- Lliures d'obstacles i vehicles
i senyalitzades per a evitar l'accés a tota persona aliena a l'espectacle.
- Vigilades perquè siguen respectades per la ciutadania en general amb la finalitat de garantir-ne la seguretat.

EL SR. JOSEP FRANCESC FERNÁNDEZ I CARRASCO,
ALCALDE-PRESIDENT DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE SAGUNT,

FA SABER:
Pròximes a celebrar-se les festes de Falles 2019, resulta necessari regular tots aquells aspectes de la nostra
ciutat que previsiblement es veuran alterats per la seua causa.

Queden prohibides totes les activitats incompatibles amb les operacions de càrrega, descàrrega, muntatge i llançament de material pirotècnic, o que agreugen el risc, amb l'ús d'altres artificis pirotècnics, fumar, produir espurnes o flames nues, focs, paelles al carrer, etc. Tant vehicles com espectadors hauran de situar-se a continuació
de la zona de seguretat establida per a no resultar danyats pels llançaments, sent d'obligat compliment. Així mateix, l'organització ha de comptar amb els mitjans sanitaris que se li indiquen en l'autorització de l'espectacle
pirotècnic a realitzar. En cas contrari no se’n podrà efectuar el llançament.

L'Ajuntament de Sagunt, així com la Federació Junta Fallera de Sagunt, i les comissions falleres que la conforA fi d'evitar una dispersió normativa, en matèries i aspectes tan diferents, el present ban condensa la regulació men, no es fan responsables dels danys i perjudicis que puguen ocasionar-se amb motiu del llançament de focs
artificials, que, en tot cas, ho seran per compte i risc de les persones espectadores, considerant-se imprudència
de la vida quotidiana dins del desenvolupament de les festes de les Falles al municipi.
d’aquestes o dels seus representants legals. Queda prohibit el llançament de petards per particulars de les classes
En conseqüència, i fent ús de les facultats concedides per l'art. 124 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora no autoritzades per la legislació vigent, prohibició que es fa extensiva per a les classes autoritzades fora de les
de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Moder- hores, llocs i actes programats, que alteren amb açò la tranquil·litat dels assistents i participants dels festejos.
nització del Govern Local,
Seran decomissats o retirats aquests elements per la Policia Local, que procedirà a sancionar els infractors. El
llançament de focs artificials que realitzen les comissions de Falla, sempre en les zones autoritzades a aquest
DECRETE:
efecte en les seues respectives demarcacions. L’horari per a l’ús de material pirotècnic és de 09.00h a 01.00 ex1. CIRCULACIÓ A LA CIUTAT:
cepte el de les despertaes que será entre 07.30 h a 08.30h
El trànsit a la ciutat es desenvoluparà amb normalitat, a excepció de les vies afectades pels recintes fallers que
compten amb la següent autorització:
-- Per recintes fallers que porten annexes atraccions de fira, hostals, carpes i escenaris, de les 09.00 hores del
diumenge 10 de març. Excepcionalment es permetrà el muntatge d'instal·lacions per causes justificades, que
deuen acreditar-se, des del dia 8 de març.
- La resta de falles podran tallar a partir del dilluns 11 de març a les 18 hores, excepte aquelles que afectan a
zones de mercat, les qual es valoraran individualment.
- Acabada la cremà, els recintes hauran de quedar expedits al trànsit el 20 de març a les 13 hores.
- En cas d'incompliment dels horaris indicats, es procedirà a instruir el corresponent expedient sancionador.

6. COMITIVES I DESFILADES
Es permeten:

- Els expressament inclosos en el programa oficial facilitat per la Federació Junta Fallera de Sagunt.
- Els que realitzen les diferents comissions falleres per a concórrer en els actes als quals fa menció l'apartat anterior, i els faran sempre de manera que intercedisquen el mínim possible en el trànsit rodat i vetlant per la integritat física de les persones que conformen les seues comitives, especialment dels menors, ocupant, com a màxim el
carril dret de circulació de la calçada.
- Les desfilades realitzades dins dels carrers de la demarcació pròpia de la falla. En tot cas, tindrà prioritat el pas
de vehicles d'emergència a qualsevol desfilada o comitiva.

Les vies afectades pels recintes fallers són les indicades en la pàgina web de l'Ajuntament. Així mateix hi haurà
7. RASES I PROSPECCIONS
talls de trànsit intermitents els dies 16 a 19, tots dos inclosos, amb motiu del lliurament de premis, visites de
cortesia i ofrenes que es realitzen en tots dos nuclis de població.
Queda prohibida, excepte emergències, l'obertura de tota classe de rases i prospeccions, del dia 10 al 20 de març,
als recintes i recorreguts fallers, hauran de tapar-se aquelles que estigueren obertes en aquestes dates.
Els recorreguts i ubicacions dels diversos esdeveniments seran els següents:
DIA 16, LLIURAMENT DE PREMIS I VISITA DE CORTESIA A SAGUNT I MASCLETÀ.

