
DECRET:  APROVACIÓ  DE  LES  BASES  REGULADORES  I  CONVOCATÒRIA  DEL  I
CONCURS MUNICIPAL DE NINOTS DE CARRER.

Es dona compte de l'expedient tramitat en relació amb l'epígraf que precedeix, els antecedents i
raonaments del qual figuren, resumits, a continuació:

Mitjançant  una  resolució  de  l'Alcaldia-Presidència  de  data  17/05/2021,  a  causa  de  les
restriccions  sanitàries  que es  troben vigents  en l'actualitat  com a conseqüència  de la  crisi
sanitària ocasionada per la Covid-19,  va ser acordada la suspensió definitiva de la celebració
de les Fogueres de Sant Joan per a 2021.

No obstant això, aquesta resolució disposa, així mateix que “La suspensió definitiva continguda
en el  primer  acord no afectarà l'organització  d'actes simbòlics  i  altres activitats  de diversa
naturalesa  relacionades  amb  aquests,  que  se celebren  guardant  les  degudes  mesures  de
seguretat i salut establides per les autoritats sanitàries”.

Davant d'aquesta situació l'Il·lm. Sr.  Regidor-Delegat de Festes, en exercici de les potestats
discrecionals que li atorga la funció de govern, ha considerat idoni autoritzar la celebració del 'I
Concurs Municipal de Ninots de Carrer', com a acte simbòlic vinculat a la manifestació festiva
de les “Fogueres de Sant Joan” el contingut i desenvolupament de la qual no es troba prohibit
per la vigent Resolució de 22 de maig de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut
Pública.

Aquest tradicional concurs es troba directament vinculat a la celebració de les nostres festes
oficials,  afirmant el Decret 222/2014, de 19 desembre, del Consell,  pel qual es declaren Bé
d'Interés Cultural Immaterial Les Fogueres de Sant Joan d'Alacant, que “Els ninots de carrer,
presents des dels orígens de la festa, són un element de la cultura popular, connectat amb
altres manifestacions semblants conegudes com a ninots de mitja quaresma o velles de serra.
Es tracta de composicions escèniques col·locades a la via pública formades per un sol ninot o
un grup d'ells, que representen un esdeveniment humorístic, de crítica o popular. A Alacant, els
ninots de carrer estaven integrats en les denominades festes de carrer, festes populars en què
aquestes escenes representaven veïns del carrer o de la barriada, caricaturitzant-los i afegint-
los un component crític o irònic. Amb el naixement de les fogueres, els ninots de carrer es van
incorporar  de forma natural  als  nous festejos,  sent  construïts  per  col·lectius  de persones i
col·locats  a l'entramat urbà de la ciutat. Situats d'aquesta manera, els ninots constituïen un
element  de sorpresa per  als  espectadors i  suposaven un complement  als  monuments que
plantaven les comissions.  Després de la Guerra Civil, els ninots de carrer van desaparéixer,
sent recuperats el 1997 per part de la Comissió Gestora. Des de llavors, el nombre d'aquests
grups ha crescut en presència i qualitat,  i se n'han establit tres modalitats: individual, grup i
infantil, que entren en concurs”.

La participació en el concurs i els premis a atorgar es regulen en les bases elaborades pel
Servei de Festes i Ocupació de la Via Pública que figuren com Annex I en la present resolució.

Es concediran un total  de nou (9)  premis als  millors  “Ninots de Carrer”,  amb els  següents
imports i categories:

• Categoria “Ninot Individual”:

◦ Un primer premi, dotat amb un import de 2.000€.

◦ Un segon premi, dotat amb un import de 1.500€.

◦ Un tercer premi, dotat amb un import de 1.000€.

• Categoria “Grup de Ninots”:

◦ Un primer premi, dotat amb un import de 3.000€.

◦ Un segon premi, dotat amb un import de 2.000€.

◦ Un tercer premi, dotat amb un import de 1.500€.
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• Categoria “Ninot Infantil”:

◦ Un primer premi, dotat amb un import de 1.500€.

