
 
 

 

REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ DE LES FESTES MAJORS 

 

PREÀMBUL 

 

Les Festes Majors de l’Alcúdia, que cada any tenen lloc la primera setmana de 

setembre i que finalitzen amb la festivitat de la Mare de Déu de l’Oreto el dia 8, s’han 

conformat històricament, com tantes altres festes majors de la nostra comarca, a 

través d’un seguit de tradicions que s’han vist enriquides amb el pas dels anys per les 

aportacions de distintes persones i col·lectius. 

El fet de ser una activitat viva i sotmesa a les circumstàncies de cada moment 

històric suposen que les festes majors siguen patrimoni immaterial de la nostra 

cultura, un patrimoni que cal definir i endreçar per tal que les futures generacions 

tinguen una base sòlida i al temps oberta que permeta conjugar passat, present i futur 

sense distorsions fent sentir a tothom part imprescindible de la festa. 

La configuració actual de les Festes Majors beu de moltes i diverses fonts, la 

majoria de les quals s’han transmés verbalment entre generacions i que, en molts 

casos, han estat resultat d’acords entre les persones i entitats que hi han participat. 

Per tal de donar un punt de recolzament sòlid que vertebre la festa, 

l’Ajuntament ha anat definint al llarg dels últims anys alguns dels àmbits de la pròpia 

festa, però quasi sempre acordant unes normes no escrites que han estat adoptades 

per les parts implicades respectuosament. 

S’ha considerat, no obstant això, que ha arribat el moment d’establir un marc 

escrit que servisca de referència per a les festes i el primer pas d’aquest procés va 

ser l’aprovació, la passada legislatura, d’un Consell Municipal Sectorial de l’Entrà de 

la Mare de Déu de l’Oreto. 

Seguint aquesta línia, volem continuar el treball establint un reglament que 

incloga unes normes bàsiques per definir, en general, l’organització de les Festes 

Majors del nostre poble i, en concret, els aspectes essencials d’aquells actes que es 

consideren fonamentals i imprescindibles dins la programació de les festes. 

L’Ajuntament, com a principal patrocinador dels actes que tenen lloc durant les 

festes, també vol definir a través d’aquest reglament l’assignació econòmica que 

destinarà a cobrir les despeses dels actes festius, a quins actes anirà destinada 

aquesta i, també, les contraprestacions que es rebran per part de les colles o entitats 

que s’encarreguen de l’organització. 

Es té també la voluntat d’apuntalar la iniciativa promoguda des de la regidoria 

de festes per tal que siguen les quintes que compleixen 20 anys les que siguen 

responsables de l’organització de les activitats festeres, deixant oberta la possibilitat, 

en qualsevol cas, que també puguen haver-hi alternatives en cas que no hi haja 

festers i festeres d’eixa quinta. 



Volem tindre en compte també que l’Alcúdia és un poble dinàmic i obert, amb 

un teixit associatiu ben assolit capaç de promoure iniciatives de distinta índole a nivell 

cultural, social, educatiu, lúdic... És per això que en les Festes Majors aquest ampli 

ventall d’associacions i organitzacions locals tenen i han de seguir tenint una visibilitat 

i presència notable en el conjunt dels actes organitzats, per tal que la participació 

ciutadana siga un fet també durant la setmana de festes. 

Durant molts anys, l’absència de colles festeres va provocar que aquestes 

associacions es feren càrrec de la programació de diferents actes durant la primera 

setmana de setembre, sempre amb el patrocini i implicació de l’Ajuntament de 

l’Alcúdia, que s’encarregava de cobrir-ne íntegrament les despeses. 

Per aquest motiu, i per deferència amb aquestes associacions que han 

col·laborat en l’organització de les festes quan no hi ha hagut colla de festers, és 

voluntat de l’Ajuntament que aquestos col·lectius puguen seguir comptant amb una 

efectiva participació en les festes -sempre que així ho desitgen- i caldrà mantindre 

entre la programació dels actes, aquells que ja per tradició consolidada han vingut 

formant part de la setmana de festes, tals com la la programació esportiva, la sardinà-

esmorzar popular, el pernoc, l’homenatge a la gent gran, les coques de cansalada, la 

festa als Sants de la Pedra i Sant Isidre o la festa del fanalet. 

