Règim Interior
L'Alcaldessa de l'Ajuntament de Paiporta
MARIA ISABEL ALBALAT ASENSI
02/08/2022

FIRMADO POR

El Secretario de Ayuntamiento de Paiporta
CAYETANO GARCÍA RAMIREZ
02/08/2022

FIRMADO POR

Expediente 1072675C

NIF: P4618800I

BAN
MARIA ISABEL ALBALAT ASENSI, ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE
PAIPORTA,

FA SABER:
Amb motiu de la celebració en la nostra població de les Festes Populars de 2022, és
necessari regular aquells aspectes que es veuran alterats.
Amb la finalitat de realitzar un compendi normatiu, en matèries i aspectes diversos, aquest
ban aglutina les disposicions contingudes en resolucions i normes legals d’aplicació, a fi que
per mitjà d’un sol text s’aclarisca i millore el coneixement de les normes dictades amb motiu
de les festes.
En conseqüència, i fent ús de les facultats concedides per l’article 21.1.e) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es disposa:

I.- TRÀNSIT I CIRCULACIÓ.
Dels dies 6 al 17 d’agost de 2022, quedarà prohibida la circulació en les vies on s’ubiquen
els actes festius. Des del dia 6 d’agost fins al 16 d’agost ambdós inclosos, totes les hores del
dia, es procedirà al tancament al trànsit i circulació de vehicles al carrer Jaume I entre els
carrers Torrent i Montcada, excepte per als vehicles de policia, urgències i serveis (en allò
successiu “recinte de casetes”).
Existiran altres vies que puguen patir talls del trànsit en moments específics per actes festius
com concentracions, desfilades, processons i actes propis de les festes inclosos en el
programa de les Festes Populars 2022. Les dites vies seran senyalitzades amb la
corresponent antelació, pels serveis municipals encarregats. Es prohibirà tant la circulació
com l’estacionament, en cas contrari es procedirà a la retirada i trasllat al lloc més pròxim i
sense càrrec dels vehicles estacionats en els referits llocs i vies, amb senyalització mòbil.
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La Policia Local procedirà a invertir el sentit de la circulació de qualsevol carrer, quan les
condicions de circulació així ho demanen. De la mateixa manera es procedirà al tall de les
vies per mitjà de tanques.
Les operacions de càrrega i descàrrega del material pirotècnic per al tir de mascletà i castell
a realitzar, s’efectuaran en la zona de focs autoritzada per l’Ajuntament i amb l’autorització
de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana. S’hauran d’adoptar mesures de
seguretat necessàries d’acord amb la legislació vigent.
Les dites operacions es realitzaran pels transportistes autoritzats expressament una vegada
acreditada la documentació necessària, i per a això hauran de posseir i justificar
l’assegurança que cobrisca el risc específic de la manipulació de càrrega/descàrrega.

II.- OCUPACIÓ DE LA VIA.
Es regularan les ocupacions de via pública mitjançant taules i cadires en tots els
establiments públics habilitats per a aquestos, de manera que aquestes ocupacions no
incidisquen negativament en els actes festius, es mantindrà l’horari establert d’acord amb
la llicència de l’establiment. La Policia Local podrà ordenar la retirada, al titular de
l’establiment, perquè puguen discórrer cavalcades, cercaviles o processons.
Es prohibeix la instal·lació d’establiments que no estiguen autoritzats per l’Ajuntament.
Excepcionalment es podrà aprovar la seua ubicació, des del dia 6 fins al dia 17 d’agost en
zones habilitades per a això.
La Policia Local disposarà d’una llista de les paradetes autoritzades per a les casetes
festeres, també de les associacions i col·lectius que participen a les seues seus, i vetlarà pel
compliment estricte d’allò que s’ha regulat en aquesta disposició. En el cas que els
responsables de les instal·lacions no les retiraren voluntàriament, una vegada finalitzada la
causa de l’autorització, es procedirà pels serveis municipals a la seua retirada i trasllat als
depòsits municipals amb l’alçament d’una acta, així com la iniciació, si és el cas, de
l’expedient sancionador que es derivarà.

III.- FOCS ARTIFICIALS.
Només es podran disparar espectacles pirotècnics en la zona habilitada per l’Ajuntament,
de manera que es diferencia la Zona de Llançament, Zona de Seguretat i Distància de
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Seguretat:
A.- ZONA DE LLANÇAMENT: Espai especialment acotat i protegit pel personal de l’empresa
d’experts pirotècnics i vigilada per l’entitat organitzadora, destinat exclusivament al
muntatge de l’espectacle i llançament dels artificis pirotècnics.