◦ Un segon premi, dotat amb un import de 1.000€.

◦ Un tercer premi, dotat amb un import de 500€.

Resulten d'aplicació la Llei  38/2003, de 17 de novembre, General  de Subvencions,  el Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, així com la
base 24a de les vigents bases d'execució del pressupost municipal.

Es conté en el vigent pressupost municipal l'aplicació pressupostària 66-338-48105 – Concurs
premis, que té per objecte l'atorgament de disposicions dineràries sense contraprestació directa
dels beneficiaris, dirigides al foment d'activitats d'utilitat pública o interés social o de promoció
de finalitats públiques, havent-se realitzat sobre aquesta la corresponent retenció de crèdit per
import de catorze mil euros (14.000'00€) per a l'atenció de la present proposta, la qual, al seu
torn, ha sigut informada favorablement per la Intervenció General Municipal.

La Llei  38/2003,  de 17 de novembre,  General  de Subvencions,  en l'article  2.1 estableix  el
concepte  de  subvenció,  quedant  subsumides  les  ajudes  econòmiques  que  la  Corporació
municipal pretén atorgar a les entitats de referència en el concepte esmentat, atés que es tracta
d'una disposició dinerària  l'entrega de la qual es realitza sense contraprestació directa dels
beneficiaris, es troba subjecta al compliment d'uns objectius i, a través seu, es fomenta una
activitat d'utilitat pública i interés social.

La concessió de premis s'efectuarà mitjançant el procediment ordinari establit en els articles 22
i següents de la Llei 38/2003, en règim de concurrència competitiva, encomanant-se la selecció
a  un  jurat  que  es  regirà  pels  criteris  establits  en les  respectives  bases  reguladores  de la
convocatòria.

En l'expedient hi ha els documents següents:
- Bases reguladores de la convocatòria.
- Informe favorable de la Intervenció General Municipal.
- Document RC.

L'òrgan competent per a resoldre és la Junta de Govern Local, per aplicació del que disposa
l'article 127.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local  i en
les bases d'execució del  pressupost municipal vigent i, per delegació de data 18 de juny de
2019, l'Il·lm. Sr. Regidor de Festes.

Com a conseqüència de tot açò, resolc:

PRIMER.- Aprovar les bases reguladores i la convocatòria del 'I Concurs de Ninots de Carrer',
que figuren en l'Annex I de la present resolució.

SEGON.-  Autoritzar  la  despesa  per  import  de  catorze  mil  euros  (14.000€),  amb  càrrec  a
l'aplicació pressupostària del vigent pressupost municipal 66-338-48105 – Concurs Premis.

TERCER.-  Els  presents  premis  seran compatibles  amb  la  percepció  d'altres  subvencions,
ajudes, ingressos o recursos procedents de qualsevol altra Administració o ens públic o privat,
nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals que tinguen com a finalitat finançar
altres despeses no presentades com a justificants de la present subvenció.
 
QUART.- Comunicar els acords anteriors a la Intervenció Municipal, per a la seua publicació en
la Base de Dades Nacionals de Subvencions i publicar-los en el tauler municipal d'edictes.”
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ANNEX I

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DEL 

'I CONCURS MUNICIPAL DE NINOTS DE CARRER'

Base 1a.- ANTECEDENTS

Mitjançant  una  resolució  de  l'Alcaldia-Presidència  de  data  17/05/2021,  a  causa  de  les
restriccions  sanitàries  que es  troben vigents  en l'actualitat  com a conseqüència  de la  crisi
sanitària ocasionada per la Covid-19,  va ser acordada la suspensió definitiva de la celebració
de les Fogueres de Sant Joan per a 2021.

No obstant això, aquesta resolució disposa, així mateix que “La suspensió definitiva continguda
en el  primer  acord no afectarà l'organització  d'actes simbòlics  i  altres activitats  de diversa
naturalesa relacionades amb aquests, que se celebren guardant les corresponents mesures de
seguretat i salut establides per les autoritats sanitàries”.

