
ANNEX XII

MEMÒRIA DESCRIPTIVA "NINOTS DE CARRER"

Sr. / Sra. amb DNI , en

representació de l'entitat festera,

amb CIF .

1.- REQUISITS DE LA UBICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES QUE HAN DE
COMPLIR ELS NINOTS DE CARRER: 

L'àmbit geogràfic en què podrà ubicar-se el ninot o grup de ninots serà el conformat pels límits del
districte foguerer en el qual plante el seu 'racó' o 'barraca' l'entitat sol·licitant.

La  ubicació  de  “Ninots  de  carrer”  no  podrà  efectuar-se  mitjançant  la  instal·lació  d'elements  de
caràcter  fix  i/o  constructiu,  ni  d'instal·lacions  que  tinguen  el  caràcter  d'eventuals,  portàtils  o
desmuntables,  havent  d'emprar-se  únicament  ninots,  elements  decoratius  i  mobiliari  de  caràcter
lleuger, de manera que es garantisca, en tot moment la mobilitat, retirada i/o desplaçament immediat
dels elements decoratius en cas de necessitat.

El ninot o grup de ninots haurà de ser autoestable i no podrà superar l'alçària de 3,00 m (tres metres).

L'entitat  participant  haurà  de  col·locar  una  tanca  baixa  perimetral  correctament  tancada  que
protegisca el ninot o grup de ninots, de manera que cap persona puga accedir al ninot ni tocar-lo des
de l'exterior.  Així  mateix,  aquest tanca se situarà creant una zona de seguretat i  protecció de les
figures.

La distància a què haurà de col·locar-se la tanca variarà en funció de  l'alçària del ninot o grup de
ninots:

§ Per a “Ninot o grup de ninots de carrer” de fins a 2,00 m (dos metres) d'alçària, la tanca se
situarà com a mínim a 1,00 m (un metre) de la figura o figures, rodejant el conjunt.

§ En el cas que el “Ninot o grup de ninots de carrer” tinga una alçària superior a 2,00 m (dos
metres) la tanca de seguretat s'instal·larà a 2,00 m dos metres de distància de les figures.

Els ninots o grups de ninots podran ubicar-se en espais de la via pública municipal que complisquen
les condicions següents:

◦ En voreres: 

§ Quan compten amb una amplària igual o superior a 6,00 m (sis metres),

◦ En places, passejos, parcs i bulevards:

§ Podran ubicar-se en aquells trams que compten amb una amplària lliure de vianants igual o
superior a 6,00 m (sis metres).

◦ En voreres, carrers de vianants, places, passejos, parcs i bulevards:
§ Quan se sol·licite la seua ubicació en una zona pròxima a un vetlador autoritzat, el conjunt

(inclosa la tanca) haurà de recular-se respecte del vetlador, com a mínim 1,80 m (un metre
amb huitanta centímetres).
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Queda expressament   prohibida   la ubicació dels   “  Ninots de carrer  ”  :

§ En les calçades de les vies públiques obertes al trànsit rodat, quedant inclosos dins d'aquest
concepte,  a més dels mateixos carrils  de circulació,  les zones destinades a aparcament o
operacions de càrrega i descàrrega.

§ En aquelles zones on la seua col·locació siga susceptible d'impedir o dificultar notòriament la
normal circulació dels transeünts pels passos de vianants, i en especial els espais de voreres i
cantons en què confluïsquen aquests passos.

§ En els xamfrans existents en la confluència de dues voreres.

§ En la zona annexa a les façanes, per tractar-se d'itineraris de vianants accessibles.

§ En les zones de gual per a pas de vehicles.

§ En les vies ciclistes i les parades d'autobusos urbans, interurbans i escolars, així com de taxis.

§ En les zones enjardinades o parterres, sempre que estiguen destinats a albergar vegetació i/o
arbratge.

§ En la zona de via pública on hi haja autorització vigent d'instal·lació de vetladors.

Queda expressament prohibida la realització de qualsevol tipus d'instal·lació elèctrica, amb motiu de
la ubicació del ninot o grup de ninots.

No s'autoritzarà la ubicació de “Ninots de carrer” en aquells espais en què, fins i tot concorrent els
requisits generals continguts en aquestes Bases, segons el parer dels serveis tècnics municipals la
seua ubicació siga potencialment susceptible de generar risc, tant als usuaris d'aquests, com als
vianants o al  trànsit rodat, de generar problemes d'accessibilitat, o no es considere adequada per
causa justificada degudament motivada.

En tot cas, haurà de preservar-se, almenys, una banda lliure de vianants mínima d'un metre i huitanta
(1,80) centímetres en qualsevol via pública ocupada. S'entendrà, a aquest efecte, per banda lliure de
vianants aquell  espai en la via pública lliure d'obstacles,  que garantisca l'ús no discriminatori i  la
circulació de forma autònoma i contínua de totes les persones.

S'hauran de primar les zones àmplies i diàfanes que constituïsquen alternatives als recorreguts de
vianants, com ara passejos, places, bulevards, etc.

2.- DESCRIPCIÓ DE LES MESURES, ELEMENTS I MATERIALS QUE COMPONDRAN EL  NINOT
O GRUP DE NINOTS DE CARRER: 
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3.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA A ADJUNTAR:



A la present sol·licitud haurà d'adjuntar-se la següent documentació gràfica:

PLÀNOL 1. ON S'INDIQUE LA SITUACIÓ I L'EMPLAÇAMENT DE L'ESDEVENIMENT AMB BASE EN 
EL MAPA D'ALACANT https://guiaurbana.alicante.es/

PLÀNOL 2. Plànol d'ubicació dels “Ninots de carrer” a escala 1:100, en el qual es detallaran 
els punts següents:

1.   Ample de carrer, vorera o lloc de la via pública on es pretén la ubicació.

2.   Lloc  en  què  s'ubicarà  el  ninot  o  grup  de  ninots,  amb  referència  expressa  a  les  seues
dimensions reals, ample, llarg i alt, incloent-hi la tanca i la superfície total a ocupar.

3.   Així mateix, han de quedar indicats en el plànol, si n'hi haguera:

§ Els accessos a vivendes o locals contigus amb indicació de les seues dimensions.

§ Els elements de mobiliari urbà i enjardinats.

§ Les vies ciclistes.

§ Les marquesines de parada bus/taxi i els pals amb referència a aquestes.

§ Parades d'autobús.

§ Passos i guals de vianants existents, si és el cas, en la zona prevista, grafiant el paviment tàctil
indicador de l'itinerari de vianants accessible i en general.

§ Guals de vehicles.

§ Qualsevol altra dada que es considere d'interés per a concretar la zona d'ocupació.

b) Fotografia actual de la zona, amb indicació del lloc exacte en què se sol·licita ubicar el 
ninot o grup de ninots.

Alacant, de de 20

Ft.:

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l'informem que les seues dades personals seran objecte de
tractament,  sota  la  responsabilitat  de l'Ajuntament  d'Alacant,  amb la finalitat  de  poder  complir  o  donar  resposta  adequada a la  seua
sol·licitud. Les dades seran tractades en exercici de les potestats atribuïdes a l'Ajuntament per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local i per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i no
se cediran a tercers, excepte obligació legal de cessió a altres organismes. Mitjançant instància dirigida a l'Ajuntament d'Alacant podrà
vosté exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades així com de limitació o oposició al seu tractament.
Informació addicional: pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la nostra pàgina 
web: http://www.alicante.es/es/contenidos/informacion-adicional-proteccion-datos 
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