El Secretario de Ayuntamiento de Paiporta
CAYETANO GARCÍA RAMIREZ
02/08/2022

FIRMADO POR

B.- ZONA DE SEGURETAT: Espais que envolten la zona de llançament, vigilats per l’entitat
organitzadora, que delimiten la presència del públic i dels edificis, sent la seua finalitat, la
de proporcionar a aquestos un desenvolupament segur de l’espectacle.
C- DISTÀNCIA DE SEGURETAT: Distància existent entre els morters de la zona de llançament
o el morter de l’article de major calibre i la línia perimetral de les zones de seguretat.
Tant la zona de llançament, de seguretat, així com les distàncies mínimes de seguretat a
edificacions i públic, vindran determinades en el Pla de Seguretat o Pla d’Emergència
(segons quin calga) i que seran redactats pels serveis tècnics municipals.
La Policia Local en coordinació amb Protecció Civil, seran els encarregats de delimitar les
zones i fitar les distàncies adés esmentades.
Prèviament i durant les operacions de descàrrega, muntatge, tir i desmuntatge dels artificis
pirotècnics, hauran de mantindre la zona de llançament i la zona de seguretat les condicions
següents:
1.- Lliures d’obstacles i vehicles.
2.- Fitades i senyalitzades perquè cap persona aliena a l’espectacle puga accedir a aquestes.
3.- Vigilades permanentment per a fer-les respectar pels ciutadans i garantir la seua
seguretat.
Queden prohibides totes les activitats incompatibles amb les operacions de descàrrega,
muntatge, tir i desmuntatge dels artificis pirotècnics o que agreugen el risc, com la
utilització d’artificis pirotècnics, fumar, produir espurnes o flames nues, focs, paelles en el
carrer, etc.
Tant els vehicles com els vianants, hauran de situar-se a la distància de seguretat establida
de l’emplaçament de traques, castells i mascletaes, perquè no resulten danyats pels seus
tirs. Hauran de respectar-se les mesures i indicacions de seguretat i, en especial, el cordó
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de seguretat que obligadament establiran els organitzadors al voltant del lloc del tir.
Es disposarà d’un vehicle per a l’evacuació urgent de possibles víctimes al centre sanitari
més pròxim, i personal del servei d’emergències de Paiporta i/o Protecció Civil, per a
administrar els primers auxilis a les víctimes.

El Secretario de Ayuntamiento de Paiporta
CAYETANO GARCÍA RAMIREZ
02/08/2022
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L’Ajuntament no es fa responsable dels danys i perjuís que puguen ocasionar-se amb motiu
del tir de focs d’artifici, que, en tot cas, ho seran per compte i risc dels espectadors. Es
considerarà imprudència d’aquestos o dels seus representants legals que no estiguen prou
allunyats dels tirs d’aquells, per a evitar els efectes de les falses explosions, caiguda de
canyes, etc.

IV.- CERCAVILES I DESFILADES.
Es permeten únicament les expressament incloses en el programa de festes. Quedarà
garantit, en tot moment, el pas de vehicles d’emergència, així com l’accés rodat a guals
permanents.

V.- EXECUCIÓ D’OBRES.
Queda prohibida l’obertura de qualsevol tipus de rases i sondatges des del dia 6 al 16
d’agost, i disposa l’obligació de tapar les que en les dites dates estigueren obertes.