Davant d'aquesta situació, l'Il·lm. Sr.  Regidor-Delegat de Festes, en exercici de les potestats
discrecionals que li atorga la funció de govern, ha considerat idoni autoritzar la celebració del 'I
Concurs Municipal de Ninots de Carrer', com a acte simbòlic vinculat a la manifestació festiva
de les “Fogueres de Sant Joan” el contingut i desenvolupament de la qual no es troba prohibit
per la vigent Resolució de 22 de maig de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut
Pública.

Aquest tradicional concurs es troba directament vinculat a la celebració de les nostres festes
oficials,  afirmant el Decret 222/2014, de 19 desembre, del Consell,  pel qual es declaren Bé
d'Interés Cultural Immaterial  les Fogueres de Sant Joan d'Alacant, que “Els ninots de carrer,
presents des dels orígens de la festa, són un element de la cultura popular, connectat amb
altres manifestacions semblants conegudes com a ninots de mitja quaresma o velles de serra.
Es tracta de composicions escèniques col·locades a la via pública formades per un sol ninot o
un grup d'ells, que representen un esdeveniment humorístic, de crítica o popular. A Alacant, els
ninots de carrer estaven integrats en les denominades festes de carrer, festes populars en què
aquestes escenes representaven veïns del carrer o de la barriada, caricaturitzant-los i afegint-
los un component crític o irònic. Amb el naixement de les fogueres, els ninots de carrer es van
incorporar  de forma natural  als  nous festejos,  sent  construïts  per  col·lectius  de persones i
col·locats en l'entramat urbà de la ciutat. Situats d'aquesta manera, els ninots constituïen un
element  de sorpresa per  als  espectadors i  suposaven un complement  als  monuments que
plantaven les comissions. Després de la Guerra Civil, els ninots de carrer van desaparéixer,  i
van  ser recuperats  el 1997  per  part  de  la  Comissió  Gestora.  Des  de  llavors,  el  nombre
d'aquests grups ha crescut en presència i qualitat,  i s'han establit tres modalitats: individual,
grup i infantil, que entren en concurs”.

Base 2a.- OBJECTE

Les  presents  bases  tenen  per  objecte  establir  les  normes  que  regiran  la  celebració  i
l'atorgament de premis  del 'I Concurs Municipal de Ninots de Carrer'.

Base 3a.- FINALITAT
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Aquest concurs forma part  de les línies estratègiques de la Regidoria de Festes de l'Excm.
Ajuntament d'Alacant, amb la finalitat de fomentar i estimular la celebració d'actes simbòlics que
no  es  troben  prohibits  per  la  vigent  normativa  sanitària,  durant  la  setmana  en  què
tradicionalment haguera tingut lloc la celebració de les festes oficials de la ciutat, “Les Fogueres
de Sant Joan”.

Base 4a.- NORMATIVA REGULADORA

La present convocatòria es regeix per la següent normativa reguladora:

a) Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

b) Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

c) Reial  Decret 887/2006, de 21 de juliol,  pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
General de Subvencions.

d) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei d'Hisendes Locals.

e) Base  24a  d'execució  del  vigent  pressupost  municipal  de  l'Excm.  Ajuntament
d'Alacant.

f) Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.

g) Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de
les Entitats Locals.

h) Ordenança municipal reguladora d'activitats temporals amb finalitat diversa a la via
pública (BOP núm. 107, de 07/06/2017).

i) Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  de  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques.

Base 5a.- FINANÇAMENT DE LA CONVOCATÒRIA

La present convocatòria de subvencions es finançarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària
66-338-48105  –  Premis  concursos  festes  del  vigent  pressupost  municipal  de  l'Excm.
Ajuntament  d'Alacant,  amb  una  dotació  pressupostària  màxima  de  catorze  mil  euros
(14.000'00€).

