CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: qAFW CzjG dE4P jPLy /iwD rH2K 89U=

JOAN RIBÓ CANUT
ALCALDE DE VALÈNCIA
FA SABER:
Que davant la imminència de les festes falleres de 2020, cal informar tots els
ciutadans i ciutadanes sobre els aspectes de la nostra ciutat que previsiblement seran
alterats per esta causa.
Este ban és l’instrument a través del qual s’anuncien i recorden les normes que
cal aplicar amb motiu de les festes falleres, declarades Patrimoni Immaterial de la
Humanitat. El ban incorpora els aspectes rellevants de la festa fallera que han sigut
consensuats en el marc de la taula de diàleg constituïda a este efecte l’any 2018 per
acord del Ple de l’Ajuntament de València.
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,
DISPOSE

1. RESTRICCIONS DE LA CIRCULACIÓ A LA CIUTAT DE VALÈNCIA
1.1. Des de l’1 fins al 13 de març quedarà tallada la circulació de vehicles per
l’interior del perímetre format pel c/ Colom, c/ Xàtiva, av. de l’Oest, pl. de la Ciutat de
Bruges, pl. de la Reina, c/ Mar, c/ General Tovar i c/ Palau de Justícia des de les 12.00
hores, és a dir, dos hores abans del començament dels diversos actes que se celebren
i molt especialment amb motiu de les mascletades, i fins a mitja hora després que
acaben. La zona afectada pel tall tindrà caràcter de zona per a vianants als efectes
previstos en l’Ordenança de mobilitat.
1.2. Des de les 12.00 hores del dia 14 fins a les 4.00 hores del dia 20 de març
quedarà prohibida la circulació en tota la zona interior del perímetre format per la via
marginal dreta del llit del riu Túria, des del pont de les Glòries Valencianes fins a la
plaça d’Amèrica, i les grans vies, incloent-hi la plaça d’Espanya i els passos inferiors
de la Petxina, excepte autobusos urbans, taxis, vehicles de servici públic, vehicles
oficials autoritzats per l’Àrea de Mobilitat i vehicles que atenguen situacions d’urgència
(de manera que cal acreditar davant la Policia Local la urgència del servici que ha de
prestar-se i els seus responsables hauran de determinar la ruta d’accés a la zona
restringida).
1.3. Els vehicles utilitzats per a l’activitat de càrrega i descàrrega per la zona
restringida, descrita en l’apartat anterior, podran accedir i circular per esta zona en la
franja horària de 6.30 hores a 12.00 hores, sense necessitat d’autorització expressa
per a això, però hauran d’acreditar davant la Policia Local, quan així ho requerisca,
l’adreça del subministrament de la càrrega o descàrrega per mitjà de l’albarà
corresponent o de qualsevol altre mitjà que acredite esta circumstància, de manera
que hauran d’abandonar l’àrea de circulació restringida quan acaben les operacions de
càrrega o descàrrega o en acabar l’horari permés per a estes tasques. En qualsevol
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cas, este accés i circulació es podran veure afectats quan les necessitats de la
mobilitat així ho aconsellen i ho determine la Policia Local.
1.4. Les previsions contingudes en el paràgraf anterior no seran aplicables als
transports especials i vehicles de càrrega perillosa, els quals hauran d’obtindre
l’autorització corresponent de conformitat amb el que es disposa en l’Ordenança de
mobilitat.
1.5. En tot cas, esta prohibició no afecta els i les residents a la zona restringida
al trànsit, perquè els seus vehicles tindran accés a la seua propietat només amb
l’exhibició del DNI, permís de circulació, targeta de permís de circulació per a carrers
per a vianants, rebut d’impost de béns immobles o lloguer al seu nom que acredite
esta residència. No obstant això, tenint en compte la mobilitat per a vianants pel centre
de la ciutat en esta època i amb la finalitat d’evitar situacions conflictives motivades per
la circulació de vehicles a la zona, es recomana que només s’hi accedisca i transite de
06.30 hores a 11.00 hores i únicament quan siga imprescindible.
1.6. Quan les necessitats de la mobilitat així ho aconsellen, quedaran tallats els
accessos següents:
Av. del Cid amb av. Pérez Galdós, c/ Sant Vicent Màrtir amb c/ Mestre Sosa i c/ Sant
Vicent Màrtir amb av. de Giorgeta, gran via del Marqués del Túria amb c/ Russafa, av.
de Peris i Valero amb c/ Mestre Aguilar, c/ Filipines amb c/ els Centelles, av. de Jacinto
Benavente amb pont de l’Àngel Custodi, av. Peris i Valero amb av. Regne de València,
pl. de Tetuan amb passeig de la Ciutadella, al pont del Real amb pl. del Pla del Real, c/
General Elío amb av. Blasco Ibáñez, av. Aragó amb pl. del Cardenal Vicente Enrique y
Tarancón, pont d’Aragó amb pl. de Saragossa i pont d’Aragó amb pl. d’Amèrica, c/
Sant Pius V amb pont de Fusta, av. Tirso de Molina amb pont de les Glòries
Valencianes, passeig de l’Albereda amb pont de l’Àngel Custodi, accés al túnel de l’av.
de les Corts Valencianes en sentit cap a l’av. de Pius XII, i aquells altres punts que
puguen tindre interrupcions del trànsit rodat en moments específics per actes fallers,
com ara concentracions, desfilades de comissions, etc.; per exemple: accessos a la
zona centre per les avingudes Pius XII, Primat Reig, Aragó, Peris i Valero, Giorgeta,
Pérez Galdós, i via de la vora esquerra del llit del riu Túria, etc.
1.7. Els dies de repartiment de premis, els autobusos de comissions falleres
podran realitzar les operacions de pujada i baixada de personal tant a l’av. de Navarro
Reverter (costat dels parells), com a c/ Guillem de Castro (en el tram de davant de la
zona enjardinada del c/ Hospital) i en els llocs senyalitzats a este efecte, sempre que
compten amb l’autorització de circulació preceptiva per les esmentades vies; i
posteriorment estacionaran al passeig de l’Albereda.
Els dies de l’Ofrena, els autobusos de les comissions estacionaran en: passeig
de l’Albereda, c/ Almassora, pont de les Arts i el carril bus dels carrers del Guadalaviar,
pla de la Saïdia, Mauro Guillén i Menéndez Pidal, segons que la desfilada siga pel c/
de la Pau o c/ Sant Vicent Màrtir.
1.8. Les operacions de càrrega i descàrrega del material pirotècnic per a
disparar les mascletades i castells que realitzaran les falles i/o la Junta Central Fallera
s’efectuaran en la zona de focs autoritzada per l’Ajuntament, una vegada adoptades
les mesures de seguretat necessàries d’acord amb la legislació vigent. Els camions i
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altres vehicles del personal pirotècnic, una vegada finalitzada l’operació de
descàrrega, hauran d’estacionar-se en els llocs que siguen indicats per la Policia
Local. Per a realitzar estes operacions s’haurà de disposar d’una assegurança vigent
que cobrisca el risc específic de la manipulació de càrrega/descarrega.
2. ESTACIONAMENT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA A CIUTAT VELLA
2.1. Queda prohibit estacionar tot tipus de vehicles des de les 22.00 hores del
dia 29 de febrer (dia anterior a l’inici de les mascletades) fins a les 04.00 hores del 20
de març als carrers següents, excepte autorització expressa:
Plaça de l’Ajuntament, av. Marqués de Sotelo, carrer de Sant Pau, carrer de
Xàtiva (des del passeig de Russafa fins a la pl. de Sant Agustí) carrer de Roger de
Lloria (des de la plaça de l’Ajuntament fins al carrer de Pascual i Genís), carrer de
Correus, carrer de Pérez Pujol, carrer de les Barques, carrer del Pintor Sorolla, carrer
de la Barcelonina, carrer del Poeta Querol (tram comprés entre el carrer de Minyana i
el carrer dels Ballesters, i el carrer de les Barques i el carrer del Pintor Sorolla), carrer
de la Sang, carrer del Periodista Azzati, carrer de Sant Vicent Màrtir (des de la plaça
d’Espanya fins a la plaça de la Reina), av. de Maria Cristina i la plaça del Mercat,
carrer d’en Llop, carrer de Cotanda, carrer de Moratín (entre el carrer de Santa Eulàlia
i el carrer del Portal de Sant Jordi), carrer de Ribera, passeig de Russafa.
Per tal de facilitar la mobilitat personal, entre l’1 i el 19 de març no es permetrà
l’estacionament de bicicletes en cap tipus de suport o instal·lació a la plaça de
l’Ajuntament i carrers adjacents des de dos hores abans del començament dels
espectacles pirotècnics organitzats a la plaça fins a trenta minuts després de
l’acabament, ni tampoc en els itineraris oficials de l’Ofrena durant els horaris de
realització. L’Ajuntament incrementarà provisionalment el nombre d’aparcabicicletes
per a l’estacionament d’estos vehicles en l’entorn més pròxim possible a l’àmbit de la
restricció.
2.2. S’establix la suspensió temporal d’ocupacions de la via pública amb
bastides i contenidors d’obra a la pl. de l’Ajuntament, av. del Marqués de Sotelo, c/ de
les Barques, c/ Correus, c/ Roger de Lloria, c/ Convent de Santa Clara, c/ Ribera,
passeig de Russafa, c/ Periodista Azzati, c/ de la Sang, c/ Sant Vicent Màrtir (tram
entre la pl. de Sant Agustí i la pl. de la Reina), av. de Maria Cristina, pl. del Mercat, c/
Cotanda, c/ de la Barcelonina, c/ en Llop, c/ Martínez Cubells, plaça del Mercat i carrer
dels Forners durant el període de temps comprés entre el dia 22 de febrer i 20 de
març, en la resta del primer cinturó de ronda (format per la via de la vora del llit del riu
Túria, c/ Colom, c/ Xàtiva i c/ Guillem de Castro) des del 15 fins al 19 de març.
Aquelles ocupacions de la via pública amb bastides que ja compten amb
autorització i estiguen situades en algun dels carrers als quals es fa referència en este
apartat, i que per diversos motius de seguretat o d’economia hagen de continuar en la
via pública durant el període de suspensió, ha d’aportar a la junta de districte
corresponent o al servici municipal que va concedir l’autorització preceptiva, amb una
antelació de 7 dies al període de suspensió, un certificat subscrit per un tècnic o
tècnica competent i visat pel col·legi oficial corresponent que acredite:

Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL ADMON.MPAL. - TITULAR ORGAN DE
SUPORT A JGL
ALCALDE - ALCALDIA

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Data
18/02/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