VI.- ACTES LÚDICS I FESTIUS EN LA VIA PÚBLICA.
Es recorda que qualsevol activitat, instal·lació realitzada i ubicada en el domini públic
municipal està subjecta a autorització prèvia.
S’estableix com a norma general que les discomòbils, revetles i la resta d’actes només
podran autoritzar-se els inclosos en el programa de festes. La resta s’hauran d’acollir al que
preveu l’acord de Junta de Govern Municipal de 10 de desembre de 2013, quant al número
i horari.
L’ambientació musical en la via pública, es realitzarà en el següent horari:
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A.- Els dies 8, 9, 10 i 11, 16 d’agost, des de les 20.00 hores fins a les 03.30 hores. Els dies 12,
13, 14, 15 d’agost, des de les 20.00 hores fins a les 04.00 hores. Les casetes de festes estaran
regulades pel seu propi reglament.
B.- El volum haurà de ser moderat i no sobrepassar els decibels autoritzats, segons la Llei
7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la
contaminació acústica i l'article 11 de l'Ordenança de convivència ciutadana.
C.- No podrà haver-hi ambientació musical durant la celebració d’activitats organitzades per
l’Ajuntament que impedisca el desenvolupament normal d’aquestes.
Les revetles i discomòbils finalitzaran a l’hora que se cita en el programa d’actes.
I en tot cas se estarà a la regulació prevista a l´Ordre 26/2021 de 16 de desembre, de la
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es regulen els horaris
d’espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics,
per a l’any 2022.
VII.- CONSUM D’ALCOHOL I TABAC.
A.- Es recorda que s’haurà de complir la Llei 8/2018, de 20 d'abril, que modifica la Llei
10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana, quant
a consum, venda i subministrament de begudes alcohòliques, en especial es recorda que:
1.- No es poden servir begudes alcohòliques als menors de 18 anys.
2.- En aquells locals i seus festeres constituïdes íntegrament per menors de 18 anys, està
també prohibit tindre o emmagatzemar begudes alcohòliques, que serien decomissades
pels agents de l’autoritat, que alçarien l’acta corresponent i quedarien a disposició de
l’autoritat competent. En cas d’haver-hi a l’interior de la seu menors embriagats, a banda
del decomís de les begudes, els agents tancarien cautelarment la seu durant 24 hores i
determinarien el tancament definitiu en cas de situació greu.
B.- D’acord amb la Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la qual es modifica la Llei 28/2005,
de 26 de desembre, sobre mesures sanitàries contra el tabaquisme i que regula la venda, el
subministrament i el consum de tabac, no està permés el consum de tabac en llocs tancats.
3.- Des de la Unitat de Prevenció de Conductes Addictives de l'Ajuntament de Paiporta i
seguint les disposicions d’aquestes lleis, s´ha establit la creació d´un protocol d´actuació
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entre Policia Local, Festes, UPCCA i Centre de Salut, fomentant la reducció de riscos per
abús d´alcohol , foment del consum responsable i la prevenció d´agressions sexistes a través
de la campanya de Jotrie “ Fes festa amb responsabilitat i respecte”.
VIII.- CAMPANYA CONTRA ELS ABUSOS I LES AGRESSIONS SEXISTES DURANT LES FESTES
POPULARS.

El Secretario de Ayuntamiento de Paiporta
CAYETANO GARCÍA RAMIREZ
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Les agressions sexistes contra les dones, de qualsevol edat i en qualsevol situació, igual que
les agressions homòfobes i transfòbiques, seran perseguides i sancionades. En aquest sentit
es recorda que cal respectar rigorosament la legalitat pel que fa a igualtat i no discriminació,
conforme a l’art. 14 de la Constitució i la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de
Mesures de protecció integral contra la violència de gènere, així com la Llei 7/2012, de 23
de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la
Comunitat Valenciana.
L’Ajuntament de Paiporta convida a tota la ciutadania a adoptar una actitud activa contra
qualsevol tipus d’agressió. Es comunicarà al telèfon 112 o al d’aquesta policia 900122092.
També per a tal fi, l’Ajuntament de Paiporta establirà un PUNT VIOLETA, a les Festes
Populars de Paiporta, que s’ubicarà al costat dels concerts i discomòbil. Es tracta d'una
carpa amb persones professionals especialitzades que atendran diferents dubtes o
situacions sobre violència sexual o sexista cap a les dones, coordinada amb la Policia Local i
la resta de personal d'atenció si es produïra alguna incidencia.
En aquest sentit es recorda el compromís de l’Ajuntament de Paiporta de no tolerar i
perseguir aquest tipus de conductes, perquè les Festes Populars de 2022 siguen unes festes
en les quals totes les persones puguen gaudir-les de manera lliure, segura i en igualtat.

IX.- RESPECTE A LES LLEIS I ORDENANCES MUNICIPALS.
En tots els actes de les Festes Populars 2022 s’hauran de respectar i complir el que disposa
la normativa general, lleis i ordenances municipals. De manera particular allò que estableix
la Llei 52/2007, de 26 de desembre, de memòria històrica i l’Ordenança municipal de
convivència ciutadana.
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Així ho disposa la Sra. Alcaldessa Maria Isabel Albalat Asensi, i per a general coneixement i
compliment signa aquest ban, davant el Secretari de l’Ajuntament, Cayetano García
Ramírez.
(document signat electrònicament).

El Secretario de Ayuntamiento de Paiporta
CAYETANO GARCÍA RAMIREZ
02/08/2022

FIRMADO POR
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