
 

BANDO 

Assumpte: Falles 2019 

Antonio González Rodríguez, Alcalde del Ayuntamiento de Almussafes, 

FA SABER:  

 

Els espectacles pirotècnics realitzats per personal expert hauran de comptar amb la notificació o 

autorització expressa de Delegació de Govern, segons siga procedent, havent de complir en tot 

moment les exigències requerides per la ITC núm. 8 del RD 989/2015, de 30 d’octubre, i en 
especial les distàncies de seguretat a edificacions i a públic d’acord al calibre i tipologies dels 

artificis a disparar.  

Seran d’obligada observança les mesures de seguretat i limitacions indicades en el protocol 
d’Actuació municipal per a les Falles 2018 que aprove la Junta Local de Protecció Civil.  
Les comissions de falla únicament podran disparar espectacles pirotècnics que compten amb 

ZONA AUTORITZADA per l’Ajuntament (Zona de Llançament i Zona de Seguretat). Sent la 
ZONA DE LLANÇAMENT el lloc on s’instal·len els artificis pirotècnics i la ZONA DE 
SEGURETAT l’àrea ubicada entre la zona de llançament i el públic. Les distàncies de seguretat 

s’establiran en funció dels calibres màxims, d’acord amb la instrucció Tècnica Complementària 
núm. 8 del RD 989/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’Articles Pirotècnics i 
Cartutxeria.  

Com és tradicional en estes festes falleres cal delimitar unes zones de foc per a les que els més 

menuts puguen tirar petards, sempre respectant el preceptiu acompanyament d’adults i categories 
pirotècniques i edats.  

De la mateixa manera que en anys anteriors, s’han habilitat tres zones de foc, situades cada una 
enfront de les carpes de les corresponents comissions falleres, és a dir, una en la Plaça Major (Falla 

la Torre), una altra en Carrer Major, encreuament amb C/Pinar (Falla Primitiva) i finalment, una 

altra en el mateix Carrer Major (Falla Mig Camí), entre els carrers La Foia i Cervantes. Així doncs, 

queda prohibit disparar qualsevol artefacte pirotècnic fora d’estes zones delimitades, per a garantir 
el lliure descans i trànsit del conjunt de ciutadans/es.  

Igualment s’ha delimitat un horari màxim perquè esta activitat s’exercisca, intentant que festa i 
descans puguen compaginar-se amb el llançament d’articles pirotècnics. Es podrà desenvolupar 
esta activitat dins dels recintes anteriorment assenyalats, des de les 10:00 fins a les 14:00 i des de 

les 17:00 hores fins a les 22:00 hores, des del dia 5 fins el dia 20 de març (ambdós inclosos).  

Preguem als pares i als membres de les diferents comissions falleres que s’esforcen a garantir la 
seguretat dels xiquets i el necessari descans dels veïns.  

El que es fa públic, per al general coneixement dels veïns i veïnes de la localitat.  

Almussafes, 4 de març de 2019.  

L’alcalde  
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