BAN

ISABEL MARTÍN GÓMEZ, ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE PAIPORTA,
FA SABER:

Pròximes a celebrar-se les Festes de Falles 2019, resulta necessari regular tots aquells aspectes
de la nostra població que previsiblement van a veure's alterats per causa de les mateixes.
A fi d'evitar una dispersió normativa, en matèries i aspectes tan diferents, el present Ban ve a
refondre les diferents disposicions contingudes en bans i resolucions anteriors i altres normes
legals d'aplicació, i ofereix, en només un text, la regulació de totes elles, per a una major
claredat i millor coneixement de les normes dictades amb motiu de les nostres Festes Falleres.
En conseqüència, i en ús de les facultats concedides per l'article 124 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, vinc a:

DISPOSAR

I.- RESTRICCIONS AL TRÀNSIT I CIRCULACIÓ
Del dia 8 al 19 de març de 2019, tots dos inclosos, quedarà prohibida la circulació en les vies on
se situen els monuments fallers de les diferents comissions, quedant tancades excepte als
vehicles d’urgència, de serveis i aquells vehicles que accedisquen als seus respectius guals
habilitats a aquest efecte, així com al lliurament i al repartiment de mercaderies als negocis
habilitats i emplaçats en aquestes vies. D’igual forma, als vehicles degudament autoritzats, per
l’autoritat o els seus agents.
Existiran altres vies que puguen tenir talls del trànsit en moments específics per actes fallers,
com a concentracions, desfilades de comissions i actes propis de les comissions falleres, amb la
deguda autorització. Aquestes vies seran senyalitzades, amb la deguda antelació, pels serveis
municipals corresponents, prohibint tant la circulació com l’estacionament, procedint-se a la
retirada i trasllat al lloc més pròxim i sense càrrec dels vehicles estacionats en el lloc referit,
amb la finalitat de no perjudicar als veïns i a les veïnes de les zones on aquests es
desenvolupen.
D’igual forma, es podrà tancar a la circulació les vies o espais degudament autoritzats, per
l’autoritat o els seus agents.
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Per la Policia Local es procedirà a invertir el sentit de la circulació de qualsevol carrer, quan les
condicions de circulació així ho demanden. D’igual manera es procedirà a la col·locació de talls
de les vies mitjançant tanques, degudament senyalitzades.
Les operacions de càrrega i descàrrega del material pirotècnic per al disparament de
“mascletaes” i castells a realitzar per les comissions de les falles, s’efectuarà en la zona de focs
autoritzada per la Subdelegació del Govern de la Comunitat Valenciana, i s’hauran d’adoptar
les mesures de seguretat necessàries conforme a la legislació vigent.
Aquestes operacions es realitzaran pels transportistes autoritzats expressament, una vegada
acreditada la documentació necessària, i per això deuran posseir i justificar l’assegurança que
cobrisca el risc específic de la manipulació de càrrega i descàrrega de material pirotècnic que
es deurà d’aportar en la documentació presentada en la Subdelegació.

II.-OCUPACIÓ DE LA VIA
Les ocupacions de la via pública, mitjançant taules i cadires, degudament autoritzades, dels
establiments públics habilitats per això, no incidiran o interrompran el pas, negativament, en
els actes festius.
Mantindran l’horari establit conforme a la llicència de l’establiment, llevat que se’ls ordene,
per l’autoritat o els seus agents, de manera verbal o per escrit, que procedisquen a la seua
retirada pel pas d’una comitiva, cercavila fallera o programació d’algún acte concret.
Es prohibeix la instalació de llocs de venda de qualsevol classe en la via pública que no estiguen
autoritzats per l’Ajuntament.
La Policia Local vetlarà pel compliment estricte del regulat en aquesta disposició. En el cas que
els responsables de les instalacions no les retiraren voluntàriament, es procedirà, pels serveis
municipals, a la seua retirada i trasllat als dipòsits municipals, estenent acta, així com la
iniciació, si escau, de l’expedient sancionador que es derivara.