JOAN RIBO CANUT

19/02/2020

ACCVCA-120

20672133434614640613
837186985659682676

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: qAFW CzjG dE4P jPLy /iwD rH2K 89U=

a) El motiu pel qual no és possible desmuntar la instal·lació (motius de
seguretat, economia...).
b) Mesures de seguretat i revisió del muntatge amb les quals es garantisca la
seguretat de la instal·lació, així com les mesures de protecció específiques
per a situacions d’aglomeració, escalabilitat i evacuació
2.3. S’establix la suspensió temporal d’ocupacions de la via pública, amb taules
i cadires, al c/ Xàtiva (entre el passeig de Russafa i l’av. del Marqués de Sotelo), c/
Ribera, passeig de Russafa, c/ Convent de Santa Clara, c/ Mossén Femades, av.
Marqués de Sotelo, c/ Cotanda, c/ del Frare, c/ Martínez Cubells, c/ Forners, c/ de la
Barcelonina, c/ en Llop, c/ de la Sang, c/ Correus, c/ Periodista Azzati, c/ Arquebisbe
Mayoral, c/ Convent de Sant Francesc, c/ Sant Vicent Màrtir (tram entre la pl. de
l’Ajuntament i la pl. de la Reina), av. de Maria Cristina, plaça del Mercat i plaça de
l’Ajuntament, del dia 1 al 14 de març, entre les 12.00 hores i les 14.30 hores, i del dia
15 al 19 de març, tots dos inclusivament, entre les 11.00 hores i les 15.00 hores.
Així mateix, abans de disparar qualsevol dels espectacles pirotècnics nocturns
fets a la plaça de l’Ajuntament, s’establix la mateixa suspensió dos hores abans i fins a
mitja hora després de l’acabament.
S’establix la suspensió temporal d’ocupacions de la via pública amb taules i
cadires, en les zones afectades pel protocol d’actuació municipal amb motiu dels
espectacles pirotècnics nocturns que es fan al passeig de l’Albereda, des de dos hores
abans de disparar-los fins a mitja hora després de l’acabament.
2.4. Amb motiu de l’Ofrena, el dies 17 i 18, des de les 15.00 hores fins a la
finalització d’esta, s’han de suspendre les ocupacions de la via pública per mitjà de
taules i cadires a la pl. de la Mare de Déu, c/ Cavallers fins al c/ Rellotge Vell, c/
Navellos, pl. de Sant Llorenç, c/ Mur de Santa Anna, pl. de la Reina i c/ Sant Vicent
Màrtir, tram des de la pl. de la Reina fins a la pl. de l’Ajuntament. El mercat d’artesania,
roba, regals, etc., que habitualment se situa a la part central de la pl. de la Reina ha de
quedar tancat al públic des de les 15.00 hores dels dies 17 i 18 fins a la finalització de
l’Ofrena.
2.5. Amb caràcter general es prohibix la instal·lació de parades de bunyols o
qualsevol altra parada o instal·lació a la plaça de l’Ajuntament i carrers adjacents, així
com al c/ Colom, c/ Xàtiva, av. del Marqués de Sotelo i als carrers pels quals
transcorre l’Ofrena, des del dia 1 fins al dia 19 de març. Quan hi concórreguen
circumstàncies especials, excepcionalment, el servici municipal competent podrà
autoritzar una ocupació.
2.6. Els camions de telefonia mòbil han d’estacionar a la zona de l’Estació del
Nord, al carrer de les Barques amb el carrer de Pascual i Genís, i a la plaça de
l’Ajuntament, al peu del monument a Vinatea, a l’espai per a vianants situat entre els
passos de vianants.
2.7. En el cas que qui tinga la responsabilitat de les instal·lacions esmentades
en este apartat no les retire voluntàriament, la Policia Local procedirà a retirar-les
immediatament i traslladar-les a les dependències municipals, això sense perjuí de la
incoació, si és el cas, de l’expedient sancionador que hi puga correspondre.
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3.
REQUERIMENTS ESPECIALS DE SEGURETAT ALS VOLTANTS DE
L’AJUNTAMENT
3.1. Voltants de l’Ajuntament
Seguint els requeriments aprovats en les juntes municipals de Seguretat i
Protecció Civil respectives, el contingut dels quals s’ha d’incloure en el Protocol
d’actuació municipal Falles 2020 corresponent, es definixen com a:
- VIES D’EMERGÈNCIA: vies en les quals no es permet la instal·lació de cap
element. Durant l’espectacle han d’estar lliures, sense públic, sense aparcament de
vehicles i sense taules ni cadires, degudament delimitades i s’han d’utilitzar per a
l’accés i eixida de vehicles d’emergència.
- VIES D’EVACUACIÓ: vies en les quals no es permet la instal·lació de cap
element. Durant l’espectacle han d’estar lliures, sense públic, sense aparcament de
vehicles i sense taules ni cadires, degudament delimitades i s’han d’utilitzar per a
l’evacuació del públic assistent als espectacles en cas d’emergència.
- VIES LLIURES D’OBSTACLES: vies en les quals no es permet la instal·lació
de cap element, ni aparcament de vehicles, ni taules i cadires. Són les vies en les
quals se situa el públic i que han de permetre una circulació fluida en cas
d’emergència cap a les vies d’evacuació.
En el cas que en algun dels 3 tipus de vies definits hi haja algun element
instal·lat amb caràcter permanent al llarg de l’any (tendals, pèrgoles…), ha de ser
desmuntat i alhora s’ha de procedir a la suspensió temporal de l’ocupació autoritzada.
Les vies definides són les següents:
AJUNTAMENT
-

Vies d’emergència:
o C/ de la Sang
o C/ de les Barques entre la plaça de l’Ajuntament i el c/ Poeta Querol

-

Vies d’evacuació:
o C/ Periodista Azzati
o C/ Roger de Lloria entre la plaça de l’Ajuntament i el c/ Pascual i Genís
o C/ d’en Llop
o C/ Cotanda
o C/ de la Barcelonina entre la plaça de l’Ajuntament i el c/ Moratín

-

Vies lliures d’obstacles:
o Plaça de l’Ajuntament
o C/ Sant Vicent Màrtir entre la plaça de l’Ajuntament i el c/ de la Pau
o Av. de Maria Cristina entre la plaça de l’Ajuntament i el c/ Carabasses
o C/ Correus
o Av. del Marqués de Sotelo
o C/ Sant Pau
o C/ Ribera
o Passeig de Russafa
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Tots els dies en què es dispare una mascletà a la plaça de l’Ajuntament, i per
raons de seguretat per a totes les persones assistents, no poden accedir a l’entorn de
la plaça de l’Ajuntament amb objectes o elements que puguen significar un risc per a
les persones en cas de desallotjament o evacuació urgent como poden ser qualsevol
tipus de bicicletes i de vehicles de mobilitat personal, cotxets de bebé, vehicles de
persones amb mobilitat reduïda (tenint en compte que tenen una zona reservada a la
façana de l’Ajuntament), maletes amb rodes tipus trolley (carretó d’equipatge) i, en
general, qualsevol objecte voluminós que puga suposar un risc per a una evacuació
d’emergència. Així mateix, no s’hi pot accedir amb botelles de vidre, pots de begudes o
altres objectes llancívols. La prohibició d’accés estarà compresa des dels carrers
següents: Xàtiva, Sant Vicent Màrtir, Barcelonina, Correus i Roger de Lloria, des de les
12.30 fins a les 15 hores, de manera que la Policia Local està facultada per a adoptar
les mesures necessàries per a fer complir la norma esmentada.
3.2. Altres requeriments
Atés que els recorreguts d’evacuació passen inevitablement al voltant dels
monuments fallers, s’ha de reduir suficientment la distància entre la tanca i el
monument, per tal de permetre la circulació de persones al voltant de la falla de
manera fluida. Així mateix, es recorda la prohibició d’instal·lar-hi tanques rígides
La prohibició d’ocupació amb taules i cadires en les vies lliures d’obstacles,
evacuació i emergència s’ha d’executar amb l’antelació suficient, prèviament a l’inici
dels espectacles i fins a la finalització.
Per motius de seguretat de les persones, en cas d’allau humana, es prohibix
qualsevol tipus de tanca rígida (mecanotub, etc.) a les zones de monuments i les
zones de foc i activitats.
Així mateix, i especialment en les falles de la secció especial i primera, s’ha de
reduir suficientment la distància entre la tanca i el monument, per a permetre la
circulació de persones al voltant de la falla de manera fluida, tenint en compte la
distància als edificis, així com els elements existents en la via pública com ara mobiliari
urbà, bol·lards, terrasses o qualsevol altre obstacle que dificulte el flux de vianants. La
distància de pas al voltant dels monuments fallers ha de ser, com a mínim, la prevista
amb caràcter general en l’Ordenança d’accessibilitat. Amb la finalitat d’evitar situacions
de risc per a les persones, es faculta la Policia Local per a procedir-ne a l’adequació
en zones d’especial afluència. Amb esta finalitat, en cada cas, avaluarà les
característiques de la zona i la ubicació del monument.
Amb l’objectiu de facilitar la circulació de transeünts en la visita als monuments
amb més trànsit de vianants, les comissions falleres dels monuments de categoria
especial han de senyalitzar el sentit de circulació de visita prioritari, per la qual cosa els
senyals hi han d’estar situats de manera ben visible per a les persones visitants. Els
sentits de circulació han de ser:
- L’accés al monument s’ha de fer pels laterals drets dels carrers d’accés al
monument, mentre que les eixides s’han de fer pels laterals esquerres.
- El sentit de circulació al voltant del monument ha de ser antihorari.
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4. APARCAMENTS
4.1. L’estacionament de vehicles autoritzats estarà permés:
- Av. de l’Oest (entre la plaça de Sant Agustí i el carrer de Requena, en ambdós
costats): per a vehicles de l’Alcaldia, falleres majors i primeres autoritats
- Poeta Querol (tram comprés entre el carrer de Minyana i el carrer dels
Ballesters, i el carrer de les Barques i el carrer del Pintor Sorolla): la resta de
vehicles autoritzats.
4.2 Amb la finalitat que les persones que ens visiten puguen estacionar el seu
vehicle en zones exteriors a l’àrea restringida, a les entrades a la ciutat es col·locarà
senyalització d’accés a les zones d’aparcament següents:
a. Per a l’accés des de la V-21 (Castelló i Barcelona): av. d’Aragó i zona de la
Universitat Politècnica.
b. Per a l’accés des de la V-31 (Alacant i Albacete): zones de l’av. dels
Germans Maristes i av. d’Antonio Ferrandis.
c. Per a l’accés des de l’A-3 (Madrid): zones del c/ Tres Forques, av. de les
Tres Creus i c/ Campos Crespo.
d. Per a l’accés des de la CV-35 (Ademús): les illes compreses entre l’av. del
Mestre Rodrigo, l’av. de Burjassot, l’av. de Menéndez Pidal i l’av. de Tirso de
Molina.
5. CAMIONS
Es recorda la prohibició permanent d’estacionament de camions de massa màxima
superior a 9 tones regulada en l’Ordenança de mobilitat.

