
Bases de participación – ZONA De ATRACCIONES 

Ubicación: *Avda Onil y *Avda Libertad 

Superficie: 6.600 m² 

Modelos  de  exposición: Atracciones  mecánicas  /  Casetas  de  Tiro  y  Anexos  /  Remolques  de
Alimentación 

Espacios disponibles: 
Atracciones: 19 módulos
Casetas de Tiro y Anexos: 5 parceles 
Remolques Alimentación: 4

Precios: 
El  ayuntamiento  de  Castalla  continúa  con  la  derogación  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  y
consecuentemente la participación de la Feria de San Isidro 2023 no contemplará ningún coste. 

Montaje: La organización facilitará la guía del expositor entre el 15 y el 30 de abril, en la cual figurará
toda la información referentes al montaje, desmontaje ,horarios definitivos, etc... 

Condiciones de participación:

ATRACCIONES: módulos de 80 m² (Posibilidad de ampliación según la escala *10m2 – *20m2) 
Superficie de terreno libre sin suministro de luz, agua y *demès suministros.

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO: La colocación de los aparatos y los lugares se hará respetando
las salidas de emergencia, dejando un corredor central para el público, y con la suficiente anchura y
separación  entre  aparatos  instalados,  pudiendo  los  servicios  técnicos  municipales,  por  causa
debidamente justificada, ordenar la alteración de la colocación o la retirada de instalaciones que no
cumplan con la anteriormente expuesto.

En cada edición de la Feria de San Isidro, el Ayuntamiento establece UN DÍA DEL NIÑO/A – JUEVES
11 DE MAYO, y en el cual el precio máximo de las atracciones será de 1,50 euros.
La  duración  mínima  de  cada  viaje  será  entre  4  y  7  minutos  dependiente/dependiente  del  tipo  de
atracción mecánica. 
También se destinará un periodo de horas de cada jornada de Feria consensuada entre el ayuntamiento
y las atracciones autorizadas dentro del periodo de tiempo que estén instaladas las atracciones, en la
cual el funcionamiento de las atracciones estará libre de sonido y con un nivel de iluminación inferior
al habitual. 
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El precio máximo de las atracciones fijado es de 3,50 euros, no pudiendo sufrir variación durante el
plazo de vigencia de esta autorización

La organización no ofrece punto de luz , por lo cual cada expositor tiene que encargarse de contratar su
punto  de  luz  mediante  su  instalador  habitual.  Aquellos  expositores  que  decidan  utilizar  motores
electrógenos para la generación de luz, tienen que cumplir las medidas de audio, las cuales obligan a no
molestar mediante ruido a los expositores vecinos. Se TIENEN QUE UTILIZAR GENERADORES
SILENCIADOS. 

CASETAS DE TIRO y ANEXOS: parcelas de 5 metros de longitud y máximo 3 metros de amplitud
(incluida la visera). Superficie de terreno libre sin suministro de luz, agua y *demès suministros.

Se tienen que respetar los siguientes aspectos:
- Visibilidad del resto de expositores
- Paso de los visitantes
- Cuidado estético
- Seguridad
- Sanidad
- Higiene

La organización no ofrece punto de luz , por lo cual cada expositor tiene que encargarse de contratar su
punto  de  luz  mediante  su  instalador  habitual.  Aquellos  expositores  que  decidan  utilizar  motores
electrógenos para la generación de luz, tienen que cumplir las medidas de audio, las cuales obligan a no
molestar mediante ruido a los expositores vecinos. Se TIENEN QUE UTILIZAR GENERADORES
SILENCIADOS. 

REMOLQUES ALIMENTACIÓN: parcelas de 5 metros de longitud y máximo 3 metros de amplitud
(incluida la visera). Superficie de terreno libre sin suministro de luz, agua y *demès suministros.