Base 6a. PUBLICITAT DEL CONCURS

De conformitat amb el que disposa l'article 23 de la Llei 38/2003, les presents bases així com la�
seua respectiva  convocatòria  i  resolució  seran objecte  de publicació  en la  Base de Dades
Nacionals de Subvencions (BDNS) i, en virtut de l'habilitació continguda en l'article 45.3 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques, en
el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Base 7a.- REQUISITS DELS PARTICIPANTS

Podran participar en el concurs les entitats festeres legalment constituïdes com a “Comissions
de Fogueres” o “Comissions de Barraques”, que complisquen els requisits següents:

a) Que no estiguen  incurses en cap de les  prohibicions  per  a  ser  beneficiàries  de
subvencions, establides en l'article 13 de la Llei 38/2003.

b) Que es troben al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb
l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT).

c) Que es troben al corrent en el compliment de les seues obligacions davant de la
Seguretat Social.
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d) Que no  tinguen  deutes  o  sancions  de  naturalesa  tributària  municipal  davant  de
l'Excm. Ajuntament d'Alacant.

e) Que, si és el cas, es troben al corrent en el pagament de les seues obligacions per
reintegrament  de  subvencions  i  no  tinguen  pendent  de  justificació  subvencions
anteriors concedides per l'Excm. Ajuntament d'Alacant el termini de justificació de
les quals haja conclòs.

f) Que el seu domicili social estiga al municipi d'Alacant.

g) Que es troben integrades en la Federació de les Fogueres de Sant Joan.

L'acreditació del compliment dels requisits establits en les lletres a) i e) s'efectuarà, mitjançant
declaració responsable de l'entitat sol·licitant.

L'acreditació del compliment dels requisits establits en les lletres b), c) i d) només s'exigirà a
aquelles persones que hagen sigut  proposades pel jurat del concurs per a l'obtenció d'algun
dels premis establits en la base quinzena. A aquest efecte, els serveis tècnics de l'òrgan gestor,
efectuaran el requeriment d'aportació de documentació, la qual cosa es durà a terme mitjançant
la presentació per part d'aquelles de les certificacions que es regulen en l'article 22 del Reial
Decret 887/2006, llevat que les persones proposades no estiguen obligades a presentar les
declaracions o documents a què es refereixen aquestes obligacions, i en aquest cas el seu
compliment s'acreditarà mitjançant declaració responsable.

Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà atorgar, en la seua sol·licitud, l'autorització perquè l'òrgan
gestor municipal puga obtindre directament l'acreditació del compliment de trobar-se al corrent
de les seues obligacions tributàries davant de l'AEAT i de les seues obligacions davant de la
Seguretat Social, a través de certificats telemàtics.

Els certificats i les declaracions responsables tindran una validesa de 6 mesos des de la data
d'expedició o emissió. En cas de caducar abans de la concessió o del cobrament total o parcial
de  la  subvenció,  el  sol·licitant  o  beneficiari  haurà  de  presentar,  a  requeriment  de  l'òrgan
concedent, una certificació o declaració actualitzada.

L'acreditació  del  compliment  del  requisit  establit  en  la  lletra  f)  s'efectuarà,  d'ofici,  per  la
Regidoria de Festes, mitjançant la comprovació de les dades que es troben en el Registre de
Seus Festeres de la Comunitat Valenciana.

L'acreditació  del  compliment  del  requisit  establit  en  la  lletra  g)  s'efectuarà,  d'ofici,  per  la
Regidoria de Festes, a l'efecte de la qual sol·licitarà l'emissió de certificació acreditativa per part
de la Federació de les Fogueres de Sant Joan.