6. AUTOBUSOS
6.1. Els de servici discrecional s’han d’ajustar a les restriccions fixades en este
ban segons els apartats 1.1 i 1.2, i en este últim s’ampliarà el perímetre al delimitat per
les grans vies i el llit antic del riu Túria. L’estacionament s’ha de realitzar en la
prolongació del passeig de l’Albereda, c/ Tres Forques, en el seu últim tram, i av.
d’Antonio Ferrandis.
6.2. Els autobusos que paren en la gran via de Ramón y Cajal, zona ONCE, i
els que ho feien entre la pl. d’Espanya i el c/ Troia ho han de fer en el carril de l’EMT
del c/ Sant Vicent Màrtir, entre c/ Salvador Sastre i la pl. d’Espanya.
7. AGÈNCIES DE VIATGES
Les agències que esperen rebre autobusos de viatges propis del seu ram
poden obtindre permís per a prendre o deixar personal, amb excepció del que es
disposa en l’apartat anterior, sol·licitant-lo a este efecte per mitjà d’un escrit dirigit a
l’Àrea de Mobilitat.
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L’estacionament s’ha de realitzar en la prolongació del passeig de l’Albereda, c/
Tres Forques, en el seu últim tram, i av. d’Antonio Ferrandis.

8. SERVICI D’ESTACIONAMENT REGULAT AMB LIMITACIÓ HORÀRIA (ORA)
El servici d’estacionament regulat amb limitació horària quedarà suspés des de
les 09.00 hores del dia 11 fins a les 09.00 hores del dia 20 de març en tot el terme
municipal.
9. RESERVA D’ESPAIS PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
Amb la finalitat de permetre la major accessibilitat i inclusió en la festa fallera,
l’Ajuntament reservarà espais per a persones amb mobilitat reduïda en els principals
actes fallers, com les mascletades de la plaça de l’Ajuntament i els castells de focs
artificials que es fan en l’Albereda.
S’insta les comissions a vetlar per la integració de persones amb mobilitat
reduïda i col·lectius amb necessitats especials en la realització i gaudi de les activitats
festives organitzades en les seues demarcacions.
10. FOCS ARTIFICIALS I TRONS DETONANTS
10.1. Els espectacles pirotècnics realitzats per personal expert han de comptar
amb la notificació o autorització expressa de la Delegació del Govern, segons siga
procedent, i han de complir en tot moment les exigències requerides per la ITC núm. 8
del RD 989/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics
i cartutxeria i, especialment, les distàncies de seguretat a les edificacions i al públic
d’acord amb el calibre i tipologies dels artificis que es dispararan.
10.2. Es recorda que, de conformitat amb el Decret 98/1995, de 16 de maig, del
Govern Valencià, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre,
de la Generalitat Valenciana, forestal de la Comunitat Valenciana, la utilització de
material pirotècnic o explosiu “llançat” (castells de focs artificials, mascletades aèries,
etc.) està prohibida en terreny forestal o a 500 metres d’este. Així mateix, la utilització
de material pirotècnic o explosiu “no llançat” (mascletades terrestres, despertades,
etc.) a menys de 500 metres de terreny forestal ha de comptar amb la autorització
prèvia corresponent de la Direcció Territorial de la Conselleria amb competències en
matèria de prevenció d’incendis, la qual quedarà en suspens si es declara el nivell 3 de
preemergència per incendis forestals.
10.3. Són d’obligada observança les mesures de seguretat i limitacions
indicades en el Protocol d’actuació municipal per a les Falles 2020 que aprove la Junta
Local de Protecció Civil.
10.4. Les comissions de falla únicament poden disparar espectacles pirotècnics
que compten amb ZONA AUTORITZADA per l’Ajuntament (zona de llançament i zona
de seguretat). La ZONA DE LLANÇAMENT és el lloc on s’instal·len els artificis
pirotècnics i la ZONA DE SEGURETAT és l’àrea situada entre la zona de llançament i
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el públic. Les distàncies de seguretat s’establiran en funció dels calibres màxims,
d’acord amb la Instrucció tècnica complementària núm. 8 del Reial decret 989/2015, de
30 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria.
10.5. Les comissions de falles i/o qui organitze espectacles pirotècnics,
prèviament i durant les operacions de descàrrega, muntatge, disparada i desmuntatge
dels artificis pirotècnics, han de mantindre la ZONA DE LLANÇAMENT i la ZONA DE
SEGURETAT amb les condicions següents:
• Lliures d’obstacles i vehicles.
• Delimitades i senyalitzades perquè cap persona aliena a l’espectacle puga
accedir-hi.
• Vigilades permanentment perquè el públic les respecte i amb la garantia de
la seguretat.
La disparada de focs artificials que realitzen les comissions de falla, sempre en
les zones autoritzades de les seues demarcacions respectives, es permet, com a
màxim, fins a les 02.00 hores, a excepció dels espectacles vinculats amb la cremà,
que podran desenvolupar-se fins al moment de la cremà efectiva de la falla.
10.6. L’ocupació de les vies o espais públics amb la finalitat de realitzar
espectacles amb artificis pirotècnics realitzats per especialistes (mascletades i castells
de focs artificials) s’autoritza els dies 1, 7 i 8, i des del 13 fins al 19 de març de 2020,
sense perjuí de qualsevol altra autorització que, d’acord amb la normativa vigent, siga
exigible.
En el cas d’altres activitats pirotècniques tradicionals realitzades per comissions
de falla, com a grups de consumidors reconeguts com a experts o amb la col·laboració
d’algun d’ells, podran autoritzar-se els dies 1, 7 i 8, i des del 13 fins al 19 de març de
2020, amb el compliment previ de les condicions exigides per la normativa vigent.
Tant els vehicles com les persones que observen l’espectacle han de situar-se
a la distància de seguretat establida de l’emplaçament de traques, castells i
mascletades, per a no resultar danyades per les disparades. De la mateixa manera,
han de respectar-se les mesures i indicacions de seguretat i, especialment, el cordó de
seguretat que l’organització està obligada a establir al voltant del lloc de la disparada.
Es recorda la prohibició d’activitats incompatibles amb les operacions de
descàrrega, disparada 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.
L’Ajuntament i la Junta Central Fallera no es fan responsables dels danys i
perjuïns que puguen ocasionar-se amb motiu de la disparada de focs artificials, que,
en tot cas, ho seran a compte i risc de les persones que observen l’espectacle, de
manera que es considerarà imprudència d’elles o de les seues representants legals no
estar prou allunyades de les disparades, per a evitar els efectes de les falses
explosions, caiguda de canyes, etc. No obstant això, són d’observança obligada totes
les mesures d’emergència que dicte la Junta Local de Protecció Civil.
10.7. Es recorda als particulars la prohibició de disparada de productes
pirotècnics de les classes no autoritzades per la legislació vigent.
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Per als productes de pirotècnia recreativa utilitzada per particulars, s’establix
una restricció en l’ús de trons detonants en els dies i horaris següents:
•
•
•
•

Dies 7 i 8 de març: entre les 02.00 hores i les 07.30 hores, i des de les
22.00 hores del 8 de març.
Des del 13 fins al 19 de març: entre les 02.00 hores i les 07.30 hores.
Dia 20 de març: a partir de les 02.00 hores (excepte en cas de ser
necessari per a la cremà de la falla).
Resta de dies: entre les 22.00 i les 07.30 hores de l’endemà.

10.8. Així mateix, queda prohibida la disparada de qualsevol artifici pirotècnic
en tot el Jardí del Túria i en les zones de jocs infantils, a excepció dels espectacles del
programa oficial de Falles i aquells que excepcionalment puguen autoritzar els servicis
municipals competents. La Policia Local decomissarà o retirarà els esmentats artificis i
denunciarà, amb tot rigor, les persones infractores d’esta disposició.
10.9. Es recorda la prohibició d’emmagatzematge i expedició de material
pirotècnic en llocs que no tinguen l’autorització preceptiva de la Delegació del Govern,
d’acord amb el que es disposa en el Reial decret de 989/2015, de 30 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria.
10.10. Els establiments que venguen articles de pirotècnia (incloent-hi trons
detonants) han d’informar dels horaris autoritzats en este ban.

11. COMITIVES I DESFILADES
11.1. Es permeten únicament:
a) Les expressament incloses en el programa de festejos municipal.
b) Les que realitzen les diferents comissions falleres, per a concórrer als festejos
oficials
c) Les desfilades i despertades que realitzen les comissions falleres.
d) Queda restringida i interrompuda la circulació de vehicles, segons els casos,
als voltants d’aquelles falles en les quals, pel seu volum i congestió de públic que
les visita, és perillós per a les persones vianants el trànsit de vehicles per les
zones afectades.
11.2. En els casos de l’apartat a), ha de quedar garantit, en tot moment, el pas
de vehicles d’emergència, així com l’accés rodat a garatges o aparcaments públics o
privats.
11.3. En els casos b) i c), les comitives han de tractar de preservar lliure el
carril bus de l’EMT/Taxi, per a afavorir l’eficient funcionament del transport públic, i
vetlar, en tots els casos, per la seguretat de les persones components de la comitiva
sempre que tots dos supòsits siguen plenament compatibles.
12. OBRES EN LA VIA PÚBLICA
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12.1. No es permet l’execució d’obres en la via pública des del 7 fins al 19 de
març, excepte casos urgents justificats. Es disposa l’obligació de tapar les rases que
durant estos dies estiguen obertes.
12.2. Entre l’1 i el 6 de març, tots dos inclusivament, així com el 20 de març,
només es permet l’execució d’obres que no interferisquen en les celebracions
previstes, ni suposen un menyscapte per als actes festius.