Per últim, considerem que també és part de la festa el civisme i el respecte a 

la convivència, en el sentit de compatibilitzar festa i descans, al temps que diferenciem 

el gaudiment de l’abús. Per això volem contemplar dins del reglament també algunes 

referències en aquest sentit, especialment aquelles que venen definides per la Llei 

14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d’espectacles públics, 

activitats recreatives i establiments públics, així com pel Decret 143/2015, d’11 de 

setembre, del Consell, pel qual s’aprova el reglament de desplegament de la Llei 

14/2010. 

 

 

1. SOBRE L'ORGANITZACIÓ DE LES FESTES EN CAS DE NO HAVER FESTERS 

1.1. En cas de no haver colla de festers, l'organització de les festes correrà 

íntegrament a càrrec de l'Ajuntament en col·laboració amb les entitats i 

associacions de tipus esportiu, cultural, social, festiu… que tradicionalment 

hi han participat. 

1.2. L'Ajuntament decidirà les dates en què se celebraran les festes majors i es 

reunirà amb les susdites entitats per tal d'arreplegar propostes i coordinar 

els actes que aquestes associacions estiguen disposades a organitzar. 

1.3. En cas d'haver associacions que mai abans hagueren participat en 

l'organització de les festes i vulgueren fer-ho, hauran de sol·licitar-ho a la 

regidoria, tot aportant pressupost de l'acte proposat. 

1.4. Les despeses derivades dels actes encomanats a associacions seran 

assumides per l'Ajuntament, previ acord amb la Regidoria competent i 

sempre segons la disponibilitat del pressupost municipal. 

1.5. De cara a la correcta fiscalització d’aquestes despeses per part de la 

intervenció de fons de l’Ajuntament, serà imprescindible l’aportació de les 

factures de pagament tant en el cas en què aquest s’haja d’efectuar 

directament per l’Ajuntament com en cas que s’haja efectuat prèviament 



per l’entitat organitzadora i li haja de ser suplida la despesa en forma de 

subvenció. 

1.6. Pel que fa a la publicitat d’aquestos actes, caldrà sempre incloure en lloc 

visible el logotip de l’Ajuntament de l’Alcúdia, juntament amb el de l’entitat 

que organitza. 

1.7. L’Ajuntament ha de vetllar perquè la programació dels actes festius 

responga al més ampli ventall de públics, edats i sensibilitats, entenent que 

es tracta de les festes majors del poble i que se sufraguen amb el 

pressupost municipal. Així mateix, es respectarà en tot cas la normativa 

d’espectacles de la Generalitat Valenciana així com el dret a descans dels 

veïns. A més la programació anirà en funció tant de la disponibilitat 

pressupostària com del personal i recursos de l’Ajuntament, sempre des 

de la garantia de seguretat ciutadana i protecció dels menors. 

  

2. SOBRE LA CONVOCATÒRIA DE FESTERS 

2.1. Queda establert que les quintes de 20 anys que així ho desitgen siguen les 

encarregades d’organitzar les festes majors a la Mare de Déu de l’Oreto. 

2.2. Anualment, pel mes de juny, la regidoria de Festes convocarà tots els qui 

a l’any següent complisquen vint anys per tal de traslladar-los la proposta 

de ser festers. Es tindrà en compte a totes les persones nascudes en la 

quinta i la proposta mai no serà exclusiva a una colla concreta d’amics. 

2.3. En cas de no haver colla voluntària de la quinta de 20 anys podran 

presentar-se com a festers les colles que així ho desitgen prèvia sol·licitud 

a l’Ajuntament. 

 

 

3. SOBRE LA RECAPTACIÓ DE FONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE LES FESTES 

3.1. Els festers hauran d'inscriure's en el registre d'associacions i establir uns 

estatuts, així com obrir-se un compte bancari per tal de gestionar els 

ingressos i les despeses derivades de l'organització 

3.2. Des del moment que es faça públic el nom de la colla festera, aquesta 

podrà planificar actuacions a fi d'obtindre beneficis destinats a 

l'organització de les Festes Majors.  

