitada mitjantçant tanques, cordes, cintes o sistema semblant. Així mateix s'haurà
d'aportar justificació documental de què l'organitzador ha subscrit una assegurança de
responsabilitat civil, que cobrisca els possibles danys a tercers derivats de la realització de
la manifestació festiva, i els possibles accidents en cas de participació de menors d'edat, tot
això de conformitat amb el que disposa l'ITC 8 i 18 del Reglament d'articles pirotècnics i
cartutxeria aprovat per R.D. 563/2010, de 7 de maig.
En cap cas es podran disparar artificis pirotècnics fora de l'àrea d'espectacle o recorregut.
Article 55.- Cada Comissió haurà de subscriure una pòlissa d'assegurança de
responsabilitat civil, que cobrisca els danys a tercers i a béns de titularitat municipal pels
actes que es realitzen amb ocasió de les festes. Així mateix, es recomana que adquirisquen
personalitat jurídica com a associació a fi de tindre major seguretat jurídica (espectacles
pirotècnics, taurins, contractació) així com obtindre subvencions oficials.
Article 56.- Celebració de concurs.
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La Regidoria Delegada de Festes podrà convocar anualment un concurs, en el que podran
participar la totalitat de Comissions, que premiarà la inclusió en la programació festiva
d'aquelles activitats que suposen la recuperació de les tradicions populars d'Altea.
Article 57.- Elecció de les Comissions de les festes populars: Cada Comissió de Festes
ixent, representada pel seu Clavari, triarà els membres de la Comissió entrant. La lectura de
la nova Comissió tindrà lloc en la missa, a excepció de les Festes Majors que tenen la seua
reglamentació pròpia.
En el cas d'inexistència de Comissió serà la Junta Local Festera la que adopte una decisió
respecte d'això.
Article 58.- Règim Econòmic per a les Festes Populars: Els recursos econòmics de la
Comissió s'abastiran:
De les subvencions oficials i/o privades.
Dels ingressos obtinguts a través de la loteria i “l'arreplegada”.
De les donacions.
D'altres ingressos que puguen obtindre com per exemple la realització d'actes lúdicculturals, per a la qual cosa la Comissió haurà de sol·licitar la pertinent autorització.
“L'arreplegada” es limitarà a l'entorn o zona d'influència de la festa respectiva.
Els beneficis obtinguts es destinaran exclusivament a sufragar els gastos derivats de
l'execució material del programa festiu, sense que en cap cas càpia el seu repartiment entre
els membres de la Comissió amb interés lucratiu.
Els diners sobrant es destinarà, a elecció dels membres de la Comissió ixent, bé a la
celebració de les Festes de l'any següent, o bé a la realització de millores en l'entorn de
celebració de la mateixa amb l'autorització prèvia municipal.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Serà competència de l'Ajuntament l'aprovació i modificació total o parcial de la present
Ordenança.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
La present Ordenança entrarà en vigor una vegada complimentats els requisits establits en
la Llei 7/1985, de 2 d'Abril reguladora de Bases de Règim Local.
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