13. ACCESSIBILITAT DELS MITJANS D’AUXILI EXTERN
13.1. Com a excepció i per al cas de carpes o altres instal·lacions eventuals,
portàtils o desmuntables, a les quals siga aplicable la subsecció 1.a. Falles, afectades
per l’indicat en l’annex I.2.j) de l’Ordenança reguladora de l’ocupació de domini públic
municipal, i a fi de compatibilitzar la ubicació de carpes o altres instal·lacions
eventuals, portàtils o desmuntables durant el període de Falles, amb el difícil
compliment estricte de les condicions d’aproximació i maniobra dels vehicles de
bombers exigides en la secció SI 5 del Document bàsic seguretat contra incendis del
Codi tècnic de l’edificació (DBSI-CTE), s’establixen a continuació les condicions que
ha de complir la ubicació de les instal·lacions indicades anteriorment en funció de la
major o menor dificultat per a garantir les condicions d’aproximació i entorn en cas
d’intervenció dels bombers:
CAS 1. Quan les carpes o altres instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables,
incloent-hi el monument faller, se situen en la calçada tallant tota l’amplària del carrer,
de manera que no permeten el compliment de les condicions d’entorn establides en el
punt 1.2 de la secció SI 5 del DBSI-CTE al llarg de tot el recorregut del carrer en el
qual se situen, s’han de complir les condicions següents:
a) La zona ocupada pel conjunt continu de carpes o altres instal·lacions
eventuals, portàtils o desmuntables ha de tindre una longitud màxima igual o
inferior a 25 metres.
b) S’ha de garantir el compliment de les condicions d’aproximació i entorn
exigides en la secció SI 5 del DBSI-CTE fins a tots dos fronts de la zona
d’ocupació de les carpes o altres instal·lacions eventuals, portàtils o
desmuntables, excepció feta en aquells vials la trama urbana dels quals
n’impossibilite el compliment, sempre que no es menyscaben les condicions
preexistents.
c) Les voreres han de quedar permanentment lliures d’obstacles.
d) S’ha de garantir una ruta d’aproximació dels vehicles de bombers des d’una
via urbana de circulació fluida a la zona de carpes o altres instal·lacions
eventuals, portàtils o desmuntables.
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CAS 2. Quan les carpes o altres instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables
incloent-hi el monument faller, se situen en la calçada no tallant tota l’amplària del
carrer, de manera que permeten el compliment de les condicions d’entorn establides
en el punt 1.2 de la secció SI 5 del DBSI-CTE al llarg de tot el recorregut del carrer en
el qual se situen, s’han de complir les condicions següents:
a) La zona ocupada pel conjunt continu de carpes o altres instal·lacions
eventuals, portàtils o desmuntables ha de tindre una longitud màxima igual
o inferior a 50 metres, i una separació màxima a les façanes no superior a
10 metres.

b) S’ha de garantir el compliment de les condicions d’aproximació i entorn
exigides en la secció SI 5 del DBSI-CTE fins a tots dos fronts de la zona
d’ocupació de les carpes o altres instal·lacions eventuals, portàtils o
desmuntables, excepció feta en aquells vials la trama urbana dels quals
n’impossibilite el compliment, sempre que no es menyscaben les condicions
preexistents.
c) Les voreres han de quedar permanentment lliures d’obstacles.
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d) S’ha de garantir una ruta d’aproximació dels vehicles de bombers des d’una
via urbana de circulació fluida a la zona de carpes o altres instal·lacions
eventuals, portàtils o desmuntables.
13.2. En qualsevol cas, en les zones de foc i activitats que no estiguen
ocupades permanentment per instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables,
l’entitat autoritzada o organitzadora, així com qualsevol altra entitat o titular d’activitat
que ocupe estes zones, ha d’adoptar en cas de necessitat, i com més prompte millor,
les mesures necessàries que permeten garantir la circulació i maniobrabilitat dels
vehicles de bombers en cas d’intervenció al voltant dels edificis afectats per les
instal·lacions anteriorment descrites.

