
A JU N TA M EN T 
D E PEG O F e s t e s

La Regidoria de Festes amb motiu de la celebració del XXXIII Carnestoltes el
dia 1  de març de 2014, al poble de Pego, establix per a l'explotació de les
Barres, les següents normes a respectar:

1.- Durant el matí del dia 1 es podrà anar deixant el material, la beguda, etc, en llocs que no
molesten  al veïns ni al pas de vehicles. El muntatge es farà a partir de les 16h de la vesprada,
amb l'excepció de la “barra” de davant del Supermercat, que haurà de muntar-se quan tanque
l'establiment comercial.

2.-L'horari  de tancament de les barres serà a les 6:00 del  matí.  Si  fora d'aquest  horari  es
servixen begudes o menjar serà baix la responsabilitat del titular i podrà ser sancionat. 

3.- El preu de la barra serà l'establit segons l'ordenança municipal d'ocupació de la via pública.
El pagament es farà abans del dimecres 28 de febrer (inclós) a l'Ajuntament, recollint l'imprés
corresponent i fent l'ingrés en l'entitat bancaria que es trie. Si passada aquesta data no s'ha fet
efectiu el pagament o no s'ha portat la llicència, s'entendrà que es renúncia al dret d'explotar la
barra, i es podrà tornar a sortejar o eliminar-se el lloc definitivament.

4.- Està prohibit posar música que perjudique la contaminació acústica de la zona.

5.-  Es  podrà  vendre  menjar  i  beguda  de  tots  tipus,  respectant  la  prohibició  de  venda  de
begudes alcohòliques als menors d'edat. 

6.-  Abans de les 7:00 del  matí  haurà d'estar  desmuntada la  barra,  per tal  que passen els
servicis de neteja. De la mateixa manera que al muntar, es poden deixar materials durant el
matí del diumenge 2 de març, sempre que no perjudiquen als veïns ni als serveis de neteja.

7.- Queda totalment  prohibit negociar econòmicament el traspas de les barres sortejades per
part del titulars.
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8.- Podrà sol.licitar una barra tota associació o grup que estiga degudament inscrit que aporte
una llicència d'establiment d'hosteleria, o qualsevol establiment d'aquest tipus propiament. 

9.- Si hi ha més sol.licituts que barres, tindran  preferència les de Pego,  i després les de les
poblacions dels voltants. 

El muntatge de les barres al  lloc establit  implica l'acceptació absoluta de les normes
abans anomenades per  part  dels  titulars de les “barres”,  sense cap modificació.  Qualsevol
incompliment d'aquestes normes podrà ser motiu de sanció.
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