III.- FOCS ARTIFICIALS
Només es podran disparar espectacles pirotècnics en la zona habilitada i autoritzada per la
Subdelegació de Govern, sent les comissions falleres responsables del seu muntatge, vigilància,
utilització i retirada, conforme a la Instrucció Tècnica complementària nº 8, del Reial decret
563/2010, de 7 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i de cartutxs,
modificat pel Reial decret 1335/2012, de 21 de setembre i Reial decret 989/2015, de 30
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartuxeria.
No obstant això, les autoritzacions i altra documentació deuran presentar-se en l’Ajuntament i
s’obligarà de tenir-la en el lloc del disparament per, en cas de ser requerida, presentar-se
davant l’autoritat o els seus agents.
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L’Ajuntament no es fa responsable dels danys i perjudicis que puguen ocasionar amb motiu del
disparament de focs artificials que, en tot cas, seran a compte i risc de les persones que
observen l’espectacle, i es considerarà imprudència de les mateixes o dels seus representants
legals no estar suficientment allunyades del disparament, per a evitar els efectes de les falses
explosions, caiguda de canyes, etc.
Queda prohibit el disparament de petards per particulars de les classes no autoritzades per la
legislació vigent. Prohibició que es fa extensiva per a les classes autoritzades quan s’altere la
tranquil·litat de particulars i vianants de la via pública, així com l’ús en zones de jocs infantils.
Pels serveis de la Policia Local seran decomissats o retirats i denunciades, amb tot rigor, les
persones infractores d’aquesta disposició.
El disparament de focs artificials que realitzen les comissions de falla, sempre en les zones
autoritzades de les seues respectives demarcacions, es permet, com a màxim, fins a l’1.30
hores.
Es recorda la prohibició d’emmagatzematge i expedició de material pirotècnic en llocs que no
tinguen la preceptiva autorització de la Delegació del Govern, d’acord amb el que es disposa
en la legislació vigent.

IV.- CERCAVILES I DESFILADES
Es permet únicament:
1. Les expressament incloses en el Programa de Falles.
2. Les que realitzen les diferents comissions falleres, per a concòrrer als festejos, sempre
que ho facen per itineraris fixats en la forma prevista.
3. Les desfilades dins dels carrers de la demarcació de la propia falla.
4. Quedarà restringida i interrompuda la circulació de vehicles, segons els casos, en les
proximitats dels monuments fallers.
En els casos de l’apartat 1, quedarà garantit, en tot moment, el pas de vehicles d’emergència,
així com l’accés rodat a guals permanents.
En els casos 2 i 3, les comitives ocuparan únicament el carril de la dreta de la calçada, en el
sentit de la seua marxa i permetran la circulació en la part restant. Igualment, en el cas que no
puguen ser acompanyats per la Policia Local o Protecció Civil, hauran d’anar encapçalant una
persona i tancant la desfilada una altra, que portaran petos grocs i reflectors.