14. ACTIVITATS EN LA VIA PÚBLICA I REVETLES
14.1. Qüestions generals
Com a norma general, es recorda que, qualsevol activitat o instal·lació
realitzada o situada en el domini públic municipal està subjecta a autorització prèvia,
de manera que són de compliment obligatori les condicions que, si és el cas,
s’establisquen. Esta autorització haurà d’haver sigut presentada en els terminis
establits a este efecte en les directrius per a l’autorització d’activitats i ocupació del
domini públic amb motiu de les Falles 2020, aprovades per la Junta de Govern Local el
15 de novembre de 2019. No obstant això, s’obri un període excepcional de
presentació de sol·licituds d’autorització de zona de focs i activitats que finalitzarà dos
dies després de la publicació d’este ban per a aquelles comissions falleres que no ho
hagueren sol·licitat dins del termini, amb la finalitat de no impedir la realització de les
activitats falleres a la via.
Les comissions falleres estan obligades a exhibir, a la porta dels seus
respectius casals i/o carpes, totes les autoritzacions per a l’ocupació del domini públic
concedides per l’Ajuntament de València per al període de Falles, així com el plànol
sobre el qual s’ha obtingut l’autorització corresponent.
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Les activitats falleres de les diferents comissions de la ciutat s’autoritzaran el
dia 1 (la Crida), 7 i 8 de març, i des del dia 12 fins al 19 de març de 2020. Des de l’1
fins al 19 de març no s’autoritzaran ocupacions d’espais d’ús públic, a excepció
d’aquelles instal·lacions o activitats organitzades, promogudes, amb participació o
col·laboració de l’Ajuntament i els actes de les Falles i de la Junta Central Fallera
inclosos dins del programa de festejos. Així mateix, podran autoritzar-se
excepcionalment altres instal·lacions en la via pública quan hi concórreguen
circumstàncies especials que redunden directament o indirectament en benefici
general i no interferisquen en el correcte desenvolupament dels actes festius. La
delegació o departament municipal que declare expressament la concurrència de les
esmentades circumstàncies especials en benefici general, serà la competent per a
procedir a la tramitació de l’autorització corresponent, de conformitat amb el que
s’establix en la disposició addicional primera de l’Ordenança reguladora de l’ocupació
del domini públic municipal i el que es va acordar en la Junta de Govern Local de data
4 de novembre de 2016.
Les comissions falleres que participen en la Cavalcada del Ninot poden ocupar
el domini públic en zones d’aparcament, zones per a vianants o altres zones que no
impedisquen la circulació de vehicles, en les 72 hores anteriors a la celebració. Esta
ocupació no requerirà autorització, però haurà de comunicar-se a la Policia Local amb
caràcter previ.
La persona física o jurídica titular de l’autorització per a dur a terme activitats i
instal·lacions és responsable de senyalitzar les ocupacions de la via pública i de
mantindre-hi esta senyalització, alhora que té l’obligació de mantindre les instal·lacions
en perfecte estat i de complir les obligacions bàsiques de seguretat, així com de
mantindre l’entorn net i decorós durant la celebració i a l’acabament dels actes.
En estes mateixes dates s’autoritza l’activitat fallera a l’interior dels casals de
les comissions, respectant les normes vigents en matèria de contaminació acústica i
ambiental. Així mateix, les comissions falleres han d’evitar l’ambientació musical en les
seues zones d’activitats i carpes en l’horari comprés entre les 15.00 hores i les 17.00
hores.
Les comissions falleres han de disposar, com a mínim i en funció de
l’aforament de l’espectacle o activitat que realitzen, d’una farmaciola portàtil amb la
dotació apropiada segons la normativa vigent d’espectacles públics per a atendre els
possibles sinistres.
En el cas de la realització d’activitats l’aforament de les quals s’estime en més
de mil persones assistents, la comissió fallera ha de comunicar a la Policia Local, amb
deu dies d’antelació, com a mínim, a la celebració de l’esdeveniment, la realització de
les activitats esmentades, amb la informació suficient per a poder planificar, si és el
cas, un dispositiu adequat per a garantir la seguretat de l’esdeveniment. Esta
comunicació ha de realitzar-se a través del correu electrònic plvfallas@valencia.es.
En el cas de realització d’espectacles per als quals calga la utilizació de vies
públiques susceptibles de concentrar aforaments superiors a 5.000 persones, la
comissió organitzadora ha de garantir:
- La presència, com a mínim, d’una unitat d’evacuació o ambulància,
degudament equipada, d’acord amb les disposicions reguladores del
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transport sanitari terrestre. L’ambulància ha d’estar disponible de manera
permanent des d’una hora abans del començament de l’espectacle i fins al
total acabament. L’absència, encara que siga momentània, de l’ambulància
suposarà la suspensió de l’espectacle.
Des del dia 7 i fins al dia 12, quan s’autoritze la instal·lació de carpes, les
comissions de falla podran utilitzar, excepcionalment, en la seua zona d’activitat un
espai màxim de 15 metres quadrats destinat a elements o instal·lacions temporals
d’emmagatzematge de productes o subministraments, així com, si és el cas, els
urinaris químics contractats per a les activitats, que per diferents circumstàncies no
siga possible retirar. En el cas d’urinaris químics, no podran instal·lar-se davant o a la
vora d’establiments comercials.
14.2. Trasllat i apilament de peces del monument faller
El trasllat i apilament de les peces que componen el monument faller en la via
pública i que puguen afectar la circulació, però sense produir tall de trànsit, s’autoritza
a partir del dia 3 de març a les falles de secció especial i primera, i a partir del 8 de
març de 2020, a les falles de la resta de seccions.
L’alçament dels remats i dels diferents elements del monument faller es pot fer
a partir del 4 de març en el cas de les comissions de la secció especial i primera, i a
partir del 8 de març en les falles de la resta de seccions, de tal manera que sempre
s’ha d’afavorir la convivència amb el trànsit rodat i per a vianants fins a la data oficial
de la plantà el 15 de març.
14.3. Revetles i ambientació musical
La realització de revetles populars i discomòbils en la via pública s’autoritza els
dies 7 i 14, i des del 16 fins al 18 de març de 2020, en horari comprés entre les 22.00
hores i les 04.00 hores de l’endemà.
La instal·lació de revetles populars i discomòbils als voltants d’edificis o
monuments subjectes a un especial règim de protecció patrimonial queda
condicionada al compliment de les limitacions o prohibicions que puguen derivar-se del
règim esmentat. En el cas de l’entorn de la Llotja es podran prendre mesures
especials.
Les activitats amb ambientació musical a l’interior de les carpes s’autoritzen els
dies 6 i 7, i des del 13 fins al 19 de març de 2020 amb el mateix horari dalt esmentat,
excepte el dia 15, que serà fins a la 01.00 hores de l’endemà, i el dia 19, que serà fins
a les 24 hores.
En el cas de revetles, discomòbils i activitats musicals semblants, es poden
realizar en el casal, carpa o zona d’activitats autorizada en horari de vesprada o de nit,
sense posibilitat de fer-les en ambdós horaris en un mateix dia. En cas de realitzar-les
en horari vespertí, este ha de ser de 17.00 hores a 21.00 hores; i en el cas de l’horari
nocturn, ha de ser de 22.00 hores a 04.00 hores de l’endemà. El dia 15 l’horari
autoritzat per a les activitats amb ambientació musical ha de ser, en tot cas, fins a la
01.00 hores de l’endemà.
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En relació amb el nivell sonor permés, durant la celebració de revetles i
discomòbils a l’aire lliure, el nivell sonor ambiental generat pel conjunt d’emissions
sonores procedents de l’esdeveniment esmentat no ha de superar 90 dBA en termes
d’LAeq (nivell sonor continu equivalent amb escala de ponderació A).
Així mateix, durant la celebració d’esdeveniments de caràcter musical a
l’interior de les carpes falleres, el nivell sonor no ha de superar 85 dBA en termes
d’LAeq (nivel sonor continu equivalent amb escala de ponderació A).
Amb la finalitat de garantir el compliment dels límits sonors establits en este
ban, en el cas d’activitats sonores i musicals en la via pública (tant a l’aire lliure com a
l’interior de carpes), la persona o entitat responsable de l’equip de so, preceptivament,
ha d’instal·lar-hi un limitador.
Las comissions falleres que realitzen este tipus d’activitats amb ambientació
musical han de designar un membre de la comissió, que té dret a estar present durant
la realització de mesuraments que puga realitzar la Policía Local per a la comprovació
dels nivells sonors autoritzats, si és el cas.
L’incompliment de l’horari que s’establisca en la resolució municipal implicarà
que, una vegada siga ferma la sanció imposada per este concepte, no se l’autoritzarà
a celebrar revetles, concerts o altres activitats anàlogues amb repercussió sonora en el
que reste d’any, especialment en la festivitat de Sant Joan, a partir de la data en la
qual adquirisca fermesa aquella, ni tampoc per a les festes falleres de l’anualitat
següent, de conformitat amb el que s’establix en l’article 120 de l’Ordenança del
domini públic.
De conformitat amb el que establix l’article 19 de l’Ordenança de contaminació
acústica, l’incompliment de les condicions de l’autorització en matèria que afecte esta
ordenança podrà ser causa suficient per a la denegació del permís per a la celebració
de revetles durant l’any següent, i això sense perjuí de la tramitació de l’expedient
sancionador que poguera incoar-s’hi.
Han de comptar amb lavabos públics portàtils, correctament senyalitzats, i s’hi
ha de permetre l’accés i ús al públic en general les 24 hores del dia. Així mateix,
l’organització ha d’ocupar-se de col·locar-los i del manteniment i retirada de manera
correcta. Estos lavabos públics portàtils no poden instal·lar-se davant o a la vora
d’establiments comercials. En este aspecte, es recorda l’obligatorietat de complir el
que es disposa en el Decret 143/2015, d’11 de setembre, del Consell, pel qual aprova
el reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la
Generalitat, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
Les barres de begudes en les revetles en la via pública no poden superar els 8
metres d’atenció al públic, lineals o en tipus illa; en este últim cas només s’hi pot
atendre per un màxim de tres cares de l’illa.
14.4. Carpes
La instal·lació de carpes en la via pública s’autoritza des del dia 12 de març fins
a les 07.00 hores del dia 21 de març de 2020. No obstant això, es podrà autoritzar la
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instal·lació de carpes amb anterioritat a eixe dia a aquelles que tinguen les
característiques següents:
- 10 de març: aquelles carpes que s’instal·len en solars.
- 11 de març: aquelles carpes de comissions falleres que, a 31 de desembre de
2019, tinguen un cens total igual o superior a 400 persones, la ubicació de
les quals no afecte línies de l’EMT. El cens de la comissió serà comprovat
d’ofici per mitjà d’una consulta a la Junta Central Fallera.
- 11 de març: també s’autoritzaran les carpes que, independentment del cens
total de la comissió, s’instal·len en zones enjardinades, zones per a
vianants, zones d’aparcament i aquelles que se situen en zones de trànsit
però que no afecten les línies de l’EMT ni tallen per complet la circulació
viària.
En el cas d’aquelles carpes que puguen representar una afecció important al
servici de transport públic de l’EMT i que puguen suposar un perjuí notable per al
conjunt de la ciutadania, es podrà plantejar una data d’autorització posterior, sempre
amb antelació a la plantà, amb la finalitat de minimitzar-ne l’impacte sobre la xarxa.
Les carpes no poden ubicar-se en emplaçaments que impedisquen l’accés a
guals, a eixides d’emergència, a accessos al metro, a vivendes, a locals comercials o a
edificis públics. Excepcionalment, i en aplicació del que es preceptua en l’article 116
de l’Ordenança reguladora de l’ocupació del domini públic municipal, no serà
d’aplicació la distància mínima prevista en l’article 91.5 de la norma esmentada.
Les carpes es trobaran tancades a l’acabament de l’horari autoritzat per a les
revetles, de manera que s’han de desallotjar totalment dins el termini màxim de 30
minuts, durant els quals no es pot permetre l’accés a la carpa i ha de quedar fora de
funcionament tant la música ambiental com qualsevol aparell o màquina semblant.
La instal·lació en data anticipada i la retirada en data posterior són
considerades com a infraccions molt greus previstes en l’Ordenança municipal
d’ocupació de via pública per instal·lació sense autorització. Els incompliments d’horari
en la seua instal·lació i retirada, sempre que siga en la data autoritzada, tenen la
consideració d’infracció greu per incomplir l’obligació de restituir la via pública al seu
estat anterior.
L’incompliment de les característiques de les carpes, modificació de la ubicació,
així com en la data d’instal·lació, determina que l’autorització, sense més tràmit, quede
automàticament sense efecte. L’entitat incomplidora no podrà instal·lar la carpa durant
la setmana fallera de l’any següent; tot això de conformitat amb l’article 118.3 de
l’Ordenança reguladora de l’ocupació del domini públic municipal.
A l’interior de la carpa i/o casal, les comissions falleres ha de disposar, com a
mínim i en funció de l’aforament de l’espectacle o activitat que hi duguen a terme,
d’una farmaciola portàtil amb la dotació apropiada per a atendre els possibles sinistres.
14.5. Il·luminació i adornaments de carrers
El muntatge per a procedir a la instal·lació de la il·luminació ornamental pot
realitzar-se, en general, a partir del dia 10 de febrer, i per a les que impliquen ocupació
de la via pública, a partir del dia 19 de febrer de 2020. En qualsevol cas, la instal·lació
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durant el període de les festes falleres queda subjecta al compliment del que es
disposa en l’article 11 de l’Ordenança municipal de publicitat i de qualsevol altra
normativa aplicable. Els tensors d’il·luminació han de retirar-se com més prompte
millor.
La il·luminació que s’hi instal·le ha de comptar amb tots els requisits i certificats
exigits per la normativa vigent. Especialment, l’estructura o suport ornamental de la
il·luminació ha de tindre les mesures necessàries que garantisquen la solidesa,
resistència, estabilitat, flexió i altres condicions de seguretat adequades; i la instal·lació
elèctrica, qualsevol que en siga la potència prevista, ha de comptar amb el certificat
d’instal·lació elèctrica subscrit per un instal·lador autoritzat i segellat per la conselleria
amb competències en matèria d’indústria.
L’adornament dels carrers pot autoritzar-se a partir del dia 1 de març de 2020.
Les grues, plomes, camions i altres vehicles utilitzats en la instal·lació i
desmuntatge de les instal·lacions d’il·luminació no poden estar en les vies
d’emergència, evacuació, o lliures d’obstacles, ni en els llocs de pas on s’instal·len
mercats ambulants o altres instal·lacions falleres de manera permanent. En cas de
necessitat d’utilització puntual d’algun d’estos vehicles, qui el conduïsca ha d’estar al
costat del vehicle en tot moment i retirar-lo quan acabe la seua tasca.
No es permetrà la instal·lació d’estructures elevades que impedisquen l’accés a
les façanes o el pas per davall d’estes als vehicles de rescat en altura del Departament
de Bombers.
La instal·lació de la il·luminació s’ha de fer de manera que no s’impedisca
l’accés a les façanes als vehicles de rescat en altura del Departament de Bombers. En
el cas d’estructures porticades, s’ha de deixar una separació mínima entre pòrtics de
10 metres per a la maniobra dels esmentats vehicles.
14.6. Retirada d’elements com a conseqüència del muntatge d’instal·lacions i
uns altres
Les comissions falleres són responsables, només acabar el període de les
Falles, de deixar el domini públic lliure dels residus derivats de la celebració i en
condicions òptimes per a reprendre’n l’ús normal. El domini públic ocupat i la seua
zona d’influència han de quedar lliures de qualsevol tipus de residus, instal·lacions,
elements d’il·luminació i, especialment, d’ancoratges de carpes, etc.