Se tienen que respetar los siguientes aspectos:
- Visibilidad del resto de expositores
- Paso de los visitantes
- Cuidado estético
- Seguridad
- Sanidad
- Higiene
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REQUISITOS SANITARIOS: Las condiciones higiénico sanitarias que tendrán que cumplir todos los
establecimientos que suministran comidas y/o bebidas no envasadas son las siguientes (reglamento
852/2004): 

- Tendrá que explicarse con instalaciones o medios adecuados para el mantenimiento y el control de las
condiciones adecuadas de temperatura de los productos alimentarios. Los azulejos estarán dotados de
vitrinas  y,  si  es  el  caso,  de  frigoríficos.  Los  productos  frescos  estarán  siempre  refrigerados  y  los
productos curados protegidos. 

- Se tiene que justificar la PROCEDENCIA de los productos el mismo día del montaje (se acreditará
por medio de facturas)

- Disponibilidad de agua potable suficiente o depósitos de agua potable con grifos.

- Disponibilidad de depósitos de aguas residuales o, al menos, de las debidas canalizaciones para su
conducción a  los  desagües  públicos.  Así  mismo tendrá  que  explicarse  con medios  o instalaciones
adecuados para el almacenamiento y eliminación higiénicos de sustancias y rechazos, ya sean líquidos
o sólidos.

- Los azulejos estarán dotados de vitrinas y, en su caso, de frigoríficos. Los productos frescos estarán
siempre refrigerados y los productos curados estarán protegidos. o se tendrán que colocar los productos
alimentarios de forma que se evite el riesgo de contaminación de estos, que pueda hacerlos no aptas o
desaconsejables para el consumo humano en este estado. 

- Las superficies que estén en contacto con los productos alimentarios tendrán que estar en buen estado
y ser fáciles de limpiar y, en caso necesario, de desinfectar, lo cual requerirá que los materiales sean
lisos, lavables, resistentes a la corrosión y no tóxicos, evitando ángulos y rincones en los cuales se
acumulas la suciedad. 

- Tendrá que explicarse con material adecuado para la limpieza y, cuando sea necesario, la desinfección
del equipo y los utensilios de trabajo. Así mismo se tendrán que adoptar las medidas necesarias porque
la limpieza de los productos alimentarios, si forma parte de la actividad que se realice higiénicamente. 

- Instalaciones adecuadas para mantener una correcta higiene personal (limpieza y secado higiénico de
manos). (Los hostales, además tendrán que contar con instalaciones sanitarias higiénicas y vestuarios)

-  Aquellos  otros  que  para  estos  productos  exijan  las  Reglamentaciones  Técnico-Sanitarias
correspondientes. 

-  Los  trabajadores  del  establecimiento  tienen  que  tener  en  todo  momento  el  CARNÉ  DE
MANIPULADOR De ALIMENTOS encima. Se tendrá que presentar ante cualquier posible inspección
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 de  sanidad.  Tendrán  que  mantener  en  todo momento  un elevado grado de limpieza  y llevar  una
vestimenta adecuada, limpia y, en su caso, protectora

BASURA: Al final de cada jornada, cada expositor tiene que depositar los residuos generados a lo
largo del día (cajas, papeles, etc…) ante el lugar porque los servicios de limpieza pasan a recogerlos.
QUEDA TERMINANTEMENTE  PROHIBIDO  DEPOSITAR  LOS  RESIDUOS  DURANTE  LOS
DÍAS DE *FERIA DETRÁS DE LOS LUGARES. 

ALCANTARILLADO: Queda totalmente prohibido abocar en la red de alcantarillado los aceites de
uso  alimentario.  Una vez  que  hayan sido  utilizados,  estos  tendrán  que  ser  gestionados de  manera
adecuada (se entregarán a gestor o en el Ecoparque) teniendo que quedar constancia por escrito de esta
gestión. 

La organización no ofrece punto de luz , por lo cual cada expositor tiene que encargarse de contratar su
punto  de  luz  mediante  su  instalador  habitual.  Aquellos  expositores  que  decidan  utilizar  motores
electrógenos para la generación de luz, tienen que cumplir las medidas de audio, las cuales obligan a no
molestar mediante ruido a los expositores vecinos. Se TIENEN QUE UTILIZAR GENERADORES
SILENCIADOS. 
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Bases de participació – ZONA D’ ATRACCIONS 

Ubicació: Avda Onil i Avda Llibertat 

Superfície: 6.600 m2 

Models d’exposició: Atraccions mecàniques / Casetes de Tir i Annexos  / Remolcs d’Alimentació 

Espais disponibles: 
Atraccions: 19 mòduls
Casetes de Tir i Annexos: 5 parcel·les 
Remolcs Alimentació: 4

Preus: 
L’ajuntament  de  Castalla  continua  amb  la  derogació  de  l’Ordenança  Fiscal  Reguladora  i
conseqüentment la participació de la Fira de Sant Isidre 2023 no contemplarà cap cost. 

