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REGLAMENT DE CADAFALS I INSTAL·LACIONS DE
PROTECCIÓ PER A ESPECTACLES TAURINS
PREÀMBUL
L’aplicació de la Disposició Transitòria Primera del Decret 24/2007, de 23 de febrer de 2007 del
Consell pel qual s’aprova el Reglament de Festejos Taurins Tradicionals a la Comunitat
Valenciana imposa com a data màxima per a compliment de la Reglamentació en ell continguda
respecte a les barreres i cadafals el 28 de febrer de 2010. En la localitat de Chilches/Xilxes açò
suposa que amb anterioritat a eixa data un gran nombre dels cadafals que venien tradicionalment
sent instal·lats en ocasió de la celebració dels festejos taurins en les festivitats patronals en honor
al Stmo. Crist del Jonc i en les celebrades en honor a Sant Vicent Ferrer així com en menor grau
en el Poblat Marítim en ocasió de la festivitat de Sant Roc han de ser modificats en gran manera
per a adaptar-se al ple compliment de la citada normativa.
En conjunció amb l’anterior és moment adequat d’ordenar racionalment quant a criteris de
seguretat i organització la instal·lació d’este tipus d’estructures en el municipi de Chilches/Xilxes,
qüestió que ha mancat fins al moment de regulació municipal pròpia de cap tipus i que és
convenient a fi dels esmentats criteris abordar per a obtindre una adequada organització del
recinte taurí així com millorar el control de seguretat que la reglamentació vigent imposa a este
Ajuntament.
A fi de l’anterior, es promulga el present Reglament en què, a més de marcar-se les
característiques tècniques de les instal·lacions tant de cadafals com de barreres de protecció
particulars, en compliment de la disposició marcada en el Reglament de Festejos Taurins
Tradicionals de la Comunitat Valenciana (l’esmentat Decret 24/2007) es crea el Registre
Municipal de cadafals a fi de tindre un millor control d’estes estructures, així com una assumpció
de responsabilitat de què els instal·len a l’identificar-se convenientment.
D’altra banda, i donat l’esforç que l’aplicació del present Reglament suposarà les persones que
venien instal·lant els cadafals amb anterioritat, s’establixen a través d’un règim transitori els
termes i condicions en què els interessats podran accedir a l’ajuda municipal per a l’adaptació dels
seus cadafals al que disposa este reglament.

TITULE I: Definicions i objecte
Article 1. Objecte.
L’objecte del present Reglament és la regulació de la instal·lació de cadafals i barreres individuals
en els festejos taurins tradicionals que se celebren en la localitat de Chilches/Xilxes en els termes
de l’art.2 del Decret 24/2007, de 23 de febrer de 2007 del Consell pel qual s’aprova el Reglament
de Festejos Taurins Tradicionals a la Comunitat Valenciana.
Article 2. Cadafal.
A l’efecte d’este reglament es considerarà cadafal a les estructures amb forma de paral·lelepípede
hexaèdric en què el tancament és per mitjà de barrera vertical de manera que impedisca el pas de
les caps i servisca com a element de protecció i refugi als participants. La seua part superior serà
apta per a la permanència de públic, disposant a este efecte de barana o un altre element de
protecció horitzontal.
Article 3. Barreres particulars.
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Als efectes del present Reglament són barreres particulars els elements de protecció d’immobles
particulars i refugi de participants.
No es consideraran barreres particulars i, per tant, no són objecte d’este Reglament, les
proteccions instal·lades en salvaguarda dels immobles que no servisquen de refugi als participants
en els festejos i la inadequació dels quals per a això quede clarament visible darrere de la seua
instal·lació.