15. INSTAL·LACIONS
15.1. Consideracions comunes a parades de bunyols i pasta fregida, mercats
ambulants i parades de venda/consum aliments
La instal·lació de parades de venda de bunyols o pasta fregida, mercats
ambulants i parades de venda d’aliments en la via pública durant les festes falleres se
subjectarà a les normes contingudes en este ban, que té caràcter de regulació
provisional i serà vàlida des de la data en la qual s’obtinga l’autorització de
l’Ajuntament. Esta autorització serà concedida una vegada acomplits els tràmits
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oportuns i sempre dins del període comprés en els apartats següents; i, a més a més,
cal ajustar-se al que es disposa en les normes tècniques i sanitàries que hi siguen
d’aplicació.
La instal·lació de parades de venda de bunyols i pasta fregida s’autoritza en el
període comprés entre el dia 29 de febrer i el 19 de març de 2020. La instal·lació de
mercats ambulants i parades de venda o consum d’aliments s’autoritza des del dia 12
fins al 19 de març de 2020.
Estes parades han d’estar desmuntades com a màxim a les 11.00 hores del dia
20 de març de 2020.
Quant a la instal·lació de gas en les parades, queda totalment prohibit
l’emmagatzematge de bombones de butà en l’exterior del lloc de venda; així mateix, a
l’interior de la instal·lació únicament es podran tindre un màxim de dos bombones de
butà de reserva a més de les que estiguen en ús. Estes bombones de butà han d’estar
a cobert en algun tipus d’armari metàl·lic de quatre costats (tres laterals i el sostre).
En les parades de venda de bunyols, pasta fregida, mercats ambulants i venda
o consum d’aliments, la venda s’ha de fer exclusivament en un dels quatre laterals i
mai de cara a una via amb trànsit rodat per raons de seguretat.
Les parades de venda i/o consum d’aliments i les de pasta fregida no poden
instal·lar taules, cadires i terrasses. Esta prohibició no s’aplicarà en els casos de llocs
situats en zona autoritzada de terrassa previstos en l’apartat 16.2.b) d’este ban.
No s’autoritzarà la instal·lació de parades de bunyols i pasta fregida davant o al
costat de comerços dedicats al tèxtil o a productes electrònics, com ara botigues de
fotografia, de telefonia mòbil, d’electrodomèstics i anàlogues. En el cas dels mercats
ambulants i parades de venda/consum d’aliments tampoc es podran instal·lar, sempre
que es puga, davant o al costat de comerços dedicats al tèxtil, de manera que s’ha
d’afavorir l’accessibilitat visual als comerços i procurar no tapar les entrades ni els
aparadors.
Les parades s’han de mantindre netes i en bon estat, han d’estar degudament
desinfectades i desinsectades, i situades, dissenyades i construïdes de manera que
impedisquen el risc de contaminació, en particular per part d’animals i organismes
nocius.
De conformitat amb el que es disposa en l’article 15 de l’Ordenança municipal
de protecció contra la contaminació acústica, es recorda la prohibició de l’ús de
dispositius sonors amb finalitats de propaganda o reclam, les condicions de
funcionament dels quals produïsquen molèsties. Així mateix, no està permesa
l’ambientació musical en les parades de bunyols, pasta fregida, mercats ambulants i
parades d’alimentació.
Totes les parades de venda al públic han d’anunciar de manera visible el preu
dels productes oferits al públic, d’acord amb el que s’estipula en el Reial decret
3423/2000, de 15 de desembre, que regula la indicació de preus dels productes. De la
mateixa manera, han de disposar dels fulls de reclamacions preceptius en el model
oficial de la Generalitat Valenciana.
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Així mateix, han d’expedir tiquets de compra o, si és el cas, factures als
consumidors que ho sol·liciten en els quals cal inclore les dades d’identificació del
comerciant, producte adquirit i el preu. Tot això, de conformitat amb la normativa legal
vigent i la legislació aplicable.
Les connexions de la parada a la xarxa d’aigües potables, en el cas que siga
necessària, les ha d’efectuar la persona titular d’acord amb les instruccions i
condicions que marque l’entitat gestora del subministrament d’aigua.
Les persones o entitats autoritzades són responsables de qualsevol tipus de
dany personal o material que puga derivar-se de la instal·lació de les parades en
espais d’ús públic o de l’exercici de l’activitat.
Les autoritzacions tenen caràcter discrecional i l’Ajuntament pot revocar-les
quan les circumstàncies ho aconsellen.
És obligatori mantindre lliures els espais immediats als armaris i qualssevol
altres instal·lacions municipals, així com permetre actuar, sense restriccions, el
personal que hi haja d’actuar. Tenint en compte les seues característiques especials,
els recipients que continguen oli bullent s’han de situar a una distància mínima d’1,5
metres de qualsevol tipus d’armari.
La instal·lació de parades en l’àmbit d’edificis o monuments subjectes a un
règim de protecció patrimonial especial queda condicionada al compliment de les
limitacions o prohibicions que se’n puguen derivar.
Així, a l’efecte d’autoritzar instal·lacions durant les Falles, s’ha de tindre en
compte l’article 38 de la Llei de patrimoni cultural valencià que prohibix la col·locació
de rètols i cartells publicitaris, conduccions aparents i elements impropis en els jardins
històrics i en les façanes i cobertes dels monuments, així com de tots aquells elements
que puguen menyscabar-ne o impedir-ne l’adequada apreciació o contemplació.
A més, el Pla especial de protecció dels entorns de l’àmbit de Ciutat Vella
vigent, PEP 06-07, delimita uns espais en contacte directe amb els béns d’ocupació
cultural als quals considera "espais lliures d’ocupació". En aplicació d’este pla no
poden instal·lar-s’hi ni carpes, ni mercats ambulants, ni parades d’alimentació, ni
urinaris, etc. Sense perjuí del que es puga determinar per a alguns edificis o zones
d’especial protecció, esta àrea arriba fins als 8 metres en els espais lliures o viaris
comptant des de la façana principal i fins a 3 metres en espais lliures o viaris en la
resta de façanes del BIC.
D’acord amb este règim, coherent amb la necessitat de protegir el patrimoni
històric, en l’autorització de qualsevol parada, instal·lació o quiosc de caràcter
provisional s’ha de tindre en consideració els entorns o les visuals respecte als
monuments més importants, com per exemple la Llotja o el Mercat Central.
Els incompliments de l’horari d’instal·lació i retirada, siempre que siga en la
data autoritzada, tindran la consideració d’infracció greu per incomplir l’obligació de
restituir la via pública al seu estat anterior.
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15.2. Mercats ambulants i parades de venda i/o consum d’aliments
Les comissions falleres que compten amb autorització per a la instal·lació de
mercats ambulants o parades de venda i/o consum d’aliments estan obligades a
numerar, de manera visible, totes i cadascuna de les parades que els hagen sigut
autoritzades, d’acord amb el document normalitzat per l’Ajuntament de València, que
està a la disposició d’estes comissions falleres en la pàgina web municipal. El
document esmentat ha de col·locar-se en un lloc visible en la parada, fins i tot en el
moment en què estiga tancada.
El nombre màxim de parades que s’hi poden instal·lar és de 20, incloent-hi 10
parades d’alimentació, entre les quals pot haver-hi com a màxim 4 d’elaboració
d’aliments i 1 de venda de begudes.
La instal·lació de les parades serà possible exclusivament en la zona
d’activitats autoritzada i s’ha de realitzar mantenint un pas lliure mínim de 3,5 metres
de calçada. En el cas excepcional que se sol·licite la instal·lació de parades
enfrontades a banda i banda de la calçada, ha d’haver-hi un pas lliure mínim de 5
metres. Estes distàncies s’han de mesurar des de la vora exterior del voladís, si este
és rígid, i des del límit exterior del mostrador de la parada si el voladís és abatible
instantàniament.
L’espai total que ha d’ocupar qualsevol tipus de parada de venda no sedentària
no pot superar els 120 metres lineals, no necessàriament consecutius, en el còmput
dels quals s’inclou l’espai entre parades, a excepció d’aquells espais d’observança
obligatòria, com són els guals i passos de vianants. En cas que al llarg del front de les
parades de venda no es dispose d’un espai lliure per a la maniobra dels vehicles de
bombers d’amplària igual o superior a 5 metres i mai menor de 3,5 metres, s’ha de
disposar cada 25 metres de front de longitud de parades de venda d’una zona lliure
d’ocupació de longitud igual o major que 10 metres i amplària igual o major que 5
metres.