Muntatge: L’organització facilitarà la guia de l'expositor  entre el 15 i el 30 d’abril, en la qual figurarà
tota la informació referents al muntatge, desmuntatge ,horaris definitius, etc... 

Condicions de participació:

ATRACCIONS:  mòduls de 80 m2 (Possibilitat d’ampliació segons l’escala 10m2 – 20m2) 
Superfície de terreny lliure sense subministrament de llum, aigua i demès subministraments.

NORMES DE FUNCIONAMENT: La col·locació dels aparells i els llocs es farà respectant les eixides
d'emergència, deixant un corredor central per al públic, i amb la suficient amplària i separació entre
aparells instal·lats, podent els serveis tècnics municipals, per causa degudament justificada, ordenar
l'alteració  de  la  col·locació  o  la  retirada  d'instal·lacions  que  no  complisquen  amb  l'anteriorment
exposat.

En cada edició de la Fira de Sant Isidre, l'Ajuntament estableix UN DIA DEL XIQUET/A – DIJOUS 11
DE MAIG, i en el qual el preu màxim de les atraccions serà de 1,50 euros.
La duració mínima de cada viatge serà entre 4 i 7 minuts depenent del tipus d'atracció mecànica. 
També es destinarà un període de hores de cada jornada de Fira consensuada entre l'ajuntament i les
atraccions autoritzades dins del període de temps que estiguen instal·lades les atraccions, en la qual
el funcionament de les atraccions estarà lliure de so i amb un nivell d'il·luminació inferior a l'habitual. 

El preu màxim de les atraccions fixat és de 3,50 euros, no podent patir variació durant el termini de
vigència d'aquesta autorització

L'organització  no  ofereix  punt  de  llum  ,  per  la  qual  cosa  cada  expositor  ha  d'encarregar-se  de
contractar el seu punt de llum mitjançant el seu instal·lador habitual. Aquells expositors que
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 decidisquen utilitzar  motors electrògens per a la generació de llum, han de complir  les mesures
d'àudio, les quals obliguen a no molestar mitjançant soroll als expositors veïns. S'HAN D'UTILITZAR
GENERADORS SILENCIATS. 

CASETES DE TIR i  ANNEXOS:  parcel·les de 5 metres de longitud i  màxim 3 metres d’amplitud
(inclosa  la  visera).   Superfície  de  terreny  lliure  sense  subministrament  de  llum,  aigua  i  demès
subministraments.

S'han de respectar els següents aspectes:
- Visibilitat de la resta d'expositors
- Pas dels visitants
- Cuidat estètic
- Seguretat
- Sanitat
- Higiene

L'organització  no  ofereix  punt  de  llum  ,  per  la  qual  cosa  cada  expositor  ha  d'encarregar-se  de
contractar  el  seu  punt  de  llum  mitjançant  el  seu  instal·lador  habitual.  Aquells  expositors  que
decidisquen utilitzar  motors electrògens per  a  la  generació  de llum,  han de complir  les  mesures
d'àudio, les quals obliguen a no molestar mitjançant soroll als expositors veïns. S'HAN D'UTILITZAR
GENERADORS SILENCIATS. 

REMOLCS ALIMENTACIÓ: parcel·les de 5 metres de longitud i màxim 3 metres d’amplitud (inclosa la
visera).  Superfície de terreny lliure sense subministrament de llum, aigua i demès subministraments.

