FEDERACIÓ COLLES DE CASTELLÓ
TIPUS D’ASSOCIACIÓ
NOM DE LA COLLA:___________________________________________________
CIF:__________________________________________________________________
ADREÇA DEL CAU:____________________________________________________
PERSONA DE CONTACTE:_____________________________________________
TELÈFON DE CONTACTE: _____________________________________________
TIPUS D’ASSOCIACIÓ:_________________________________________________

El Decret 28/2011, de 18 de març, del Consell, sobre seus festeres estableix:
-

Tipus A.- Aquelles associacions on exclusivament s’efectuen funcions de gestió
i administració.

-

Tipus B.- A més de l’anterior, es realitzen altre tipus d’activitats que supose la
reunió o concentració de festers, familiars i convidats. NO ESTARAN
OBERTES AL PÚBLIC EN GENERAL.

-

Tipus C.- Incloses en el concepte de Sales Polivalents, OBERTES AL
PÚBLIC, s’entendran establiments públics.

Las instal·lacions eventuals, portàtils i desmuntables que s’ubiquen en la via
pública, estaran subjectes a espectacles públics.
Les Seus Festeres deuran fer constar, mitjançant de un cartell fàcilment
visible i llegible LA TIPOLOGIA A QUE PERTANY.
Es crea el Registre de Seus Festeres Tradicionals.
Horaris:
L’Ajuntament marcarà el horari dels locals Tipus A i B.
Les seus Tipus C el horari serà el previst per a les sales polivalents.
L’Ajuntament durant els dies de les festes populars i/o patronals, de manera
excepcional podrà ampliar l’horari (MANIFEST).
Els Ens Vinculats, Festes de Carrer, Barris i Sant Pere, deuran enviar relació de
les associacions i de les seus festeres, indicant la tipologia a efectes del seu
ENVIAMENT A LA CONSELLERIA.

Via Pública
Les associacions no podran alquilar ni cedir part del local o plaça que autoritze
la Junta de Festes, per a la seua utilització. En el caso de voler ficar alguna caseta,
establiment, etc. (que no siga la carpa para la gaiata o escenari, que se sol·licita a la
Junta de Festes), es sol·licitarà l’Ajuntament donant-se d'alta fiscal i en la Seguretat
Social com a establiment públic, d’acord amb el Decret del Consell.

Excepcionalment, quan una Associació contracte un espectacle prèviament
autoritzat (amb contracte i assegurança corresponent) que siga de pública
concurrència, i durant la duració del mateix es podrà vendre begudes al públic
per a compensar els costos, però deurà tenir en compte la legislació vigent en
matèria de Hisenda i Seguretat Social.

Locals
Les associacions en locals tancats no podran vendre al públic, sense comunicarho a la Junta de Festes i a més deuran donar-se d’alta fiscal Hisenda i en la Seguretat
Social, així com traure’s llicència d’Activitats de l’Ajuntament, com a seu festera
tipus C.

Castelló a,_____ de __________de 2012

Signat:__________________________________