Les parades de mercats ambulants i alimentació no poden excedir una longitud
màxima de 7 metres i una alçària màxima de 3,5 metres. Així mateix i sempre que es
puga, no s’instal·laran davant o al costat de comerços dedicats al tèxtil. A més, s’ha
d’afavorir l’accessibilitat visual als comerços i procurar no tapar les entrades ni els
aparadors.
De conformitat amb la declaració responsable subscrita en la sol·licitud
d’autorització les parades han de complir amb tots els requisits exigits en la normativa
vigent per a esta instal·lació, i també han de mantindre el compliment d’estos requisits
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durant tot el temps que estiga vigent l’autorització per a l’ocupació del domini públic i
l’exercici de l’activitat.
Les parades que s’instal·len han de tindre en tot moment a la disposició de
l’autoritat competent la documentació següent:
a) Alta en la Seguretat Social de tot el personal treballador del lloc i rebut
d’estar al corrent del pagament de les quotes.
b) Alta en el Cens d’Activitats Econòmiques de l’Agència Tributària en els
epígrafs corresponents.
c) Pòlissa d’assegurança per a cobrir els riscos derivats de l’explotació i
responsabilitat civil i rebut justificatiu de trobar-se al corrent del pagament de la
pòlissa esmentada.
En el cas de les parades de venda d’aliments, han de complir amb els requisits
exigits en la normativa vigent per a esta instal·lació i, especialment, amb els recollits
en la normativa següent:
a) Ordenança reguladora de l’ocupació del domini públic en el seu article 23 i
en l’annex III
b) Reglament (CE) 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril
de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris.
c) Guia de pràctiques correctes d’higiene per a la venda i preparació d’aliments
en mercats no sedentaris, elaborada per la Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
Les comissions falleres han de posar a la disposició de les persones titulars de
les parades de venda d’aliments autoritzats la guia esmentada.
Només s’instal·laran aquelles parades de venda d’aliments sense manipulació
que:
a) Tinguen un disseny que permeta protegir els aliments de la radiació solar directa i
d’altres inclemències meteorològiques.
b) El material de les superfícies de treball siga adequat: llis, llavable i no adsorbent.
c) L’emmagatzematge d’aliments tinga l’altura suficient per a evitar les contaminacions
procedents del sòl.
d) Disposen d’aigua de consum humà en quantitat suficient per a garantir durant tota la
jornada de treball una neteja higiènica de mans, instal·lacions, superfícies i utensilis
correcta, per mitjà de connexió a la xarxa o per mitjà de depòsits.
e) En el cas que els aliments hagen de ser conservats a temperatura de refrigeració o
congelació, disposen d’elements frigorífics amb termòmetres de lectura exterior.
f) Els aliments exposats per a la venda, excepte els envasats, han d’estar protegits per
mitjà de vitrines o sistemes semblants (per exemple separadors, caixes, etc.).
g) L’estat i manteniment i la higiene dels equips i utensilis siga l’adequat.
h) Els cartells indicadors no es col·loquen per mitjà de punxes.
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i) El gel provinga d’empreses autoritzades o que s’elabore in situ d’aigua de consum
que complisca la normativa aplicable.
j) En cas que la vaixella de servici no siga d’un sol ús (per exemple en teteries o
degustacions de begudes calentes) tinguen un equip de neteja mecànica
k) Tinguen, en tot moment, a la disposició de l’autoritat competent la documentació
següent:
• Documents acreditatius que tots els manipuladors han realitzat els cursos de
formació en higiene alimentària corresponents.
• Factures i albarans que garantisquen la procedència dels productes exposats
per a la venda.
• Etiquetes originals dels productes a granel.
• Cartells en els quals s’expose de forma visible i llegible els preus de venda
dels productes oferits.
• Cartells en què s’expose la presència d’al·lèrgens en els aliments a la venda.
Estos cartells podran ser substituïts per un menú, carta o receptari on
s’oferisca la informació fàcilment quan siga sol·licitada.
Només s’instal·laran aquelles parades de venda d’aliments amb manipulació
que:
a) Siguen una gastroneta o food truck i semblants (és a dir, un vehicle, remolc o
caravana preparats per a la funció d’elaboració o regeneració d’aliments per mitjà dels
procediments culinaris per als quals estiguen dissenyats i dotats de superfícies de
manipulació adequades, així com d’una cuina aïllada de l’exterior com més millor per a
evitar possibles contaminacions a través d’insectes i partícules de pols). No són vàlids
els contenidors, autobusos modificats, fondes o qualsevol altra instal·lació no mòbil.
b) Estiguen dotats de connexió a xarxa d’aigües potables o d’un depòsit que en
garantisca la quantitat suficient per a cobrir les necessitats d’una jornada de treball,
com a mínim, i que estiguen connectats a una pica llavamans dotada d’aigua potable
freda i calenta, amb aixetes d’accionament no manual i tovalles d’un sol ús i sabó.
c) Disposen d’un sistema tancat i estanc de recollida d’aigües residuals o que
s’eliminen a través de canalització facilitada per l’Ajuntament.
d) Tinguen les superfícies en contacte amb els aliments amb unes dimensions
suficients per a la manipulació higiènica, i que siguen de material resistent i de fàcil
neteja i desinfecció.
e) Tinguen els punts d’il·luminació artificial protegits amb pantalles antiruptures.
f) Disposen de contenidors de fem suficients amb tancament hermètic proveïts de tapa
per a tancar-los, el contingut dels quals s’evacuarà als contenidors municipals.
g) Tinguen elements frigorífics amb la capacitat suficient per a cobrir les necessitats de
la jornada de treball, com a mínim, i que estiguen dotats de termòmetres amb lectura
exterior de temperatures.
h) Tinguen un equip de neteja mecànica de vaixella i utillatge (este punt només serà
necessari si la vaixella NO ÉS D’UN SOL ÚS.)
i) Tinguen els aliments exposats per a la venda protegits per mitjà de vitrines i, si el
tipus d’aliment ho requerix, estes siguen frigorífiques.
j) Complisquen la norma que no permet en la via pública l’emmagatzematge,
manipulació, elaboració o expedició d’aliments en zones exteriors o no protegides de
la gastroneta o food truck.
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k) Tinguen, en tot moment, a disposició de l’autoritat competent la documentació
següent:
• Documents acreditatius que tots els manipuladors han realitzat els cursos de
formació en higiene alimentària corresponents.
• Factures i albarans que garantisquen la procedència dels productes exposats
per a la venda.
• Etiquetes originals dels productes a granel.
• Cartells en els quals s’expose de forma visible i llegible els preus de venda
dels productes oferits.
• Cartells en què s’expose la presència d’al·lèrgens en els aliments a la venda,
estos cartells podran ser substituïts per un menú, carta o receptari on
s’oferisca la informació fàcilment quan siga sol·licitada.
En el centre històric, les comissions falleres han de vetlar per la millor
adequació estètica amb l’entorn.
16. VENDA DE BUNYOLS O PASTA FREGIDA
16.1. Podran sol·licitar autorització per a la instal·lació de parades de venda de
bunyols o pasta fregida:
a) Les comissions falleres de la demarcació on vaja a instal·lar-se la parada.
Esta s’ha de situar preferentment a la porta del casal o, en el cas que no siga
possible o les circumstàncies ho aconsellen, en una altra ubicació, sempre dins
de la demarcació de la falla. Cada comissió fallera pot autoritzar la instal·lació
d’una sola parada.
b) Les persones físiques o jurídiques titulars de bars, cafeteries i establiments
semblants que compten amb títol habilitant per a l’obertura d’establiment i que
este títol empare l’elaboració, consum i venda d’aliments. L’explotació de la
parada l’ha de dur a terme la persona o entitat al nom de la qual figure el títol
habilitant per a l’obertura d’establiment, sense que en cap cas puga
subcontractar-se o cedir-se a terceres persones o entitats esta activitat. La
parada s’ha de situar al costat de la porta de l’establiment o en la zona
autoritzada per a la instal·lació de terrassa i sempre sense sobrepassar la línia
de façana de l’establiment.
16.2. Les parades de bunyols han d’estar dedicades exclusivament a la venda
de pasta fregida, la composició de la qual es limita als elements bàsics següents:
farina de blat, oli vegetal comestible autoritzat, aigua potable i additius autoritzats, així
com productes tradicionals (figues, carabassa...) que no siguen de caràcter perible.
16.3. Així mateix, es permetrà l’elaboració de pasta fregida apta per a celíacs a
partir dels ingredients bàsics (farines que no siguen de blat, aigua i sal) o, si estos es
preparen a partir d’un producte final acabat i congelat, utilitzant:
a) Farines o productes finals certificats amb marca de garantia “Controlat per FACE” o
ELS (sistema de llicència europeu).
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b) Farines o productes finals etiquetats “SENSE GLUTEN” (per tant, acollits als
reglaments (UE) núm. 1169/2001 i núm. 41/2009). Amb certificat d’absència de gluten
de l’empresa elaboradora que incloga anàlisi de gluten (realitzat en laboratoris
acreditats per ENAC per a l’assaig de gluten) del lot o partida corresponent i que el seu
resultat no excedisca, per tant, de 20 mg/kg (ppm).
16.4. En el cas que en un mateix lloc s’elabore pasta fregida apta per a celíacs i
no celíacs, per a evitar contaminacions creuades, el lloc ha d’estar subdividit totalment
perquè hi haja una separació física adequada i s’han d’utilitzar utensilis diferents per a
ambdós elaboracions. Estes instal·lacions han de complir les condicions generals.
16.5. Així mateix, es pot incloure l’elaboració de xocolate en els punts de
venda, sempre que l’elaboració es faça amb maquinària adequada per a esta finalitat i
que siga de fàcil neteja i desinfecció.
16.6. Les parades, en cap cas, poden tindre instal·lacions o maquinària
destinada a l’elaboració o expedició de qualsevol altre producte i, si n’hi ha, es faculta
la Policia Local per a la retirada immediata i trasllat a les dependències municipals o, si
és el cas, al precintatge, i això sense perjuí de l’inici, si és el cas, de l’expedient
sancionador que hi puga correspondre.
16.7. Les parades de venda autoritzades en virtut d’este ban no han d’excedir,
amb caràcter general, 8 metres de llargària per 3 metres d’amplària, de manera que en
cada cas s’ha de concretar el total de superfície autoritzable a través de l’informe
preceptiu de la Policia Local, que es determinarà en funció de la situació i
característiques de l’emplaçament.
16.8. Serà obligatori mantindre lliures els espais immediats als armaris i
qualssevol altres instal·lacions municipals, així com permetre actuar, sense
restriccions, al personal que haja d’actuar sobre ells. Donades les seues
característiques especials, els recipients que continguen oli bullint se situaran a una
distància mínima d’1,5 metres de qualsevol tipus d’armari.
16.9. Queda expressament prohibit, segons el que es disposa en l’Ordenança
municipal de sanejament, fer abocaments a la xarxa municipal de séquies i
sanejament dels olis utilitzats per a la fregida dels bunyols o pasta fregida.
- Han de disposar de pica llavamans, dotada d’aigua freda i calenta, aixetes
d’accionament no manual, sabó i tovalles d’un sol ús.
- Els productes exposats per a la venda han d’estar protegits per mitjà de vitrines
expositores.
- Els recipients amb oli bullent han de quedar protegits de manera que les persones
vianants no els puguen tocar des de l’exterior.
- Les superfícies i utensilis que estiguen en contacte amb els productes alimentaris
han d’estar en bon estat i ser fàcils de netejar i, en cas necessari, de desinfectar, la
qual cosa requerirà que els materials siguen llavables, resistents a la corrosió i no
tòxics.
- S’ha de comptar amb material adequat per a la neteja i, quan siga necessari, la
desinfecció de l’equip i els utensilis de treball, de manera que estos han d’estar
perfectament identificats i aïllats.
- Els punts d’il·luminació artificial han d’estar protegits amb pantalles antiruptures.
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- Les zones de manipulació, emmagatzematge i/o venda han de quedar integrades
dins de la parada, aïllades de la via pública amb material llis, resistent i de fàcil
neteja, per la qual cosa queda totalment prohibit usar estructures annexes que
excedisquen la zona autoritzada.
- Han de disposar de campana extractora amb filtres adequats per a eliminar olor i
fum.
16.10. Per mitjà d’un informe emés per la Policia Local, es determinaran les
característiques de cada instal·lació, que haurà de garantir el mínim trastorn en la
circulació de les persones i vehicles. Esta circumstància s’ha de tindre especialment
en compte en les demarcacions falleres en les quals, per raó del monument o altres,
es produïxen grans concentracions de persones, de manera que és exigible per a les
parades de bunyols que s’instal·len en el centre històric, així com en les pertanyents a
falles de la secció especial, deixar una amplada de banda lliure per a vianants de 2,5
metres.
Les autoritzacions s’atorgaran a través del Servici d’Ocupació del Domini Públic
Municipal, el qual una vegada coneguda la superfície autoritzable, segons el que es
disposa en el paràgraf anterior, exigirà l’ingrés de la taxa per ocupació de la via
pública, sense el justificant de la qual no podrà atorgar-se l’autorització corresponent.
Les parades es podran instal·lar sempre que hagen obtingut prèviament
l’autorització corresponent i que hagen abonat la taxa.
Les persones titulars han de col·locar totes les autoritzacions concedides, que
tenen caràcter discrecional i poden ser revocades per l’Ajuntament quan les
circumstàncies ho aconsellen, en un lloc visible de la parada.
La Policia Local ha d’informar sobre la ubicació concreta de la parada per tal de
determinar les característiques de cada instal·lació, que ha de garantir el mínim
trastorn en la circulació de les persones i vehicles i que es complisquen les condicions
establides en este ban i la resta de normativa que hi siga aplicable.
L’Ajuntament pot autoritzar la instal·lació de parades de venda de bunyols i
pasta fregida en espais d’ús públic que no formen part del domini públic municipal,
amb l’autorització expressa prèvia d’ocupació del sòl de qui en siga el titular i sempre
que, tant les instal·lacions que s’utilitzaran com l’activitat que s’hi desenvoluparà,
complisquen i s’ajusten als requisits i condicions fixats en este ban.