3.3. En tot cas caldrà fer constar en cada actuació organitzada per obtindre fons 

per a les festes majors (loteria, rifa, venda d'objectes, espectacles, 

animacions…) que la quantitat recaptada anirà íntegrament destinada a les 

Festes Majors. 

3.4. Així mateix, els festers hauran de dur un registre detallat de despeses i 

ingressos que hauran de presentar amb la corresponent justificació a 

l'Ajuntament en el moment de sol.licitar la subvenció per a festes, tal com 

fan la resta d’associacions al Consell d’Entitats Ciutadanes. Aquesta 

justificació és encara més necessària, donat que el motiu dels ingressos i 

despeses es justifica íntegrament per l’organització de les festes majors. 

3.5. L’Ajuntament, com a màxim representant del poble, mantindrà reunions 

periòdiques  amb els festers per fer seguiment de les quantitats de què es 

disposa per a programar les festes. 



3.6. El regidor o regidora de festes serà l’interlocutor de l’Ajuntament amb els 

festers. 

 

 

4. SOBRE L’APORTACIÓ ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT EN CAS D’HAVER 

FESTERS. 

4.1. La quantitat econòmica a aportar per l'Ajuntament de l'Alcúdia per a les 

festes majors, a banda de les qüestions d'intendència, aniran sempre en 

funció de la disponibilitat del pressupost municipal per a l'any en curs i no 

superarà en cap cas l’1,5% d’aquest. 

4.2. Les contractacions dels espectacles nocturns -orquestres-, la pirotècnia, el 

lloguer dels escenaris, els cadafals de la plaça Tirant lo Blanc i l’edició del 

llibre de festes es duran a terme per part de la regidoria competent en 

matèria de festes, sempre a través del departament de contractació de 

l’Ajuntament, que vetllarà pel correcte compliment d’allò que es preveu en 

la llei de contractes de les administracions públiques. 

4.3. Es contemplaran els requisits tècnics adequats a normativa pel que fa a 

estructures i muntatge, espais i quantitat de pòlvora, sempre garantint com 

a màxima la seguretat ciutadana i les limitacions legals d'acord amb la 

normativa vigent. 

4.4. En el cas de les orquestres, la quantitat aportada per l'Ajuntament no podrà 

superar el 0,5% del pressupost municipal, incloent-hi l’IVA, la qual inclourà 

al voltant de 5 espectacles nocturns. 

4.5. La tria dels espectacles es farà conjuntament entre els representants dels 

festers i el regidor/a de l’àrea de festes.  

4.6. En el cas d’espectacles específics es podrà elevar al servei de contractació 

de l’Ajuntament la proposta de l’espectacle triat. En cas de tractar-se 

d’espectacles genèrics, caldrà aportar almenys tres pressupostos per tal 

de poder valorar la millor oferta. 

4.7. Pel que fa a la pirotècnia, el total de la despesa no superarà el 0,18% del 

pressupost municipal, amb l’IVA inclòs, i inclourà els següents focs: 

a) Castell del pregó. 

b) Carcasses i salva de l'Entrà. 

c) Castell d'entrada de la Mare de Déu. 

d) Quilomètrica i mascletà del 8 de setembre. 

e) Castell de la nit del 8 de setembre. 

4.8. També en el cas de la pirotècnia, l’Ajuntament, juntament amb els 

representants dels festers, valoraran les ofertes i es demanaran tres 

pressupostos que s’aportaran al servei de contractació de l’Ajuntament. 

4.9. A més a més, l'Ajuntament es farà càrrec de: 

a) Lloguer i muntatge d’escenaris. 

b) Seguretat i control de les activitats festeres a través del cos de 

Policia Local i, si escau, contractació de la necessària seguretat 

privada. 

c) Instal·lació dels cadafals. 

d) Servei ampliat d’electricitat. 



e) Servei d’obres i manteniment. 

f) Serveis públics (WC). 

g) Servei de neteja. 

h) Contenidors. 

i) Assegurances i tramitacions. 

j) Edificis municipals amb servei de personal. 

k) Hores extres de treballadors. 

l) Comunicació. 

m) Fotografia. 

n) Servei d'ambulàncies. 

o) Protecció Civil. 

p) Despeses SGAE. 

q) Premis de disfresses, rally o  cavalcada del Pito. 

r) Passacarrers de dolçaina inclosos al conveni municipal amb la 

Colla La Rosca. 

s) Tramitació de permisos i legalització dels espectacles i actes que 

així ho requerisquen, així com la contractació de les 

corresponents assegurances en els termes legalment establerts. 

