BAN DE L'ALCALDIA
CELEBRACIÓ DE LES FESTES FALLERES 2016

FA SABER:
Les festes falleres són motiu de grans celebracions festives, ocupació de carrers i
places amb els monuments fallers i disparada de focs d'artifici per les comissions
falleres. Pròximes a celebrar-se les Festes de Falles de 2016, es fa necessari
regular tots aquells aspectes que es deriven del seu transcurs i que afecten a la
població.
A fi d’evitar una dispersió normativa, en matèries i aspectes tan diferents, el
present BAN ve a refondre disposicions contingudes en bans i resolucions
anteriors i demès normes legals d’aplicació, oferint en un sol text la regulació de
totes elles, amb l’objectiu d’una major claredat i millor coneixement de les normes
dictades pel motiu de les nostres Festes Falleres.
En conseqüència, i en ús de les facultats concedides per l’article 124 de la Llei
7/85, Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 57/03, de 16
de desembre, de Mesures per la Modernització del Govern Local, vinc a:

DISPOSAR:
1.- DISPARADA I VENDA DE PRODUCTES PIROTECNICS
Durant els últims anys, al voltant d'estes festes, ha anat generant-se un negoci de
venda i una activitat de disparada de focs artificials indiscriminadament, la qual
cosa ha ocasionat multitud de molèsties i una alteració molt negativa de la
convivència ciutadana.
Amb el pas del temps, els responsables de l'Administració han generat una
normativa cada vegada més restrictiva en referència a la disparada de focs d'artifici
fora dels actes programats per les comissions festives, a la vegada que s'ha
regulat tota l'activitat i responsabilitat dels promotors dels espectacles,
emmagatzematge i disparada d'estos productes.

Per tot allò exposat, la venda i disparada de productes pirotècnics durant estes
festes falleres sols podrà tindre lloc del 5 al 19 de març de 2016, ambdós dies
inclosos.

Durant el transcurs dels festejos fallers, són d’obligat compliment les següents
instruccions dirigides a garantir la seguretat, pau i tranquil·litat del veïnat, en els
actes que es celebren amb ocasió de les esmentades festes d'arrelament i tradició
a aquesta població:
1..1DIPARADA DE PRODUCTES:
Disparada de productes pirotècnics per Particulars
 La disparada de productes pirotècnics no es realitzarà de
23:00 a 08:00 hores del dia següent.
- Queda prohibida la disparada de:
- Productes pirotècnics de les classes no autoritzades per a
particulars, així com trons de metxa tipus masclets o similar.
- Productes pirotècnics de les classes autoritzades fora del
horari autoritzat, o incomplint les normes d’ús o la diligència
deguda que supose una alteració de la tranquil·litat i seguretat
de les persones.
Disparada de productes pirotècnics als Actes Fallers
- La disparada de productes pirotècnics es realitzarà dins dels actes
dels programes de cada falla que estiguen autoritzats (despertaes, ...)
i únicament podran disparar-se en les zones autoritzades per a tal fi.
- L’organització serà responsable del compliment de la normativa
vigent i davant les possibles reclamacions que es deriven dels actes.
- En els actes programats que estiga permesa la participació de
menors, es realitzarà d´acord amb la normativa vigent i les condicions
fixades per l´organitzador. Serà necessari disposar d´autorització per
a la disminució d´edat d´us d´artificis, sent entregada a l´organitzador
amb caràcter previ a la seua realització.
Les edats mínimes per a l´ús dels artificis de pirotècnia són:
Categoria 1 - 12 anys (amb autorització 8 anys)
Categoria 2 – 16 anys (amb autorització 10 anys)
Categoria 3 – 18 anys.

1.2 VENDA DE PRODUCTES PIROTÈCNICS
Per a vendre productes pirotècnics, els establiments hauran
d'acomplir allò disposat per la legislació vigent, en concret, el Reial