17. PROTECCIÓ DE L’ARBRATGE, JARDINS I ALTRES INSTAL·LACIONS DEL
SERVICI PÚBLIC, PAVIMENT, MONUMENTS O ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
RELLEVANTS
17.1. Queda prohibit tot tipus de lligament en els arbres dels carrers i jardins,
semàfors, càmeres de control de trànsit, altres instal·lacions del servici públic, així com
en monuments o elements arquitectònics rellevants per a instal·lar cartells, banderes,
altaveus, cables de llums, tirants de subjecció o qualsevol altre adorn o element festiu.
17.2. Qui exercisca la presidència de la falla haurà d’haver sol·licitat al Servici
de Mobilitat Sostenible, ajustant-se als requisits descrits en l’apartat corresponent de

Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL ADMON.MPAL. - TITULAR ORGAN DE
SUPORT A JGL
ALCALDE - ALCALDIA

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Data
18/02/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

JOAN RIBO CANUT

19/02/2020

ACCVCA-120

20672133434614640613
837186985659682676

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: qAFW CzjG dE4P jPLy /iwD rH2K 89U=

tràmits municipals de la seu electrònica, el desmuntatge de bol·lards, senyals de
trànsit o instal·lacions semafòriques i la posterior reposició una vegada finalitzada
l’ocupació, si les instal·lacions o el monument faller afecta estos elements. És
responsabilitat de la comissió fallera corresponent, o agent causant d’estos, els danys
que es provoquen a estos elements i instal·lacions.
17.3. És obligatori mantindre lliures els espais immediats als armaris i
qualssevol altres instal·lacions municipals, així com permetre actuar, sense
restriccions, el personal que haja d’actuar-hi.
17.4. Queda prohibida, per part de qui organitze els actes, la poda, tala o tall de
branques, que tinga per objecte realçar l’ornamentació dels carrers, en detriment de
l’arbratge públic.
17.5. Els jardins, parcs i espais enjardinats no poden utilitzar-se per a activitats
diferents a les seues finalitats, de manera que queda prohibit fer-hi concursos de
paelles, focs artificials i qualssevol altres usos semblants sense autorització expressa
del Servici de Jardineria. En cap cas s’autoritzarà la realització d’este tipus d’activitats
en unitats vegetals, parterres i àrees de cultiu o de terra vegetal (els escocells i
elements de jardineria mòbil es consideren unitats enjardinades).
17.6. Les xarxes de reg són d’ús exclusiu per al reg, de manera que queda
prohibida utilitzar-les per a qualsevol ús diferent. S’informa que alguns jardins
s’abastixen amb aigua no potabilitzada que pot ocasionar problemes sanitaris i que, a
més, amb la seua manipulació indeguda es poden causar danys en els sistemes
automatitzats d’estos.
17.7. En la plantà de la falla s’ha de procurar situar-la a una distància mínima
de 25 metres de qualsevol element de vegetació urbana (arbres o jardins). En
qualsevol cas, la mateixa comissió ha de disposar les mesures i materials de protecció
dels arbres o plantes, perquè no queden danyats pel foc en el moment de la cremà.
Així mateix, s’ha de col·locar una capa d’arena de 20 centímetres de grossària, com a
mínim, per a protegir el paviment sobre el qual es planta la falla.
17.8. La instal·lació de barraques, parades o paradetes no es pot fer mai sobre
una zona enjardinada, en tot o en part, ni esta pot quedar limitada en el seu lliure ús
per les servituds que impose la proximitat de qualsevol element, caseta, barraca, falla,
etc., a esta, ni es pot prendre com a pas indiscriminat de vehicles o persones, que
degraden esta zona, a l’haver-hi impediments que obliguen a desviaments sobre
estes, per la qual cosa la comissió ha de vigilar i cuidar que no s’utilitzen les zones
enjardinades com a pas o circulació obligatòria davant la falta d’una altra alternativa.
Tampoc han d’ocupar la zona de projecció de la copa dels arbres, que no han de
suposar un obstacle per a la lliure circulació de persones, de manera que les
instal·lacions sempre han d’adaptar-se a l’arbratge existent. No s’acceptaran peticions
de poda per este motiu. En tot cas, les unitats de jardineria viàries de la zona de
Russafa no poden ser remogudes de la seua ubicació, a causa de la seua instal·lació
fixa al paviment, perquè cada una disposa de xarxa de reg automatitzada amb
connexió individual a través de la seua base.
17.9. És responsabilitat de la comissió fallera corresponent, o agent causant
d’estos, els danys que, com a conseqüència de la no observació del que es regula en
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este capítol, es provoquen a l’arbratge i jardins públics, així com de les seues
instal·lacions i elements complementaris.
17.10. S’aplicaran, en tot cas, les vigents ordenances municipals de parcs i
jardins de la ciutat de València.
18. VENDA, SUBMINISTRAMENT I CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES EN
LA VIA PÚBLICA
De conformitat amb el que es disposa en l’article 69 de la Llei 10/2014, de 29
de desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana, així com en els
articles 89 i 117 de l’Ordenança reguladora de l’ocupació del domini públic municipal,
no hi ha prohibició de venda, subministrament i consum de begudes alcohòliques en la
via pública en les zones d’activitat autoritzades a les comissions de falla durant els
dies 1, 7 i 8, i des del 12 fins al 19 de març de 2020, alhora que es recorda el
compliment obligatori de les disposicions establides en estos articles.
En tot cas, s’apel·la a la ciutadania i a les persones que visiten la ciutat en les
festes falleres a la responsabilitat i el civisme en el consum moderat de begudes
alcohòliques, que han de ser subministrades i consumides en les zones autoritzades
per a això, amb el respecte de l’entorn a partir d’un tractament responsable dels
residus i una activitat concordant amb els valors cívics elementals.
El casal, carpa o zona d’activitats autoritzada i degudament indicada són els
únics espais en els quals se pot dur a terme la venda i el consum de begudes
alcohòliques, de manera que han d’estar degudament senyalitzats, i cal tindre en
compte la prohibició de consumir-les fora d’eixos espais. En totes les activitats, les
comissions han de vetlar per l’ús de gots reutilitzables, to i que també s’ho poden
utilitzar gots de bioplàstic, paper, reciclables o semblants, per tal de minimitzar i limitar
la utilizació de gots de plàstic d’un sol ús.

19. MERCATS EXTRAORDINARIS
La realització dels mercats extraordinaris fixos del Central i de Jerusalem se
suspenen des del 10 i l’11 de març, respectivament, fins a l’acabament de les Falles. A
partir de l’11 de març se suspén qualsevol altre mercat extraordinari que siga
incompatible amb el desenvolupament de les Falles fins a la finalització de les festes.

20. NETEJA I SOSTENIBILITAT
Les comissions falleres han de fomentar la recollida selectiva de vidre i
envasos, tant en els casals i/o les carpes com en les seues zones d’activitat.
El sector de l’hostaleria i les mateixes comissions falleres fomentaran l’ús de
gots i altres productes reutilitzables i/o biodegradables per a reduir els residus
generats durant les festes falleres, per tal que siguen unes festes sostenibles amb el
desenvolupament mediambiental.
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Amb la finalitat de contribuir a les condicions adequades de neteja de la ciutat,
regulades en l’Ordenança municipal de neteja urbana vigent, les comissions falleres i
altres agents intervinents en les diverses activitats en la via pública han de preveure
les actuacions següents:
-

Els artistes fallers o la comissió han de retirar les restes del muntatge de les
falles, incloent-hi els palets i l’arena sobrants.

-

Qualsevol instal·lació de cablejat elèctric i d’il·luminació o tirants mecànics ha
de fer-se a més de 5 metres d’alçària per al pas i servici dels camions de
recollida de fem.

-

Neteja diària de revetles i sopars festius, així com zones de foc, amb especial
atenció al fet que els residus es depositen ben apagats i en bosses tancades
en els contenidors corresponents. Esta neteja ha d’estar acabada abans de les
08.00 hores en general i, en el cas de l’entorn del Mercat Central i del Mercat
de Russafa, abans de les 07.00 hores.

-

Sol·licitud i utilització diferenciada de contenidors metàl·lics per a restes de
cendra de sopars i focs en les vies públiques, que ha de realizar-se abans del
dia 25 de febrer de 2020.

-

L’empresa instal·ladora o la comissió fallera han de retirar les restes del
muntatge de carpes i, especialment, neteja de residus davall les carpes i altres
restes del desmuntatge de l’endemà del 19 de març, així com neteja de l’entorn
i altres instal·lacions durant la utilització i després del desmuntatge.

-

Els llocs de venda ambulants, com ara mercats ambulants, parades de venda
i/o consum d’aliments, han d’estar equipats amb papereres de recollida
selectiva d’un mínim de 60 litres de capacitat cada una (paper, envasos,
orgànica i vidre) per a fomentar i facilitar el reciclatge, així com mantindre la
neteja del seu entorn de tot tipus de residus i, així mateix, de taques en els
paviments de voreres i calçades.

-

Les comissions falleres han d’encarregar-se del desmuntatge, custòdia i
reposició de les balises dels contenidors afectats per carpes i falles.

-

Es recorda la prohibició de depositar petards, puros, puntes de cigarrets o
altres matèries enceses en les papereres i contenidors (art. 6 de l’OMLU).

21. INFRACCIONS
21.1. La Policia Local, en el marc de les seues funcions, denunciarà totes les
infraccions comeses contra estes normes d’acord amb la norma jurídica que siga
aplicable en cada cas.
21.2. 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 béns mobles, en general, amb el requeriment
previ a les persones interessades quan això siga possible. Si el que s’ha decomissat
és un producte perible es procedirà a destruir-lo o a lliurar-lo a centres benèfics.
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22. VIGÈNCIA
Les disposicions d’este ban entraran en vigor el dia 1 de març a les 9.00 hores i
cessaran a les 19.00 hores del dia 20 de març de l’any 2020, si no s’hi establix una
altra data.
23. GEOPORTAL
L’Ajuntament de València, en l’adreça https://geoportal.valencia.es, disposa
d’una secció específica de “Falles” on la ciutadania i els servicis municipals poden
consultar totes les ocupacions del domini públic que realitzen les comissions falleres,
així com els plànols de detall presentats per estes per a la seua autorització.

24. INDICACIONS COMPLEMENTÀRIES
Les Falles són una festa popular del conjunt dels valencians i valencianes,
declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Una festa històricament compromesa
amb els valors de la igualtat i el respecte a la pluralitat i la diversitat existents en la
mateixa festa. Una oportunitat en què any rere any, el poble valencià, per mitjà de l’art,
l’enginy, la sàtira i el foc, ha denunciat les desigualtats existents en la societat.
Per això, l’Ajuntament de València vol reivindicar el caràcter inclusiu de la
nostra festa convidant el conjunt de la societat valenciana, i les persones que ens
visiten, a continuar demostrant durant les Falles el seu rebuig a qualsevol tipus de
discriminació o discurs d’odi per raó de gènere, creences, cultura, orientació sexual,
diversitat funcional, color de pell o origen, així com a continuar mostrant-se vigilant en
la tolerància zero contra les agressions sexistes contra les dones.
De la mateixa manera, conscients de l’alta ocupació de l’espai públic que
acompanya una festa al carrer com són les Falles, l’Ajuntament de València vol fer una
crida al conjunt dels agents implicats i, molt especialment, als col·lectius fallers a
procurar minimitzar, tant com es puga, les possibles barreres afegides per a les
persones amb diversitat funcional i a continuar treballant per la màxima inclusivitat
possible en la festa.
De la mateixa manera, l’Ajuntament de València vol felicitar totes aquelles
comissions falleres que, com a entitats veïnals de caràcter cultural i festiu, a més de la
seua aportació a la preservació del patrimoni faller, fan especials esforços amb bones
pràctiques referents a una millor accessibilitat, sostenibilitat i convivència de la festa
amb el conjunt de la societat.
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