4.10. L’Ajuntament no assumirà despeses de la tramitació de barres amb 

subministre d’alcohol. En cas que alguna associació sol·licite a 

l’Ajuntament el corresponent permís, aquest el gestionarà sempre d’acord 

amb la legalitat vigent, però mai no en sufragarà les despeses com a forma 

de subvenció a l’organització de l’activitat. 

4.11. La resta d’activitats festeres que es puguen cobrir amb els fons recaptats 

per a aquest fi pels festers, seran sufragats per aquestos. En qualsevol cas, 

en tota la publicitat relativa als actes de festes, caldrà incloure en lloc visible 

el logotip de l’Ajuntament com a patrocinador de les festes. A més a més, 

caldrà que la colla festera es coordine amb l’Ajuntament per tal de garantir 

que la programació proposada s’adequa a normativa i que és materialment 

factible amb els recursos requerits a l’Ajuntament per a la seua realització. 

4.12. Caldrà que la programació cobrisca un ampli ventall d’activitats per a tots 

els públics i en diferents franges horàries, sempre respectant la normativa 

vigent en matèria d’espectacles públics de la Generalitat Valenciana. 

4.13. Així mateix, aquells actes que tenen lloc durant les festes però que no 

formen part d'una programació variable d'aquestes com ara la Carrera 

contra el càncer, l'Homenatge a la gent gran o l'exposició de pintura a la 

Casa de la Cultura seran assumits per l'Ajuntament. 

4.14. L'organització de l'Entrà de la Mare de Déu serà competència exclusiva de 

l'Ajuntament a través del Consell Sectorial Municipal de l'Entrà, així com 

les despeses que se’n deriven. 

4.15. En qualsevol cas, si els festers necessiten algun tipus de subvenció a 

banda en concepte d'algun acte o fet específic, podran sol.licitar-ho a 

l'Ajuntament, tot justificant la no disposició de recursos econòmics propis. 

En eixe cas, l'Ajuntament podrà fer l'aportació que estime convenient, 

sempre d'acord amb la disponibilitat del pressupost municipal. 



4.16. Els festers comptaran sempre amb l'ajuda, el recolzament i 

l'assessorament de l'Ajuntament en el transcurs de l'organització de les 

festes i durant aquestes. 

 

 

5. SOBRE EL DISSENY DE LA PORTADA I CARTELL DE FESTES 

5.1. L’Ajuntament de l’Alcúdia ha vetllat sempre per la cura en el disseny dels 

cartells de festes, que esdevenen també la portada del llibre de festes. Els 

llibres de festes de l’Alcúdia històricament s’han caracteritzat per ser 

verdaderes obres d’art que no únicament compleixen la funció anunciadora 

de l’esdeveniment sinó que contribueixen a enriquir el fons cultural i artístic 

de la col·lecció municipal. Per eixe motiu, el cartell de festes serà 

encomanat a pintors/es-creadors/es de renom del poble, amb el requisit 

únic de tractar lliurement i des de la seua creativitat qualsevol dels aspectes 

que formen part de la festa, preferiblement aquells de valor patrimonial. 

5.2. L’obra original, previ acord amb el pintor/a-creador/a, s’adquirirà per part 

de l’Ajuntament per un preu màxim que no superarà el 0,015% del 

pressupost municipal. 

5.3. L’obra original passarà a formar part de la col·lecció pictòrica i del patrimoni 

municipal. 