V.- EXECUCIÓ D’OBRES
Queda prohibida l’obertura de tota classe de rases i sondatges des del dia 8 al 20 de març, tots
dos inclosos, i es disposa l’obligació de tapar les que en aquestes dates estigueren obertes.
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VI.- ACTES LÚDICS I FESTIUS EN LA VIA PÚBLICA
Es recorda que, qualsevol activitat o instal·lació realitzada o situada en el domini públic
municipal està subjecta a autorització prèvia.
S’estableix, com a norma general, que les discomòbils, berbenes i altres actes, només podran
autoritzar-se a les Falles dins dels actes inclosos en el programa de festejos.
La realització de discomòbils i berbenes estarà subjecta a la prèvia autorització municipal, de
conformitat amb la normativa aplicable, el document acreditatiu de la qual es col·locarà per les
persones titulars en lloc visible. Les citades autoritzacions, quan corresponga el seu
otorgament, es concediran amb caràcter de precari, podent ser revocades per l’Ajuntament
quan les circumstàncies així ho aconsellen.
Les autoritzacions per a la realització de berbenes populars a la via pública es concediran en
horari comprés entre les 23.00 hores i les 3.30 hores els dies 15, 16 i 17 de març, i fins a les
4.00 hores el dia 18 de març.
L’incompliment de l’horari podrà determinar restriccions de permisos per a la resta de l’any i
limitacions durant la setmana fallera de l’any següent.
Les autoritzacions de carpes a la via pública, amb caràcter general, es podran concedir per a
instal·lar-les des del dia 8 de març fins al dia 20 de març, prèvia autorització expedida per
l’Ajuntament. Les carpes romandran tancades a la finalització de l’horari autoritzat per a les
berbenes.
Les instalacions estaran en perfecte estat i compliran les obligacions bàsiques de seguretat, així
com de manteniment de l’entorn net durant la celebració dels actes i també a la seua
finalització.
Les autoritzacions per a les activitats falleres, excepte les carpes, seran efectives des del dia 8
al 19 de març, tots dos inclosos.
Podran, així mateix, autoritzar-se altres instal·lacions en la via pública, quan concórreguen
circumstàncies especials que redunden directament o indirectament en benefici general.
La regulació del so dels citats actes realitzats en la via pública, s’acull al que es disposa en
l’apartat primer de la Disposició Addicional Primera de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la
Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica, segons el qual, preveu
per a situacions especials que: “L'autoritat competent per raó de la matèria a que pertanga 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 uns altres anàlegs.”
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VII.- VENDA DE BUNYOLS O MASSES FREGIDES
La instal·lació de llocs de venda de bunyols o masses fregides en la via pública durant les Festes
Falleres se subjectarà a les normes municipals, serà vàlida des de la data en què s’obtinga
l’autorització i sempre fins al dia 20 de març, data en que finalitzen les Festes Falleres 2019, i al
que es disposa en les normes tècniques i sanitàries que resulten d’aplicació.
Podran instal·lar llocs de venda de bunyols o masses fregides, prèvia autorització municipal:
1.- Les persones titulars de bars, cafeteries i similars que compten amb llicència municipal
d’obertura d’establiment, amb caràcter general en la porta del mateix.
2.- Els “casals fallers”, en la porta d’aquests o en una altra ubicació, sempre dins de la
demarcació de la Falla i amb la deguda autorització.
3.- Les autoritzacions culturals sense ànim de lucre, amb la deguda autorització.
Condicions dels llocs:
Els llocs de bunyols estaran dedicats exclusivament a la venda de massa fregida, la composició
de la qual es limita als següents elements bàsics: farina de blat, oli vegetal comestible
autoritzat, aigua potable i additius autoritzats, així com productes tradicionals (figues,
carabassa,…) que no siguen de caràcter perible.
Així mateix, es podrà incloure l’elaboració de xocolata en els punts de venda, sempre que la
seua elaboració es realitze amb maquinària adequada per a tal fi i que siga de fàcil neteja i
desinfecció.
En cap cas, els llocs podran tenir instal·lacions o maquinària destinada a l’elaboració o
l’expedició de qualsevol altre producte i en cas d’existir, es faculta a la Policia Local per a la
seua retirada immediata i trasllat a les dependències municipals o, si escau, al precinte, i açò
sense perjudici de la iniciació, si escau, de l’expedient sancionador que poguera correspondre.
El total de superfície autoritzable s’instruirà a través d’informe preceptiu de la Policia Local,
que es determinarà en funció de la situació i de les característiques de l’emplaçament, devent
tramitar-se l’oportuna autorització, pel departament corresponent.
Els llocs hauran de mantenir-se nets i en bon estat, trobant-se degudament desinfectats i
desinsectats.
Les zones de manipulació, emmagatzematge i/o venda han de quedar integrades dins del lloc,
aïllades de la via pública amb material llis, resistent i de fàcil neteja, quedant totalment
prohibit usar estructures annexes que excedisquen de la zona autoritzada.
Quant a la instal·lació de gas en els llocs, hauran de complir-se els requisits legals.
Queda prohibit efectuar abocaments a la xarxa municipal de séquies i sanejament dels olis
emprats per a la fritada dels bunyols o masses fregides.
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Queda prohibit l’ocupació de dispositius sonors amb finalitats de propaganda o reclam, les
condicions de funcionament dels quals produïsquen molèsties.
Tots els llocs de venda al públic hauran d’anunciar de forma visible el preu dels productes
oferits als consumidors i consumidores, d’acord amb l’estipulat al Reial decret 3423/2000, de
15 de desembre, que regula la indicació de preus dels productes. Igualment hauran de
disposar dels preceptius Fulls de reclamacions en el model oficial de la Generalitat Valenciana.
Les parades i les persones dependents deuran estar en possessió dels requisits que legalment
hagen d’obtenir (com és el carnet de manipulador d’aliments).
Queda prohibit qualsevol altre tipus de venda no sedentària, així com la venda d’aliments en la
via pública, a excepció dels autoritzats.