TITULE II: Requisits tècnics dels cadafals i barreres particulars
Article 4. Dimensions dels cadafals.
Els cadafals hauran de tindre 3 metres d’ample per 2,5 de fons, entenent-se per ample la fatxada
que dóna al recinte taurí. Igualment hauran de tindre una altura de 3 metres, sent el mínim lliure
per a refugi dels participants de 1,90 metres i 0,90 metres l’altura mínima de la barana de
protecció de la plataforma per a espectadors.
Article 5. Característiques dels cadafals.
1. Els cadafals estaran tancats amb tubs metàl·lics verticals en les seues quatre cares sent la
separació entre estos d’un mínim de 28 cm i un màxim de 32 cm.
2. Els tubs seran disposats units als perfils o pletines per mitjà de caragols o soldadures.
3. El travesser inferior de les quatre cares dels cadafals no podrà estar a una altura superior a
20 centímetres del sòl.
4. El sòl de la plataforma de suport per al públic deurà de ser de consistència suficient per a
suportar el pes de les persones a qui es donen cabuda en la mateixa.
5. La grossària mínim dels pals metàl·lics verticals col·locats en els laterals serà:
a) En el cas de pilars metàl·lics redons, un mínim de 60 mil·límetres de diàmetre i un
grossor de paret de 4 mil·límetres.
b) En el cas de pilars metàl·lics quadrats, una dimensió mínima 56x56 mil·límetres amb
un grossor de paret de 3 mil·límetres.
c) En el cas de pilars metàl·lics rectangulars, una dimensió mínima de 70x50
mil·límetres i un grossor de paret de 3 mil·límetres.
6. Les escales d’accés a la plataforma per al públic s’instal·laran sempre dins del perímetre
interior del cadafal i en cap cas fora del mateix, i es col·locaran de manera que no
impedisquen ni obstaculitzen l’accés des del recinte taurí a l’interior del cadafal. En el cas
que per la ubicació que haguera correspost al cadafal es produïra este efecte, el titular del
mateix haurà de cegar totalment i de manera consistent els accessos que quedaren
obstaculitzats per l’escala.
Article 6. Barreres particulars.
Les barreres particulars hauran de complir els requisits establits per als laterals dels cadafals quant
a separació entre pals i grossària dels mateixos, havent de tindre una altura mínima de 2,20 metres
excepte en el cas en què l’espai entre l’altura de la barrera i la llinda de la porta siga inferior a 70
cm.

TITULE III: Registre municipal de cadafals
Article 7. Creació del Registre Municipal de cadafals.
L’Ajuntament, a l’entrada en vigor del present Reglament, crearà un registre en què hauran d’estar
inscrits tots els cadafals que pretenguen ser col·locats en qualsevol dels festejos tradicionals.
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Article 8. Procediment d’inscripció en el Registre de cadafals.
1. Els interessats a inscriure un cadafal en el registre hauran de presentar en l’Ajuntament el
model d’instància que s’adjunta, subscrita almenys per quatre persones majors d’edat en
nom propi o en representació d’una associació amb personalitat jurídica pròpia com a
titulars del cadafal a inscriure, a més de la descripció de les característiques del cadafal.
2. No s’admetran més d’una instància en què conste la mateixa persona o associació com a
firmant.
3. Presentada la instància, l’Ajuntament citarà els sol·licitants a una visita d’inspecció del
cadafal i si esta és favorable o quan ho siga una vegada corregides les deficiències, se li
assignarà un número de registre per mitjà de placa identificativa que haurà d’estar
col·locada fermament i en lloc visible en el cadafal.
4. En cap cas es permetrà la col·locació d’un cadafal que no haja sol·licitat la seua inscripció
en el Registre amb almenys un mes d’antelació a la celebració dels festejos en què es
pretenga instal·lar.
Article 9. Modificacions posteriors.
Qualsevol modificació que s’efectue en el cadafal una vegada inscrit haurà de comunicar-se pel
mateix procediment de la seua inscripció.
Article 10. L’incompliment greu i reiterat de les disposicions d’este reglament podrà comportar
l’exclusió de la inscripció d’un cadafal.
Article 11. Límit quantitatiu.
No s’admetran més de 55 cadafals inscrits en el Registre. Les sol·licituds formulades una vegada
aconseguida la dita xifra, seran desestimades fins que no es produïsca una baixa.
Article 12. Efectes de la falta d’inscripció.
La instal·lació en el recinte taurí d’un cadafal que no acredite la seua inscripció en el registre per
mitjà de la placa identificativa a què es referix l’apartat 3 de l’article 7 del present Reglament
provocarà la seua immediata retirada.