5.4. Amb el mateix objectiu de posar en valor les creacions artístiques que 

suposa el cartell de festes, des del 2016 l’Ajuntament organitzarà 

anualment a l’Hort de Manus, entre juliol i setembre, un acte de presentació 

oficial del cartell que comptarà amb la participació del seu autor/a, el 

regidor/a de l’àrea i l’alcalde de l’Alcúdia. 

5.5. En cas d’haver colla de festers, l’Ajuntament, per deferència amb ells, 

podrà consultar-los si tenen alguna proposta per tal que puga ser valorada 

i tinguda en compte sempre i quan s’adapte als criteris establerts, a saber: 

a) L’autor/a ha de ser de l’Alcúdia o tindre una vinculació forta amb 

el poble. 

b) Es respectarà el criteri de paritat, tot procurant que s’alternen 

encàrrecs a homes i a dones. 

c) Els encàrrecs es faran a pintors/es-creadors/es plàstics que 

hagen destacat en el panorama artístic. 

d) Les obres podran utilitzar la tècnica que considere adient el seu 

autor/a. 

e) El tema serà lliure, sempre i quan tracte algun dels aspectes 

relacionats amb la festa. 

f) L’enfocament serà lliure, confiat a la capacitat creativa de 

l’autor/a. 

g) El format serà també lliure. 

h) L’autor/a ha de cedir els drets de reproducció de la imatge per tal 

de poder editar el llibre i cartells de festes, així com altra publicitat 

que se’n derive. 

i) L’autor participarà en la presentació del cartell de festes. 



j) L’Ajuntament negociarà amb l’autor/a l’adquisició de l’obra 

original per a enriquir la col·lecció museogràfica municipal. 

 

 

6. SOBRE EL LLIBRE DE FESTES 

6.1. El llibre de festes de l’Alcúdia, igual com la seua portada, s’ha caracteritzat 

històricament per conformar un ric recull de d’articles seriosos 

d’investigació al voltant de la temàtica històrica, la literatura, la música, la 

festa, l’art o els costums.  És per això que l’Ajuntament encarregarà articles 

a historiadors i escriptors de renom o novells locals, així com d’altres 

vinculats a l’Alcúdia, per tal de plantejar un conjunt coherent temàticament 

i amb una unitat d’estil formal i de contingut. 

6.2. Els articles tindran una extensió d’entre 5 i 10 pàgines aproximadament. 

Hauran d’anar signats i acompanyats de fotografies que il·lustren els 

textos.  

6.3. Aquestes col·laboracions es lliuraran a l’Ajuntament abans del mes de juny 

perquè puguen ser incloses en el llibre de festes, amb el vist-i-plau del/la 

coordinador/a designat/da per l’Ajuntament, sempre i quan responguen a 

l’eix temàtic plantejat, així com al criteri de qualitat requerit. 

6.4. Per la seua banda, l’Ajuntament s’encarregarà de gestionar l’ISBN perquè 

el programa de festes compte amb el corresponent reconeixement com a 

publicació. 

6.5. En el llibre de festes figurarà un Saluda de l’Alcalde, del Rector de la 

Parròquia i del regidor/a de Festes. Així mateix, cada any en el programa 

de festes es publicarà íntegrament el text del pregó pronunciat l’any 

anterior i, si és el cas, del mantenidor en la presentació de la colla festera i 

la intervenció dels festers en el seu acte de presentació. 

6.6. En el cas que hi haja festers, aquestos podran aportar o suggerir autors i 

col·laboradors a l’Ajuntament per a fer els articles. 

6.7. Els festers podran incloure les fotografies que estimen pertinents per a 

donar-se a conèixer com a colla festera d’eixe any, i podran també aportar 

un escrit de la colla adreçant-se al poble. 

6.8. L’any següent, al llibre de festes es publicarà un article dels festers de l’any 

anterior en què facen la valoració que consideren oportuna del seu exercici 

fester, amb les fotografies que estimen adients. 

6.9. Per a la maquetació i edició del llibre de festes es requerirà un tractament 

estilístic del conjunt que evite publicitats pel mig dels articles i que mantinga 

una acurada unitat d’estil adient a la portada. 