VIII.- PROTECCIÓ D’INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES
Queda prohibit tot tipus de lligadura en els arbres, semàfors i altres instal·lacions del servei
públic, per a instal·lar banderes, altaveus, cables de llums o qualsevol altre adornament o
element festiu, excepte els degudament autoritzats.
Queda prohibida la poda, tala o tallament de branques, que tinga per objecte realçar
l’ornamentació dels carrers, en detriment de l’arbrat públic.
En la “plantà” de les Falles es cuidarà situar-les a una distància prudencial de qualsevol
element de vegetació urbana (arbres o jardins). En qualsevol cas, la pròpia comissió disposarà
les mesures i els materials de protecció dels elements urbans fixos, perquè no queden danyats
pel foc en el moment de la “cremà”.

IX.- CONSUM D’ALCOHOL EN LA VIA PÚBLICA
Es recorda l’obligat compliment del que disposa la Llei 3/1997, de 16 de juny, sobre
drogodependències i altres trastorns addictius, que estableix que no existirà prohibició de
venda, subministrament i consum de begudes alcohòliques en la via pública. Amb ocasió i
motiu de les Festes Falleres es farà exclusivament en aquells recints o espais delimitats
autoritzats a les comisions falleres.

X.- SANCIONS
Les infraccions de les normes presents seran denunciades, tramitades i sancionades de
conformitat amb la normativa jurídica que resulte d’aplicació en cada cas.
Per raons de seguretat, i en els altres supòsits previstos en la legislació vigent, la Policia Local,
podrà procedir, com a mesura provisional, al decomís o retirada de tot tipus de materials,
instal·lacions o bens mobles en general, previ requeriment a les persones interessades quan
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això fora possible. Si el decomissat fora producte perible es procedirà a la seua destrucció o
lliurament a centres benèfics.

XI.- VIGÈNCIA
Les disposicions del present ban entraran en vigor el dia 8 de març a les 9.00 hores, a excepció
d’aquelles en les quals s’establira una altra data, i cessaran a les 19.00 hores del dia 20 de març
de 2019.

XII.- NORMES COMPLEMENTÀRIES
PRIMERA.- Queda autoritzada, en els termes més amplis conforme a la legislació vigent, la
Regidoria delegada de l´àrea d’Hisenda i Administració General i la Policia Local per a la
interpretació i aplicació de les normes d’aquest ban, així com per a adoptar les mesures que
siguen necessàries per a resoldre les incidències que es plantegen per les circumstàncies i el
desenvolupament de les festes.
SEGONA.- Campanya contra els abusos i agresions sexistes durant les Festes de Falles:
Les agressions sexistes contra les dones, de qualsevol edat i en qualsevol situació, a l’igual que
les agressions homòfobes i transfòbiques, seran perseguides i sancionades. En eixe sentit es
recorda que cal respectar rigorosament la legalitat en quant a la igualtat i no discriminació (art.
14 Constitució Espanyola).
L’Ajuntament de Paiporta convida a tota la ciutadania a adoptar una actitud activa contra
qualsevol tipus d’agressió contra les dones o agressions contra altres persones per la seua
identitat sexual.
En aquest sentit es recorda el compromís de l’Ajuntament de Paiporta de no tolerar i perseguir
aquest tipus de conductes, perquè les festes de les Falles de 2019 siguen unes festes on totes
les persones puguen gaudir d’elles de manera lliure, segura i en igualtat.
TERCERA.- Respecte a les Lleis i Ordenançes municipals:
En tots els actes de les Festes de les Falles, s’haurà de respectar i complir el que es disposa en
la normativa general, lleis i ordenançes municipals, i de manera particular en allò que estableix
la Llei 52/2017, de 26 de desembre, de memoria històrica i l’Ordenança municipal de
convivència ciutadana.
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Així ho disposa la Sra. Alcaldessa Isabel Martín Gómez, i per a general coneixement i
compliment signa aquest ban, davant el Sr. Secretari de l’Ajuntament, Francisco Javier Llobell
Tuset, a Paiporta a 28 de febrer de 2019.
ISABEL MARTIN GOMEZ
Fecha de firma: 28/02/2019 13:19:54
ALCALDIA
Cargo: ALCALDESSA

L’ALCALDESSA
Isabel Martín Gómez
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FRANCISCO JAVIER LLOBELL TUSET
Fecha de firma: 28/02/2019 12:50:10
SECRETARIA
Cargo: SECRETARI

EL SECRETARI
Fco. Javier Llobell Tuset