S'han de respectar els següents aspectes:
- Visibilitat de la resta d'expositors
- Pas dels visitants
- Cuidat estètic
- Seguretat
- Sanitat
- Higiene

REQUISITS  SANITARIS:  Les  condicions  higiènic  sanitàries  que  hauran  de  complir  tots  els
establiments que subministren menjades i/o  begudes no envasades són les  següents (reglament
852/2004): 

- Haurà d'explicar-se amb instal·lacions o mitjans adequats per al manteniment i  el control de les
condicions adequades de temperatura dels productes alimentaris. Els taulells estaran dotats de
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 vitrines i, si és el cas, de frigorífics. Els productes frescos estaran sempre refrigerats i els productes
curats protegits. 

- S'ha de  justificar la PROCEDÈNCIA dels productes el mateix dia del muntatge (s'acreditarà per
mitjà de factures)

- Disponibilitat d'aigua potable suficient o depòsits d'aigua potable amb aixetes.

- Disponibilitat de depòsits d'aigües residuals o, almenys, de les degudes canalitzacions per a la seua
conducció  als  desguassos  públics.  Així  mateix  haurà  d'explicar-se  amb  mitjans  o  instal·lacions
adequats per a l'emmagatzematge i eliminació higiènics de substàncies i rebutjos, ja siguen líquids o
sòlids.

- Els taulells estaran dotats de vitrines i, en el seu cas, de frigorífics. Els productes frescos estaran
sempre refrigerats  i  els  productes curats  estaran protegits.  o  s'hauran de col·locar  els  productes
alimentaris de manera que s'evite el risc de contaminació d'aquests, que puga fer-los no aptes o
desaconsellables per al consum humà en aquest estat. 

- Les superfícies que estiguen en contacte amb els productes alimentaris hauran d'estar en bon estat i
ser fàcils de netejar i, en cas necessari, de desinfectar, la qual cosa requerirà que els materials siguen
llisos, llavables, resistents a la corrosió i no tòxics, evitant angles i racons en els quals s'acumules la
brutícia. 

- Haurà d'explicar-se amb material adequat per a la neteja i, quan siga necessari, la desinfecció de
l'equip i  els utensilis de treball.  Així mateix s'hauran d'adoptar les mesures necessàries perquè la
neteja dels productes alimentaris, si forma part de l'activitat que es realitze higiènicament. 

- Instal·lacions adequades per a mantindre una correcta higiene personal (neteja i assecat higiènic de
mans). (Els hostals, a més hauran de comptar amb instal·lacions sanitàries higièniques i vestuaris)

-  Aquells  altres  que  per  a  aquests  productes  exigisquen  les  Reglamentacions  Tècnic-Sanitàries
corresponents. 

-  Els  treballadors de l'establiment  han de tindre en tot  moment  el  CARNET DE MANIPULADOR
D'ALIMENTS damunt. S'haurà de presentar davant qualsevol possible inspecció de sanitat. Hauran
de mantindre en tot moment un elevat grau de neteja i portar una vestimenta adequada, neta i, en el
seu cas, protectora

FEM: Al final de cada jornada, cada expositor ha de depositar els residus generats al llarg del dia
(caixes, papers, etc…) davant del lloc perquè els serveis de neteja passen a recollir-los. QUEDA
TERMINANTMENT  PROHIBIT  DEPOSITAR  ELS  RESIDUS  DURANT  ELS  DIES  DE  *FIRA
DARRERE DELS LLOCS. 
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CLAVEGUERAM: Queda totalment prohibit abocar a la xarxa de clavegueram els olis d'ús alimentari.
Una  vegada  que  hagen  sigut  utilitzats,  aquests  hauran  de  ser  gestionats  de  manera  adequada
(s'entregaran a gestor o en l'Ecoparc) havent de quedar constància per escrit d'aquesta gestió. 

L'organització  no  ofereix  punt  de  llum  ,  per  la  qual  cosa  cada  expositor  ha  d'encarregar-se  de
contractar  el  seu  punt  de  llum  mitjançant  el  seu  instal·lador  habitual.  Aquells  expositors  que
decidisquen utilitzar  motors electrògens per  a  la  generació  de llum,  han de complir  les  mesures
d'àudio, les quals obliguen a no molestar mitjançant soroll als expositors veïns. S'HAN D'UTILITZAR
GENERADORS SILENCIATS. 
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