8. REVETLES, ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS

Recorregut: concentració 16.30 hores a la pl. Moreria, Camí Reial, Cronista Chabret, Autonomia, Cavallers,
Hospital, pl. Hospital, pl. Algepsar, Bon Succés, pl. del Pi, Creu de Santa Anna, Emilio Llopis, pl. Districte,
Roma, Numància, Doctor Palos, Cronista Chabret, Horts, Vallaeta, Sants de la Pedra, Trinquet, pl. Moreria,
Camí Reial, Blasco Ibáñez, Metge Gabriel Flors, Vicente Fontelles, País València.

Com a norma general, qualsevol activitat o instal·lació realitzada en domini públic municipal haurà d'estar subjecta a autorització prèvia. Com a norma, s'estableix que les revetles i altres actes no organitzats, promoguts o amb
participació de l'Ajuntament, només podran ser autoritzats a la Federació Junta Fallera de Sagunt i les seues
comissions falleres situades al nostre municipi i dins dels actes que tinguen inclosos en els seus programes de
festejos.

Mascletà: A la Plaça Arse 2000 a les 14.00h
DIA 17, VISITA DE CORTESIA AL PORT DE SAGUNT
Mascletà : A la plaça del Sol a les 14.00h

Les activitats falleres s'autoritzaran des del dia 14 fins al 19 de març de 2019. La realització de revetles i discomòbils a la via pública s'autoritzaran del 14 al 18 de març de 2019, en horari comprés entre les 23.00 h i les
04.00 h de l'endemà.

Recorregut: concentració 16.30 hores a Federico G. Lorca, Fausto Caruana, Hispanitat, Joan de Ribera, Ametler, Reina Isabel II, Rei Martí, Nou d'Octubre, Murillo, pl. Ibèrica, Tres d'Abril, La Palmereta, Nou d'Octubre, Periodista Azzati, Camp de Morvedre, Mare de Déu dels Dolors, Lluís Vives, pl. Rodrigo, Vicent Andrés
Estellés, Camp de Morvedre, Menéndez Pelayo, Lluís Vives, Palància, Teodor Llorente, Treball, Travessia
Sagasta, U de Maig, Usandizaga, Luis Cendoya, Nou, pl. La Marina, Colón, pl. del Sol, Mare de Déu del Carme, Verge del Carme, pl. Mare Nostrum, Illa de Còrsega, Illa Eivissa, Pic Caroig, Illa Menorca, Vent de Llevant, Vent de Provença, Vent de Gregal, Tramuntana.

L'incompliment d'aquest horari comportarà la corresponent sanció així com la possibilitat de deixar sense efecte
l'autorització per a la resta de dies a la comissió fallera que l’incomplisca, i s’estendrà aquesta possible anul·lació
d'autorització a la resta de l'any en curs i a la setmana fallera de l'any següent. El trasllat i arreplega de les peces
que comporten el monument faller des del diumenge dia 10 de març a les 09.00 hores, en les zones d’estacionaments senyalitzades a l’efecte, amb la sol·licitud prèvia realitzada per part de la comissió fallera al Departament
de Mobilitat Urbana. Les autoritzacions de carpes a la via pública, es concediran per a instal·lar-les, a excepción
de casos puntuals, des del dia 10 al 20 de març de 2019.

Nit del Foc a la av. Alt Forn a les 23:59h

L’incompliment d’aquestes dates, o la modificació d’ubicació, característiques, etc., podran comportar la revocació de l’autorització, així com la impossibilitat d’instal·lar cap carpa durant la setmana fallera de l’any següent.
Les carpes es tancaran mitja hora després de l'horari autoritzat per a les revetles. Durant aqueixa mitja hora no
podrà haver-hi cap tipus d'ambientació musical en aquesta i es disposarà d'eixe temps per a deixar la carpa en
condicions prèvies al seu tancament. Per motius de seguretat es prohibeixen tanques de tipus rígid en zones de
monuments i les zones de foc i activitats; s’entén per tanca rígida formada per mecanotubs i similars que no
siguen de fàcil i ràpid desmuntatge. Així mateix es podran autoritzar altres instal·lacions a la via pública quan
concórreguen circumstàncies especials que redunden, directament o indirectament, en l'interés general. Les comissions falleres autoritzades a dur a terme activitats i instal·lacions seran responsables de senyalitzar les ocupacions de via pública i mantindre aquesta senyalització. A més, hauran de vetlar pel manteniment òptim de l'estat
de les instal·lacions i de complir amb les obligacions bàsiques de seguretat.

DIA 18, OFRENA A SAGUNT
Recorregut: concentració 18.00 hores a la av. Doctor Palos amb Albalat fins a Roma, Sant Francesc, Emilio
Llopis fins a l'asil,Pl. Districte, Sant Francesc, Benifairó, Doctor Palos, Horts, Rosa, Pepe Alba, Almenara,
Camí Reial, Autonomia.