Decret 989/2015 de 30 d´octubre, Reglament d´articles pirotècnics,
I.T.C. nº 17 de l'esmentat Reglament i Bans de l'Alcaldia.
Condicions dels establiments en les quals es pot dur a cap la venda:
· Tenir autorització municipal i de la Delegació del Govern.
· Emmagatzemar i vendre només productes de classes autoritzades i
en les quantitats autoritzades, sense sobrepassar-les.
· Emmagatzemar els productes amb el seu envàs corresponent, en
caixes completes i amb etiquetatge homologat.
· Els locals deuran tenir:
· 2 extintors d'incendis, com a mínim, de 6 kg. eficàcia 21 A
113 BC.
· Rètols homologats de prohibició de fumar, aforament i perill
d´incendi i explosió.
· Els productes exposats al públic estaran en caixes completes
i en prestatgeries separades dels mostradors al menys 1 metre.
· La venda es realitzarà per caixes completes.
· Al mostrador i aparadors només podran haver-hi caixes o
productes buits.
· Els venedors seran aquells que figuren a l'autorització.
· Aforament: el número màxim de persones dins del
establiment vindrà condicionat pels següents requisits:
 Un venedor per cada 5 metres quadrats o fracció
de superfície útil del local destinat a la venda.
 Un client per cada venedor. Dos acompanyants
per cada client, sense comptabilitzar els menors
de 12 anys.
· L’horari de venda haurà de ser entre les 09:00 i les 22.00 hores.
Control i seguiment del compliment d’aquestes instruccions:
Els Agents de la Policia Local controlaran el compliment de les instruccions
assenyalades, així com la normativa vigent en la matèria que ens ocupa.

Els Agents de la Policia Local faran observar l’horari de venda dels locals que
venguen productes pirotècnics, comprovant diàriament cada local i passant el part
corresponent.

2.- REVETLLES, DISCO MÒBILS, ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS
Com a norma general, es recorda que, qualsevol activitat o instal·lació realitzada o
ubicada en domini públic municipal està subjecta a autorització prèvia.
Les activitats falleres s’autoritzaran del 11 al 19 de març de 2016, amb els dos
dies inclosos.
La realització de revetlles populars i disco-mòbils en via pública o en el interior de
les carpes s’autoritzaran el dia 12 de març i del 16 al 19 de març de 2016, en
horari comprés entre les 23:00 hores i les 03:00 hores del dia següent. Es
procurarà evitar al màxim les molèsties al veïnat i es seguiran sempre les
indicacions de la Policia Local, sobre el que es refereix a la seguretat i la
tranquil·litat ciutadana.
Al finalitzar cada acte, la via pública quedarà lliure d’obstacles i en perfecte estat
de neteja.
L’adorno dels carrers estarà autoritzat a partir del 22 de febrer i tindrà que retirarse abans del 23 de març de 2016.
Les autoritzacions de carpes en via pública es concediran des del dia 7 (encara
que l’activitat no podrà encetar-se fins a l’11 de març) fins al 21 de març de 2016.
Les carpes romandran tancades a la finalització de l’horari autoritzat per a les
activitats, i ha de produir-se el seu desallotjament en un termini màxim de 30
minuts en els que no es permetrà l’accés a la carpa i estarà fora de funcionament
la música ambiental o qualsevol aparell similar.

3.- JOCS INFANTILS I ATRACCIONS UNFLABLES

Les activitats que facen ocupació del domini públic mitjançant la instal·lació de jocs
infantils o atraccions unflables, estarà subjecta a autorització, i junt a la sol·licitud
ha d’aportar:
3. 1 Instal·lació d’ús domèstic:
 Declaració responsable del muntatge i ús de la instal·lació.
3. 2 Instal·lació d’ús comercial:
 Assegurança de responsabilitat civil per danys al públic assistent i
a tercers, per un import de 300.000€

 Memòria tècnica descriptiva acreditativa que la instal·lació
compleix l’indicat a la Llei 14/2010 de GV amb plànol d’ubicació i
instal·lació de l’unflable.
 Certificat acreditatiu d’haver superat la corresponent revisió
periòdica de la instal·lació.

4.- CUINA D’ALIMENTS
En el cas que entre les activitats sol·licitades hi haja cuina d’aliments en la via
pública, han d’adoptar-se, al menys, les següents mesures:
 Si es cuina directament sobre el paviment, aquest ha de
protegir-se amb una capa de sorra o similar de, al menys, 20
centímetres d’espessor.
 Queda prohibit l’encesa de foc per a cuinar en l’interior dels parcs i
jardins o superfícies enjardinades, no podent-se tampoc ubicar a
una distància inferior a 5 metres d’elements vegetals o de la
projecció vertical de la copa dels arbres.
 L’entitat organitzadora designarà al menys una persona que estiga
present fins que el foc estiga completament apagat.
 L’entitat organitzadora es responsabilitzarà de que els aliments
estiguen en condicions aptes per al consum i s’ajusten a l’establert
en la seua normativa específica, amb estricte compliment, en tot
cas, de la legislació aplicable en matèria de protecció de persones
consumidores i persones usuàries, així com de la normativa
reguladora de les obligacions de caràcter higiènic – sanitari dels
productes alimentaris, de l’elaboració, distribució i comerç de
menjars preparats, i dels criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua
de consum humà.
 Ningun tipus d’aliment, ni els recipients que els continguen, podrà
estar en contacte directe amb el terra en els processos de
manipulació o preparació culinària.