Base  8a.-  PRESENTACIÓ  DE  SOL·LICITUDS:  LLOC,  TERMINI  DE  PRESENTACIÓ  I
DOCUMENTACIÓ

Les sol·licituds  per  a la  participació  en el  present  concurs es formularan,  exclusivament,  a
través de mitjans electrònics, en compliment del que preveu l'article 14.2.a) de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les sol·licituds de participació en el present concurs hauran de ser subscrites pels interessats o
pels representants legals de les persones jurídiques sol·licitants, amb indicació de la categoria
de premi a què opten, i incorporaran declaració responsable respecte dels punts següents:

a) Que fa constar la seua absoluta conformitat i acceptació de les bases reguladores
del concurs, sense excepció.

b) Que reuneix els requisits específics exigits en el concurs.

c) Que es troba inscrita en el registre de seus festeres de la Regidoria de Festes.
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d) Que  no  està  incursa  en  cap  de  les  prohibicions  per  a  ser  beneficiària  de
subvencions,  establides  en  l'article  13  de  la  Llei  38/2.003,  de  17  de  novembre,
General de Subvencions.

e) Que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i fiscals
amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i amb l'Excm. Ajuntament
d'Alacant.

f) Que es troba al corrent en el  compliment de les seues obligacions de Seguretat
Social.

g) Que es troba, si és el cas, al corrent en el pagament de les seues obligacions per
reintegrament de subvencions i no té pendent de justificació subvencions anteriors
concedides per l'Excm. Ajuntament d'Alacant el termini de justificació de les quals
haja conclòs.

h) Que la sol·licitud formulada se cenyeix,  exclusivament,  a la ubicació d'un ninot o
grup de ninots de carrer a la via pública, els quals són una obra d'art efímer que no
tenen la consideració d'establiment públic, espectacle públic o activitat recreativa o
sociocultural, ni suposen manifestació de la llibertat religiosa o de culte, per la qual
cosa no li resulten d'aplicació les previsions contingudes en la Llei 14/2010, de 3 de
desembre,  de  la  Generalitat,  d'Espectacles  Públics,  Activitats  Recreatives  i
Establiments Públics, ni les contingudes en el Decret 143/2015, ni tenen el caràcter
d'instal·lació eventual, portàtil o desmuntable.

i) Que per a la composició del ninot  o grup de ninots s'han utilitzat  exclusivament
elements decoratius i mobiliari de caràcter lleuger, no instal·lant-se en cap cas ni
elements  de  caràcter  fix  i/o  constructiu,  ni  instal·lacions  que  tinguen  el  caràcter
d'eventuals,  portàtils  o  desmuntables,  ni  cap  tipus  d'instal·lació  elèctrica,  i  en
garanteix en tot moment la mobilitat, comprometent-se a la retirada i/o desplaçament
immediat dels elements que el conformen, en cas de necessitat.

j) Que el ninot o grup de ninots de carrer compleixen tots els requisits i condicions de
seguretat per a la celebració de l'activitat i, específicament, els establits en l'article
38 de l'Ordenança reguladora d'activitats temporals  amb finalitat  diversa a la via
pública (BOP núm. 107, de 7 de juny de 2017).

A la sol·licitud haurà d'acompanyar-se la següent documentació, degudament subscrita
pel president o presidenta de l'entitat sol·licitant:

a) Annex XII – Memòria descriptiva de ninot de carrer, que es troba disponible per a
la  seua  descàrrega  en  el  següent  enllaç  de  la  pàgina  web  municipal:
https://www.alicante.es/es/tramites/i-concurso-ninots-carrer

b) Assegurança de responsabilitat civil en vigor per a la realització de l'activitat,
llevat que ja estiga en poder del Servei de Festes i Ocupació de Via Pública.

c) Plànols:

1. PL  ÀNOL   1 – Pl  ànol   de situació,  on s'indique la situació i  l'emplaçament de
l'esdeveniment amb base en el mapa d'Alacant de la guia urbana, que es troba
disponible  en  el  següent  enllaç  de  la  pàgina  web  municipal:
https://guiaurbana.alicante.es/ 

2. PL  ÀNOL   2 – Pl  ànol   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.
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▪ 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,  a 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.

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

Les sol·licituds,  acompanyades de la  documentació establida en els paràgrafs anteriors, es
presentaran a través de la  Seu  Electrònica municipal de l'Excm. Ajuntament d'Alacant, o en
qualsevol  dels  llocs  alternatius  establits  per  la  legislació  vigent  en matèria  de procediment
administratiu.