6.10. A l’hora d’incloure pàgines de publicitat es valorarà -previ pressupost- si 

interessa la inclusió d’aquestes pàgines per a sufragar les despeses 

d’edició o si no és rendible perquè costa més l’edició d’aquestes pàgines 

al llibre que els beneficis obtinguts de la publicitat. 

6.11. Les pàgines de programació s’acompanyaran d’imatges dels actes festius 

de l’any anterior, extretes de l’arxiu fotogràfic de l’Ajuntament. 

6.12. Els festers s'encarregaran de l'elaboració i la redacció de la programació 

de festes, sempre en coordinació amb la regidoria de festes que 



centralitzarà les aportacions de programació festiva provinents d'altres 

entitats com el Consell Municipal d'Esports, la parròquia de Sant Andreu o 

la Fundació Caixa Rural, tot vetllant per la seua coordinació i evitant la 

contraprogramació d'actes. 

6.13. El llibre de festes, prèviament a entrar en impremta, haurà de passar per 

l’Oficina de Normalització Lingüística de l’Ajuntament, perquè els textos -

programació i articles- siguen correctament revisats i corregits. 

6.14. S’encarregaran entre 500 i 1000 exemplars, en funció de si la venda es fa 

a domicili per part dels festes o d’altres entitats del poble, o si els exemplars 

es venen a l’Ajuntament. 

6.15. L’Ajuntament podrà coordinar-se amb els festers, en cas que n’hi haja, per 

a elaborar conjuntament el programa de festes i implicar-los en el seu 

disseny i distribució. 

6.16. El contracte del llibre de festes l’assumirà l’Ajuntament de l’Alcúdia, que 

podrà acordar cedir una part dels beneficis de venda als festers si aquestos 

col·laboren en el seu repartiment pel poble. 

 

7. SOBRE EL LLOGUER DELS CADAFALS 

7.1. Per qüestions estrictament tècniques, el lloguer de cadafals per a la plaça 

Tirant lo Blanc durant les festes majors, correspondrà a l’Ajuntament, 

sempre amb l’assessorament de l’oficina tècnica, que durà a terme els 

corresponents plànols i medicions, així com els informes adients en matèria 

de seguretat, eixides d’emergència i protecció dels béns de patrimoni 

immoble que es troben a la mateixa plaça. 

7.2. La promoció del lloguer de cadafals, així com la programació i animació 

concreta d'aquestos durant les nits correspondrà als festers, si n'hi ha. 

7.3. Els cadafals es dotaran, també per part de l’Ajuntament, de la corresponent 

instal·lació de llum perquè els usuaris puguen connectar endolls i tindre 

il·luminació pròpia per als sopars. 

7.4. El màxim de cadafals que es poden ubicar a la plaça són 55. Tots els anys, 

pel mes de juny, es traurà un ban de l’Ajuntament en què es farà anunci 

públic a les colles que vulguen inscriure’s per optar a tindre un cadafal en 

festes. En el mateix moment de la inscripció abonaran la quantitat estimada 

en una mitjana de 100 euros per nit d’espectacle a l’Ajuntament, més a 

banda un dipòsit de 50 euros que se’ls tornaran en acabar les festes si el 

cadafal o l’espai que ocupa no ha patit cap desperfecte que se’ls puga 

imputar. 

7.5. En el cas que hi haja més colles sol·licitants que cadafals, aquestos es 

sortejaran en un acte públic al saló de plenaris de l’Ajuntament, en què es 

rifarà també la ubicació en la plaça dels cadafals adjudicats. 

7.6. Els usuaris dels cadafals es comprometen a respectar els horaris i 

indicacions establerts per l’Ajuntament, així com a mantindre neta la plaça 

durant les festes, fent ús en tot cas dels contenidors de fem aportats per a 

l’ocasió. Caldrà tindre especial cura en la ubicació d’electrodomèstics 

perquè no estiguen en mal estat i puguen danyar la instal·lació elèctrica. 



En aquest cas, seran els usuaris del cadafal implicat els responsables de 

subsanar l’avaria. 

7.7. L’Ajuntament no es fa responsable de la desaparició d’objectes personals 

en els cadafals durant les festes. Per aixó és recomanable no deixar res de 

valor als cadafals i limitar-se a usar-los únicament durant els espectacles 

nocturns.  

