
 
 

 

 

 

BAN DE L'ALCALDIA 
 

CELEBRACIÓ DE LES FESTES FALLERES 2015 
 
 
 Les festes falleres són motiu de grans celebracions festives, ocupació de 
carrers i places amb els monuments fallers i disparada de focs d'artifici per les 
comissions falleres. Paral·lelament i durant els últims anys, al voltant d'estes 
festes, ha anat generant-se un negoci de venda i una activitat de disparada 
de focs artificials indiscriminadament, la qual cosa ha ocasionat multitud de 
molèsties i una alteració molt negativa de la convivència ciutadana. 
 
 Amb el pas del temps, els responsables de l'Administració han generat una 
normativa cada vegada més restrictiva en referència a la disparada de focs 
d'artifici fora dels actes programats per les comissions festives, a la vegada que 
s'ha regulat tota l'activitat i responsabilitat dels promotors dels espectacles, 
emmagatzematge i disparada d'estos productes. 
 
 És per tot allò exposat que, properes a celebrar-se les festes de Sant 
Josep, durant les quals i al llarg d'una setmana són tradicionals els festejos fallers, 
esta Alcaldia resol: 
 
PRIMER.-Emetre les següents instruccions dirigides a garantir la seguretat, pau i 
tranquil·litat del veïnat, en els actes que es celebren amb ocasió de les 
esmentades festes d'arrelament i tradició a aquesta població: 
 
DISPARADA DE PRODUCTES PIROTECNICS 
 
Particulars 
 
La disparada de productes pirotècnics se realitzarà com a màxim fins a 
23.00 hores. 
 
Queda prohibida la disparada de:  

 
-Productes pirotècnics de les classes no autoritzades per a 

particulars, així com trons de metxa tipus masclets o similar. 
 

-Productes pirotècnics de les classes autoritzades fora dels horaris, 
llocs i actes programats, alterant amb allò la tranquil·litat i seguretat de les 
persones. 
 
Actes Fallers 
 

La disparada de productes pirotècnics es realitzarà dins dels actes 
dels programes de cada falla que estiguen autoritzats. 



 
 

 

 

En els actes programats que estiga permesa la participació de menors, es 
realitzarà d´acord amb la normativa vigent i les condicions fixades per 
l´organitzador. Serà necessari disposar d´autorització per a la disminució d´edat 
d´us d´artificis, sent entregada a l´organitzador amb caràcter previ a la seua 
realització. 
 
Les edats mínimes per a l´ús dels artificis de pirotècnia són: 
 
Categoria 1 -  12 anys (amb autorització 8 anys) 
Categoria 2 – 16 anys (amb autorització 10 anys) 
Categoria 3 – 18 anys. 
 
VENDA DE PRODUCTES PIROTECNICS 
 
 El emmagatzematge, venda i transport de productes pirotècnics tindrà lloc 
en tot cas complint les condicions imposades a la Instrucció de la Delegació del 
Govern de la Comunitat Valenciana de data 24 de juny de 1998, Reial Decret 
230/98 de 16 de febrer, I.T.C. nº 19 de l'esmentat Reglament, ADR i marginal 
10.011, i Bans de l'Alcaldia. 
 

Per a vendre productes pirotècnics, els establiments hauran d'acomplir allò 
disposat per la legislació vigent esmentada, la qual determina les condicions en 
les quals es pot dur a cap la venda, i que són les següents: 
 
 Tenir autorització municipal i de la Delegació del Govern. 
 Emmagatzemar i vendre només productes de classes autoritzades i en les 

quantitats autoritzades sense sobrepassar-les. 
 Emmagatzemar els productes amb el seu envàs corresponent, en caixes 

completes i amb etiquetatge homologat. 
 Els locals deuran tenir: 

 2 extintors d'incendis, com a mínim, de 6 kg. eficàcia  21 A 113 BC. 
 Rètols homologats de prohibició, perill i aforament. 

 Els productes exposats al públic estaran en caixes completes a prestatgeries 
separades dels mostradors al menys 1 metre. 

 La venda es realitzarà per caixes completes. 
 Al mostrador i aparadors només podran haver-hi caixes o productes buits. 
 Els venedors seran aquells que figuren a l'autorització. 
 El número de compradors no podrà ser superior al de venedors i, en cap cas, 

superior a 8 clients, ni a 1 per cada 6 m2 de superfície. 
 L’horari autoritzat de venda finalitzarà a les 22.00 hores. 
 
ATENCIONS SANITÀRIES: 
 
 En cas d'accident, els serveis municipals efectuaran l'avaluació i 
assistència sanitària de les persones afectades, en col·laboració amb el Centre de 
Salut i el Servei d’Emergències 112. 
 
  



 
 

 

 

No obstant això, s’informa dels següents telèfons per a qualsevol emergència: 
 
 -Policia Local....................  96 159 44 61  ó  649987098 
 -Guàrdia Civil Paiporta.....  062  ó  96 397 30 60 
 -Ambulància.....................  112 
 -Parc de Bombers Torrent  112 
 -Hospital General Universitari 96 197 20 00 
 
VIGÈNCIA D'AQUESTES INSTRUCCIONS: 

 
La venda i disparada de productes pirotècnics durant estes festes 

falleres sols podrà tindre lloc del 6 al 19 de març, ambdós dies inclosos. 
 
SEGON.-Que pels Agents de la Policia Local es controle el compliment de les 
instruccions assenyalades, així com la normativa vigent en la matèria que ens 
ocupa. 
 
Els Agents de la Policia Local faran observar l’horari de venda dels locals que 
venguen productes pirotècnics, comprovant diàriament cada local i passant el part 
corresponent. 
 
TERCER.- Les disposicions contingudes en el present Ban entraran en vigor en la 
data d'avui i cessaran el dia 20 de març. 
 
QUART.- Que el present Ban siga notificat a tots els establiments de la 
població susceptibles de vendre productes pirotècnics, als Presidents de les 
Falles de Picanya i a la Junta Local Fallera. 
 
CINQUÈ.-Que el present Ban siga exposat al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de 
Picanya per a general coneixement. 
 
Aquesta Alcaldia espera la col·laboració i responsabilitat de totes les persones 
involucrades en la festa de les falles, i que el desenvolupament dels actes fallers i 
demés festeigs tinguen lloc en un ambient d'ordre i convivència. 
 

Picanya, 2 de març de 2015 
 

L'ALCALDE 
Josep Almenar i Navarro. 

 