El  termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte
de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i finalitzarà el dia 13 de juny
de 2021.

Base 9a.- INADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

No s'admetran a tràmit aquelles sol·licituds:

a) Que no hagen sigut presentades de forma electrònica en els llocs establits en la Llei
39/2015.

b) Que hagen sigut presentades fora del termini establit en les presents bases.

c) Que no estiguen acompanyades de la documentació exigida en la base huitena.

d) Que incomplisquen els requisits establits en la base desena, excepte en el supòsit
en què aquest incompliment puga ser esmenat mitjançant la possibilitat regulada en
la base onzena.

Base  10.-  REQUISITS  DE  LA  UBICACIÓ  I  CARACTERÍSTIQUES  TÈCNIQUES  DELS
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  un 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.
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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), sempre que
es complisquen, al seu torn, les condicions següents:

• El conjunt, inclosa la tanca, haurà de separar-se com a mínim 50 cm (cinquanta
centímetres) del rastell per motius de seguretat.

• L'amplitud del conjunt, inclosa la tanca, no podrà superar el 50% de l'ample total
de la vorera.

▪ En cap cas s'autoritzarà la ubicació de “ninots de carrer” en voreres que compten
amb una amplària inferior a 6,00 m (sis metres). 

◦ En carrers de vianants:

▪ S'entén per carrer de vianants aquella via pública tancada de manera permanent al
trànsit rodat.

▪ Hauran de comptar amb una amplària mínima igual o superior a 6,00 m (sis metres).

▪ L'amplitud del conjunt no podrà superar el 50% de l'ample de vorera.

▪ En cap cas s'autoritzarà la ubicació de “ninots de carrer” en carrers de vianants amb
una amplària inferior a 6,00 m (sis metres). 

◦ En places, passejos, parcs i bulevards:

▪ Podran ubicar-se en aquells trams que compten amb un ample  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).

Queda expressament   prohibida   la ubicació dels “  n  inots de carrer”:

▪ En les calçades de les vies públiques obertes al trànsit rodat, quedant inclosos dins
d'aquest  concepte,  a  més  dels  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 a 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.
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▪ En les zones enjardinades o parterres, en la mesura en què 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  seus
usuaris,  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 a 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.

En l'Annex de les presents bases figuren dos plànols merament indicatius,  per a facilitar  la
comprensió de les condicions tècniques que, quant a distàncies, hauran d'observar-se per a la
ubicació dels ninots o grups de ninots.

Base 11a.- REUBICACIÓ D'OFICI DE NINOTS DE CARRER

En el  supòsit  en  què  els  serveis  tècnics  del  Servei  de  Festes  i  Ocupació  de  Via  Pública
consideren inadequada la ubicació proposada per l'entitat sol·licitant, podran procedir, sempre
que això resulte tècnicament possible, d'ofici i sense haver-hi comunicació prèvia al sol·licitant,
a la reubicació del ninot o grup de ninots en un altre lloc que resulte més adequat i complisca
els requisits tècnics establits en la base desena, estant obligat el sol·licitant, en aquest supòsit,
a acceptar, de ple, aquesta reubicació.

Base 12a.- PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I ATORGAMENT DELS PREMIS

Una  vegada  finalitzat  el  termini  de  presentació  de  sol·licituds,  la  persona  que  exercisca  les
funcions de Secretaria del Jurat, elaborarà un llistat d'entitats participants admeses en el concurs,
ordenarà les rutes de visita i convocarà al Jurat en data i hora concreta per a la realització de les
visites.

Les sol·licituds formulades per les entitats participants que hagen sigut admeses seran objecte
d'anàlisi i  estudi pels serveis tècnics del Servei de Festes i Ocupació de Via Pública, procedint,
previs els informes tècnics i adaptacions que resulten necessàries, a l'emissió i notificació dels
preceptius títols habilitants  per a l'ocupació de la via pública afectada a favor de les entitats
participants, en els quals es contindran les normes i condicions que amb motiu de tal ocupació
hauran de respectar les entitats autoritzades.