DIA 19, OFRENA AL PORT DE SAGUNT
Recorregut: concentració 10.30 hores als Jardins de Centre Cívic, pl. Ramón de la Sota, c/ Maestrat, av. Nou
d'Octubre, Albereda del Consell.
2. OCUPACIONS DE VIA PÚBLICA I RECINTES FALLERS
S'estableix la suspensió temporal d'ocupacions de via pública amb les taules i cadires ubicades en recintes
fallers, que hauran d'estar desmuntades, com a molt tard, 24 hores abans del tall programat per al recinte,
excepte acord amb la comissió fallera. No obstant s'intentarà reubicar aquestes ocupacions als voltants de la
seua ubicació habitual. En cas de no haver procedit a aquest desmuntatge, l'Ajuntament procedirà a realitzarlo i emmagatzemar-lo en instal·lació municipal, de manera que el cost d'aquest desmuntatge repercutirà en el
titular de la instal·lació en qüestió.

9. PROTECCIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL
No es permet la poda, tala o tall de branques que tinga com a objecte realitzar l'ornamentació dels carrers, en
detriment de l'arbratge públic. Les xarxes de reg són d'ús exclusiu dels serveis municipals, queda prohibit qualsevol ús privatiu d’aquestes així com l’engaxe a la xarxa eléctrica. Les comissions falleres disposaran de totes les
mesures que calguen per a protegir els elements municipals (semàfors, arbres i jardins, asfalt, i/o qualsevol altra
instal·lació), de manera que seran responsables dels danys que s’hi ocasionen.

3. CAMIONS I TRANSPORT URBÀ I INTERURBÀ

10. SANCIONS

Es recorda la prohibició permanent d'estacionament de massa màxima superior a 6 tm tal com regula l'Ordenança de Circulació. Així mateix, del dia 10, a les 17 hores, al 20, a les 12 del migdia, tot el transport públic,
tant urbà com a interurbà, es derivarà per l'av. Nou d'Octubre.

Les infraccions al contingut en aquesta norma seran denunciades, tramitades i sancionades d’acord amb la norma que siga d’aplicació en cada cas. Per motius de seguretat, la Policia Local podrà procedir, com a mesura provisional, al decomís de qualsevol tipus de materials, instal·lacions o béns mobles en general, previ requeriment
als interessats quan açò fóra possible. Si el decomissat fóra producte perible, se’n procedirà a la destrucció o
lliurament a centres benèfics.

4. SERVEI D'ESTACIONAMENT REGULAT AMB LIMITACIÓ HORÀRIA (ORA-ZONA BLAVA):
El servei d'estacionament regulat ORA (zona blava) quedarà suspès entre els dies 11 a 20 de març, tots dos
inclosos.

11. CREMADES DE FALLES ARTESANALS NO FALLERES

Les escoles d’Educació Infantil, Primaria, IES, guarderies, residències de majors i similars, que així ho sol.liciten,
podrán realitzar la cremà de la seua falla a la vía pública, sempre i quan prenguen les corresponents mesures de
5. FOCS ARTIFICIALS
seguretat i façan l’oportuna comunicació a l’Ajuntament en le termini de 10 dies hàbils, d’antelació i prenent les
mesures de seguretat necessaries (sorra per protegir l’asfalt, distància de seguretat i assegurança de danys a terS'estableix un màxim de 50 kg de matèria explosiva o detonant, amb una tolerància en el mesurament del
10%, i un màxim de 275 kg de matèria reglamentada (matèria explosiva + matèria pirotècnica), amb la mateixa cers).
tolerància del 10% a disparar en qualsevol espectacle pirotècnic (mascletà, castell o similar), siga diürn o noc- 12. VIGÈNCIA
turn, previa comunicació a la Delegació de Govern i a l’Ajuntament. Hauran de comptar amb la preceptiva
Les disposicions del present ban entraran en vigor a les 17.00 hores del dia 22 de febrer i cessaran a les 12.00
autorització dictada per la Delegació de Govern d’espectacles pirotècnics que superen els 100 kg de matèria
reglamentada. En cas que aquesta matèria estiga compresa entre els 10 a 50 kg, será preceptiva la comunicació hores del dia 20 de març de 2019.
a la Delegació de Govern i més de 50 l’autorització. El tret de focs artificials que no superen els 100 kg de
Sagunt, vint-i-dos de febrer de dos mil dinou.
matèria reglamentada regulats per l’ITC 8 del Reglament s'autoritza del 14 al 19 de març de 2019.
L'alcalde-president
Les comissions falleres i/o els organitzadors d'espectacles pirotècnics, prèviament, i durant les operacions de
descàrrega, muntatge, llançament i desmuntatge dels artificis i pirotècnica, hauran de mantindre la ZONA DE
FOCS i la ZONA DE SEGURETAT amb les següents condicions:
Josep Francesc Fernández i Carrasco