TITULE IV:

Normes d’instal·lació i règim sancionador

Article 13. Moment de la instal·lació i retirada.
Les dates hàbils per a instal·lació i retirada dels cadafals en el recinte taurí seran publicades per
mitjà de Ban de l’Alcaldia per a cada període de festejos. L’incompliment d’eixos períodes
suposarà una infracció d’este Reglament que comportarà una sanció d’entre 150 i 300 euros per
cada dia d’antelació o retard en la seua instal·lació o retirada respectivament, a tramitar d’acord
amb el procediment general aplicable a l’incompliment d’Ordenances i Bans i en funció de les
circumstàncies concurrents.
Article 14. Condicions d’instal·lació.
Els cadafals s’ubicaran en el lloc en què els haguera correspost per designació en sorteig dels
responsables de l’organització dels festejos, sent responsables dels danys ocasionats en la seua
instal·lació.
Article 15. Retirada d’un cadafal.
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La infracció de les disposicions d’este Reglament que determine la retirada del cadafal generarà el
dret de l’Ajuntament a reintegrar-se dels gastos que haja ocasionat la seua retirada, sense perjuí de
les sancions corresponents.
Article 16. Subjectes responsables.
De les infraccions i sancions previstes en este Reglament seran responsables els que figuren com
a titulars de la inscripció de cadafals en el Registre Municipal.

TITULE V: Disposició final
Article 17. Entrada en vigor.
El present Reglament entrarà en vigor una vegada produïda la seua aprovació definitiva pel Ple de
l’Ajuntament.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Ajudes per a l’adequació de cadafals
Disposició Transitòria 1ª. Ajudes a l’adaptació.
Des de l’entrada en vigor del present reglament i fins a l’inici dels festejos taurins corresponents a
les festes patronals en honor al Santíssim Crist del Jonc de l’any 2008, els interessats a inscriure
un cadafal que necessitara ser reformat per a adaptar-se a este Reglament, podran sol·licitar per
mitjà d’instància presentada segons el model annex ajudes econòmiques per a sufragar els gastos
de reforma, segons es desglossa en els articles següents.
Disposició Transitòria 2ª. Import màxim de l’ajuda.
L’import màxim de l’ajuda sol·licitada serà de 400 euros per cadafal. L’import de l’ajuda a
sol·licitar es justificarà amb un pressupost que, després de l’aprovació municipal serà acceptat
directament a l’empresa que l'haja confeccionat, sent pagats finalment els treballs directament per
l’Ajuntament.
Disposició Transitòria 3ª. Beneficiaris de les ajudes.
Seran beneficiaris de les ajudes els titulars de cadafals que hagen sol·licitat la inscripció en el
registre municipal d’acord al procediment de l’article 7 d’este reglament i hagen obtingut
qualificació desfavorable.
Disposició Transitòria 4ª. Termini d’adaptació.
Les disposicions relatives a les condicions mínimes dels cadafals i barreres particulars regulades
en els articles 4 a 6, del present Reglament, ambdós inclusivament, s’exigiran a partir del dia 10 de
Setembre de 2009, aplicant-se en el període que transcórrega des de l’entrada en vigor d’este
Reglament fins eixa data la reglamentació mínima exigida en cada moment per la Generalitat
Valenciana.