7.8. L’Ajuntament contracta seguretat privada per tal de garantir que ningú no 

faça malbé les estructures i instal·lacions de tots, però no ver a vetlar per 

les propietats personals dels usuaris dels cadafals. 

7.9. En el moment de desmuntatge de les estructures, els usuaris hauran de 

seguir estrictament les instruccions dels operaris enviats per l’Ajuntament. 

Caldrà retirar totes les pertenències en el termini acordat i deixar net el 

material perquè es puga procedir a la seua retirada.  

 

8. SOBRE EL PREGÓ DE LES FESTES MAJORS 

8.1. El pregó de les Festes Majors tindrà caràcter d’acte formal d’inici de la 

setmana de festes, tot i que per circumstàncies de calendari i/o millor 

distribució de les activitats, algunes d’aquestes puguen ser programades 

en dies anteriors al pregó. 

8.2. Preferiblement, el pregó es convocarà en dissabte, aproximadament una 

setmana  abans del dia 8 i  tindrà lloc a la Casa de la Cultura. 

8.3. El nomenament del pregoner de les festes correspon a l’Alcalde, qui 

escollirà a una persona d’especial rellevància vinculada al poble de 

l’Alcúdia després d’escoltar les propostes que se li traslladen des de la 

regidoria de festes i/o la resta de regidories. Es mantindrà el criteri de 

paritat, alternant homes i dones. 

8.4. No podrà ser elegit pregoner cap membre de la corporació municipal, 

entenent que és l'ajuntament qui convida un fill/a del poble i no pot recaure 

en el propi ajuntament la designació del pregoner/a. L'Alcalde informarà la 

corporació municipal abans de fer-se públic el nomenament, que es farà 

per escrit i signat per l'alcalde, en nom de l'ajuntament. 

8.5. En qualsevol cas, els pregoners/es han de ser persones independents que 

destaquen en l'àmbit de la cultura, les lletres, la ciència o qualsevol altra 

branca del coneixement. 

8.6. El festers, en cas d’haver-ne, podran traslladar a la regidoria de festes les 

propostes de pregoner o pregonera que consideren oportunes, que seran 

valorades de cara a la selecció definitiva. 

8.7. L’organització de l’acte del pregó correspondrà a l’Ajuntament, tot i que, en 

cas d’haver festers i per norma general es celebrarà conjuntament amb una 

possible presentació o acte similar que propose la colla de festers. 

8.8. El discurs del pregoner versarà sobre aquells temes que la persona 

responsable considere oportuns, sense tindre, en cap cas, l’obligació de 

referir-se a la presentació en els casos en què els dos esdeveniments 

coincidisquen en el mateix acte. 

8.9. L’acte el tancarà sempre l’Alcalde de l’Alcúdia. 

 



9. SOBRE LA PRESENTACIÓ DELS FESTERS 

9.1. La colla de festers podrà organitzar una presentació o acte similar per 

donar-se a conéixer als veïns i veïnes de l’Alcúdia, bé a través d’un únic 

acte, bé diferenciant la presentació dels festers majors i dels infantils. Tal i 

com figura al punt anterior, l’acte de presentació haurà de coincidir, 

preferiblement, amb el pregó de les festes. 

9.2. L’organització de la presentació serà responsabilitat dels festers, tot i que 

podran comptar amb l’assessorament i els recursos que l’Ajuntament 

dispose per al pregó si així ho demanen. 

9.3. L’elecció del presentador o presentadora de l’acte correspondrà als festers. 

9.4. Amb la intenció de donar el màxim dinamisme a l’acte, la presentació no 

podrà incloure la figura d’un mantenidor o semblant, sense que això limite 

en cap cas allò que es puga expresar a través del presentador o 

presentadora. 

9.5. En eixa línia, hi haurà una estreta col·laboració entre els festers i la persona 

que designe l’Ajuntament per a l’organització del pregó. El regidor o 

regidora de festes serà la persona responsable, en última instància, del 

conjunt de l’acte i disposarà allò que es considere oportú per mantindre’l 

dins d’uns marges raonables en quant a durada, protocol i qualitat artística. 