La ubicació dels ninots o grups de ninots a la via pública es durà a terme a partir de les 8.00 hores
del dia 19 de juny de 2021, havent d'estar tots ubicats per a possibilitar les visites del jurat a les
8.00 hores del dia 20 de juny de 2021.

Les visites del jurat es realitzaran entre els dies 20 a 22 de juny de 2021.
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La selecció dels guanyadors s'efectuarà prèvia votació del jurat, mitjançant l'aplicació dels criteris
de valoració establits en la base catorzena. La decisió del jurat revestirà la forma d'informe firmat
per tots els membres del jurat en el qual es contindrà la proposta d'entitats que, al seu parer, han
de resultar premiades.

La decisió del jurat es farà pública el dia 22 de juny de 2021.

El jurat traslladarà la seua decisió a l'òrgan competent, el qual, a la vista d'aquesta, declararà els
guanyadors del concurs i resoldrà l'atorgament dels premis regulats en la present convocatòria.

Les deliberacions del jurat són secretes.

Els acords del jurat s'adopten per majoria simple. En cas d'empat, s'efectuarà nova votació i, si
persisteix l'empat, decidirà el vot de qualitat del/la president/a.

El jurat disposa de potestat per a regular el seu propi funcionament, en tots aquells aspectes no
previstos en les presents bases ni en la normativa vigent que siga aplicable.

Base 13a.- JURAT DEL CONCURS

L'atorgament dels premis del concurs s'efectuarà a proposta d'una comissió de valoració, que
estarà composta per :

• President: Regidor-Delegat de Festes i Ocupació de Via Pública o persona en qui
delegue.

• Vocals:

◦ Cap del Servei de Festes i Ocupació de Via Pública o persona en qui delegue.

◦ Un/a representant de la Federació de les Fogueres de Sant Joan.

◦ Un/a artista de fogueres.

• Secretaria: Cap del Departament de Festes o persona en qui delegue.

Tots els membres del jurat tindran veu i vot.

El jurat adoptarà les seues decisions amb total autonomia i independència.

Base 14a.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES DE PROJECTE

Els criteris de valoració que regiran la selecció dels guanyadors del concurs seran els següents:

a) Originalitat, enginy i creativitat.

b) Qualitat del ninot o grup de ninots.

c) Ambientació relacionada amb la ciutat d'Alacant i les seues festes.

d) Temàtica i contingut crític, valorant-se especialment en la categoria de ninot infantil que
la temàtica es trobe especialment dirigida el públic infantil.

Base 15a.- PREMIS DEL CONCURS

Es concedirà un total de nou (9) premis als millors “Ninots de Carrer”, amb els següents imports
i categories:
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• Categoria “Ninot Individual”:

◦ Un primer premi, dotat amb un import de 2.000€.

◦ Un segon premi, dotat amb un import de 1.500€.

◦ Un tercer premi, dotat amb un import de 1.000€.

• Categoria “Grup de Ninots”:

◦ Un primer premi, dotat amb un import de 3.000€.

◦ Un segon premi, dotat amb un import de 2.000€.

◦ Un tercer premi, dotat amb un import de 1.500€.

• Categoria “Ninot Infantil”:

◦ Un primer premi, dotat amb un import de 1.500€.

◦ Un segon premi, dotat amb un import de 1.000€.

◦ Un tercer premi, dotat amb un import de 500€.

Base 16a .- PAGAMENT DELS PREMIS

El pagament dels premis s'efectuarà, a favor de les entitats que hagen resultat guanyadores del
concurs, mitjançant transferència bancària al número de compte que estiga en el registre de la
Tresoreria municipal, sent obligació de les entitats guanyadores gestionar la presentació davant
del servei competent del document d'alta a tercers, d'acord amb les instruccions indicades en
l'enllaç següent: https://www.alicante.es/es/tramites/solicitud-alta-terceros.