ANNEX I:
MODEL D’INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ DE
CADAFAL EN EL REGISTRE MUNICIPAL
D./Da ____________________________________, major d’edat, amb D.N.I ___________ i
domicili en la localitat de _______________, C/_______________________
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D./Da ____________________________________, major d’edat, amb D.N.I ___________ i
domicili en la localitat de _______________, C/_______________________
D./Da ____________________________________, major d’edat, amb D.N.I ___________ i
domicili en la localitat de _______________, C/_______________________
D./Da ____________________________________, major d’edat, amb D.N.I ___________ i
domicili en la localitat de _______________, C/_______________________
actuant:
En nom propi.
En nom de l’Associació ___________________________, amb CIF _________
i domicili en _______________, C/ _____________________________________.
i amb domicili a l’efecte de notificacions a Chilches/Xilxes, C/________________________
davant de l’Ajuntament de Chilches/Xilxes compareixen i
EXPOSEN
1. Que són titulars d’un cadafal la denominació del qual és ______________________
que té les dimensions següents:
a) Ample

____________

b) Fons

____________

c) Alt total

____________

2. Que a l’efecte de la inspecció preceptiva el Cadafal estarà ubicat en __________ i el
telèfon de contacte per a concertar la mateixa és el de D/Da
__________________________________, núm. ______________.
És pel que
SOL·LICITEN
Que, previs els tràmits oportuns es procedisca a la inscripció del cadafal en el Registre
Municipal de cadafals.
A Chilches/Xilxes, a _____ de _______________ de 20 ____.

ANNEX II
MODEL D’INSTÀNCIA PER A SOL·LICITUD D’AJUDES A
L’ADEQUACIÓ DE cadafals.
D./Da ____________________________________, major d’edat, amb D.N.I ___________ i
domicili en la localitat de _______________, C/_______________________
D./Da ____________________________________, major d’edat, amb D.N.I ___________ i
domicili en la localitat de _______________, C/_______________________
D./Da ____________________________________, major d’edat, amb D.N.I ___________ i
domicili en la localitat de _______________, C/_______________________
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D./Da ____________________________________, major d’edat, amb D.N.I ___________ i
domicili en la localitat de _______________, C/_______________________
actuant:
En nom propi.
En nom de l’Associació ___________________________, amb CIF _________
i domicili en _______________, C/ _____________________________________.
i amb domicili a l’efecte de notificacions a Chilches/Xilxes, C/________________________
davant de l’Ajuntament de Chilches/Xilxes compareixen i
EXPOSEN
1. Que han sol·licitat prèviament la inscripció d’un cadafal en el Registre Municipal de
cadafals.
2. Que en data ____________ han obtingut informe desfavorable d’inspecció.
3. Que han sol·licitat a l’empresa _____________ la confecció d’un pressupost
d’adequació que s’acompanya com a document annex, en el que consten el CIF i el
domicili de la mateixa.
4. Que es proposen dur a terme les adequacions necessàries per a obtindre informe
favorable d’inspecció una vegada acabats els treballs descrits en el pressupost.
És pel que
SOL·LICITEN
Que s’aprove el pressupost adjunt amb el límit màxim de 400 euros i es comunique eixa
aprovació a l’empresa autora del Pressupost.
A Chilches/Xilxes, a _____ de _______________ de 20 ____.
A Chilches/Xilxes, a 4 de juliol de 2008. L'ALCALDE,
DILIGÈNCIA.- El present Reglament ha estat aprovat provisionalment per acord del Ple de
l'Ajuntament adoptat en sessió celebrada el día 28 de febrer de 2008, havent sigut elevat a
definitiu per absència de reclamacions i publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la
Provincia de Castelló, nº 69, de data 5 de juny de 2008. A Chilches/Xilxes, a 4 de juliol de 2008.
Així mateix es fa constar que el present Reglament ha estat objecte de modificació per acord del
Ple de l'Ajuntament adoptat en la sessió del dia 24 de febrer de 2011, havent estat elevat a
definitiu per absència de reclamacions i publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la
Província de Castelló, número 54, de data 30 d'abril de 2011. En Chilches/Xilxes, 3 de maig de
2011. EL SECRETARI,
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