 

10. SOBRE LA PROGRAMACIÓ D’ACTES 

10.1. La programació dels actes de festes haurà de contemplar la participació 

del més ampli ventall social possible, tot incloent activitats infantils, com 

d’altres per a la gent gran i cobrint almenys les franges horàries de matí, 

vesprada i nit de la manera que es considere més adient a cada grup 

d’edat. 

10.2. Sempre que siga possible, es facilitarà la implicació dels agents socials del 

poble, açò és, de les associacions i entitats ciutadanes, tant si hi ha com si 

no hi ha colla de festers. 

10.3. Les festes s’han d’organitzar pensant en tot el poble, han de ser inclusives 

i obertes, respectuoses amb el patrimoni, amb la ciutadania, amb el poble 

i amb el medi ambient. 

10.4. El Consell Municipal d'Esports aportarà la programació esportiva a través 

de la regidoria d'Esports i podrà sol.licitar a l'Ajuntament la subvenció que 

considere oportuna per a l'organització dels tornejos, campionats o 

exhibicions. 

10.5. La parròquia aportarà la programació dels actes religiosos.  

10.6. La Fundació Caixa Rural aportarà la programació dels seus actes. 

10.7. L'Ajuntament, si no hi ha festers, s'encarregarà de dissenyar la 

programació d'actes festius a través de la regidoria de Festes. 

10.8. En cas d'haver festers seran els encarregats de la programació, sense 

perjuí d'aquells actes fixes de festes que tradicionalment organitza 

l'Ajuntament a través de les seues diferents regidories, o els que organitzen 

les associacions i entitats del poble -com ara la Mostra de Dansa-, o la 

Fundació Caixa Rural -festa dels sants de la pedra-. 

 



11. SOBRE LA PARTICIPACIÓ DELS FESTERS EN L’ENTRÀ DE LA MARE DE DÉU 

11.1. Quan hi haja colla de festers, aquests podran participar en el seguici, en el 

lloc determinat pel reglament establit pel Consell Sectorial de l’Entrà. 

11.2. Podran desfilar vestits de valencians o simplement mudats, com en 

qualsevol altre acte festiu formal. 

11.3. En tot cas s’atendran a les disposicions que emanen del Consell Sectorial 

de l’Entrà, que serà qui tindrà la competència de fer les apreciacions o 

canvis que considere oportuns. 

11.4. En cas de voler fer ofrena de flors, hauran de comunicar-ho amb suficient 

antelació al Consell Sectorial de l’Entrà perquè es puga organitzar 

correctament l’acte. 

 

12. SOBRE ELS HORARIS DE LES ACTIVITATS I DEMÉS REGULACIONS 

ADMINISTRATIVES. 

12.1. Els horaris que regiran les activitats programades dins les festes, 

especialment pel que fa a aquelles que tinguen lloc durant la nit, es regiran 

per les disposicions establertes en la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de 

la Generalitat Valenciana, d’espectacles públics, activitats recreatives i 

establiments públics, així com pel Decret 143/2015, d’11 de setembre, del 

Consell, pel qual s’aprova el reglament de desplegament de la Llei 14/2010, 

sense perjuí de posteriors modificacions que la pròpia Generalitat puga 

aprovar. 

12.2. De la mateixa manera, les activitats tindran que adequar-se a tot allò previst 

en les esmentades Llei i Decret, i l’Ajuntament vetllarà pel seu estricte 

compliment. 

12.3. Els festers i qualsevol altra entitat que organitze cada acte dins les festes 

hauran de complir estrictament els terminis previstos en les citades normes 

a l’hora de presentar la documentació necessària per legalitzar dit acte. En 

cas d’incompliment dels terminis no es podrà autoritzar l’acte. 

12.4. Els actes organitzats per les colles de festers fora de la setmana de festes 

hauran de complir tot allò exigit en la norma abans citada. Tots el tràmits 

relacionats amb la legalització de l’acte correran a càrrec dels 

organitzadors, així com la contractació dels tècnics que hagen d’informar o 

redactar els projectes i la gestió i contractació de les corresponents 

assegurances. 