Base 17a.- ACCEPTACIÓ DEL PREMI I POSSIBILITAT DE RENÚNCIA EXPRESSA

Si en el termini  de deu (10) dies hàbils a  comptar a partir  del  següent a aquell  en què es
produïsca la publicació de la resolució d'atorgament dels premis, les entitats guanyadores no
formulen la seua oposició expressa, s'entendran automàticament acceptats els premis atorgats
per part d'aquestes.

No obstant  això,  les entitats  guanyadores  podran renunciar  al  premi concedit  en qualsevol
moment anterior al seu pagament, mitjançant la presentació de renúncia expressa a través de
la  Seu Electrònica  municipal  de  l'Excm.  Ajuntament  d'Alacant,  o  en  qualsevol  dels  llocs
alternatius establits per la legislació vigent en matèria de procediment administratiu.

Base 18a.- COMPATIBILITAT

Els presents premis seran compatibles amb la percepció de qualsevol altra subvenció, ajuda,
ingressos  o  recursos  procedents  de  qualsevol  altra  Administració  o  ens  públic  o  privat,
nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals que tinguen com a finalitat finançar
altres despeses no presentades com a justificants de la present subvenció.

Base 19a.- PROPIETAT DELS NINOTS DE CARRER

Els ninots de carrer són de l'exclusiva propietat de les entitats participants en el concurs. Ni la
participació en aquest concurs ni l'obtenció, si és el cas, de qualsevol dels premis previstos en
la convocatòria, alterarà de cap manera aquesta circumstància. En cap cas i en cap concepte,
es produirà l'adquisició d'aquests per part de l'Excm. Ajuntament d'Alacant com a conseqüència
de la celebració del present concurs.
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L'atorgament dels premis previstos en el present concurs té com a única finalitat fomentar, tant
la participació per part de les Comissions de Fogueres i Barraques en el present concurs, com
la qualitat dels ninots de carrer.

Base 20a.- OBLIGACIÓ DE RETIRADA DE LA VIA PÚBLICA MUNICIPAL

Les entitats participants que hagen sigut autoritzades per a ubicar ninots de carrer en el marc
del present concurs hauran de procedir a la seua immediata retirada, pel seu propi  compte i
cost, una vegada emesa la resolució del jurat del concurs,  havent de trobar-se, en tot cas, la
via pública municipal afectada totalment  lliure i expedita de qualsevol element que en forme
part (ninots, tanques, etc.) a les 8.00 hores del dia 26 de juny de 2021.

Base 21a.- RESPONSABILITATS DERIVADES PER DANYS PRODUÏTS EN PERSONES O
BÉNS COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA UBICACIÓ DELS NINOTS O GRUPS DE NINOTS A
LA VIA PÚBLICA MUNICIPAL

Les entitats participants en el concurs seran les exclusives responsables davant de qualsevol
dany que eventualment poguera produir-se sobre les persones o béns com a conseqüència de
la ubicació dels ninots o grups de ninots i les seues tanques perimetrals de seguretat a la via
pública municipal, quedant exempt l'Excm. Ajuntament d'Alacant de qualsevol responsabilitat
civil, mercantil, laboral o de qualsevol classe, que per tals causes poguera derivar-se.

Base 22a.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES REGULADORES

La participació en la present convocatòria implica l'acceptació, íntegra i sense reserva, de totes
les  disposicions  contingudes  en  les  presents  bases  reguladores  i  en  la  normativa  vigent
d'aplicació.

Base 23a.- RECURSOS

La present resolució posarà fi a la via administrativa i contra aquesta podrà interposar-se recurs
potestatiu  de reposició en el  termini  d'un mes davant  del  mateix  òrgan que la  va dictar,  o
directament  recurs  contenciós  administratiu  en  el  termini  de  dos  mesos  davant  del  Jutjat
Contenciós Administratiu, sense perjuí que l'interessat puga exercitar qualsevol altre recurs o
acció que considere convenient.
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ANNEX

EXEMPLES DE DISTÀNCIES PER A LA UBICACIÓ DE NINOTS O GRUPS DE NINOTS
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