5.- SOROLL
La Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecció
contra la Contaminació Acústica, en la seua Disposició Addicional Primera
Situacions especials, paràgraf 1, disposa: “L’autoritat competent per raó de la
matèria a que pertany la font generadora del soroll o vibracions podrà eximir, amb
caràcter temporal, del compliment dels nivells de pertorbació màxims fixats en la
present llei en determinats actes de caràcter oficial, cultural, festiu, religiós i altres
anàlogues”
En la mateixa línia la Llei estatal 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, article 9
Suspensió provisional dels objectius de la qualitat acústica, paràgraf 1, estableix:

“Amb motiu de l’organització d’actes d’especial projecció oficial, cultural, religiosa o
de naturalesa anàloga, les Administracions públiques competents podran adoptar,
en determinades àrees acústiques, prèvia valoració de la incidència acústica, les
mesures necessàries que deixen en suspens temporalment el compliment dels
objectius de qualitat acústica que siguen d’aplicació a aquelles”.
Continuant la tradició municipal pertoca la suspensió temporal del compliment dels
límits generals, per a les esmentades Comissions i actuacions relatives a les
pròpies festes falleres, el dia 12 de març i des del dia 15 fins el 19 de març
d’enguany, ambdues dates incloses, des de les 08:00 a les 03:00 hores del dia
següent. No obstant això, el nivell sonor màxim emès serà inferior a 90 dB, en tot
cas.

6.- BEGUDES ALCOHÒLIQUES A LA VIA PÚBLICA
El Decret Legislatiu 1/2003, d’1 d’abril, del Consell de la Generalitat, aprovà el Text
Refós de la Llei sobre Drogodependències i altres trastorns addictius, al seu article
18 es regulen les prohibicions. L’apartat 4 mana: “No es permetrà la venda,
subministrament i consum de begudes alcohòliques en els següents llocs: (...) e)En
la via pública, excepte el els llocs d’esta en els quals estiga degudament autoritzat,
o en dies de festes patronals o locals, regulats per la corresponent ordenança
municipal”.
Continuant la tradició municipal pertoca l’autorització temporal, el dia 12 de març i
des del dia 15 fins al 19 de març, d’enguany, limitada als espais de la via pública
que s’autoritzaran per l’ocupació a les respectives Comissions i resta d’actes
fallers.

7.- PROTECCIÓ DELS ARBRES, JARDINS I DEMÉS INSTAL·LACIONS DEL
SERVEI PÚBLIC.
Queda prohibit tot tipus de lligam en els arbres dels carrers i jardins, semàfors i
demés instal·lacions del servei públic per a instal·lar banderes, altaveus, cablejats
de la llum, tirants de subjecció o qualsevol element festiu.
Al finalitzar cada acte, la via pública quedarà lliure d’obstacles i en perfecte estat
de neteja.

8.- RESPONSABILITATS
La Comissió fallera organitzadora serà responsable de totes les reclamacions de
responsabilitat que es presenten derivades de la celebració dels actes sol·licitats.
L’entitat organitzadora respondrà directament dels danys que, amb motiu de la
celebració de l’acte en el domini públic, o de la incorrecta retirada de les
instal·lacions, o neteja de l’espai ocupat i la seua zona d’influència, es
produeixquen en els bens o en les persones, incloent tant al públic assistent com a
tercers, per a la qual cobertura, s’exigirà la corresponent pòlissa de responsabilitat
civil en vigor.
L’entitat sol·licitant ha d’acreditar, amb caràcter previ i com condició per a
l’expedició del permís per a la celebració de l’esdeveniment, la contractació i
vigència de la pòlissa d’assegurança a la que es fa referència al paràgraf anterior.

9.- VIGÈNCIA
Les disposicions contingudes en el present Ban entraran en vigor en la data d'avui i
cessaran el dia 20 de març.
Aquesta Alcaldia espera la col·laboració i responsabilitat de totes les persones
involucrades en la Festa de les Falles, i que el desenvolupament dels actes fallers i
demés festeigs tinguen lloc en un ambient d'ordre i convivència.

