
  

Direcció Territorial d'Alacant

C/ Professor Manuel Sala, 2
03003 Alacant

Ajuntament de Salinas
Plaça d´Espanya, 8

(03638) Salinas
Alacant

N.º Ref.: -/GM
Expdt: FOFEST/01/2021

Assumpte: Autorització  d’emplaçament  d’us  festiu-recreatiu  del  foc  per  a  «PAELLA  GEGANT
MULTITUDINARIA DE LA ROMERIA DE SANT ISIDRE» en les festes de maig en el municipi de Salinas.                

VISTA la sol·licitud d´autorització de l’emplaçament  per a l’ús festiu-recreatiu del foc presentada amb les
dades referides a continuació:

Ajuntament sol·licitant: Ajuntament de Salinas

Activitats o esdeveniments sol·licitats: Foc culinari

Dates: Diumenge anterior o posterior al dia de Sant Isidre (maig)

Descripció de l'activitat o esdeveniment: Cuina de paella multitudinària

Dades de l'emplaçament o ubicació: Coord. UTM (ETRS 89, Fus 30): (680622.05, 4264405.21)

Esta Direcció Territorial, basant-se en els següents:

                                                                             ANTECEDENTS DE FET                                                                             

PRIMER.- Amb data 09/02/2021 i número de registre d’entrada GVRTE/2021/258737, té entrada sol·licitud
de l’Ajuntament de Salinas (Alacant) amb les dades referenciades al quadre anterior. Es va emetre resolució
de NO AUTORITZACIÓ perquè no complia amb els requisits establits en la legislació vigent.

SEGON.-  Amb  data  26/04/2021  i  número  de  registre  d’entrada  REGAGE21e00005714058,  té  entrada
sol·licitud  de  l’Ajuntament  de  Salinas  (Alacant)  en  la  que  s’exposa  la  superació  de  les  inconveniències
plantejades en la resolució anterior.

TERCER.- Vist l’informe tècnic amb data 03/05/2021 on es comprova que l’emplaçament sol·licitat compleix
amb els requisits establits en el  Decret 148/2018, de 14 de setembre del Consell, pel qual es modifica el
Decret  98/1995,  de  16 de maig,  del  Govern Valencià,  i  pel  que s’aproven les  normes de seguretat  en
prevenció d’incendis forestals a observar en l’ús festiu-recreatiu del foc en sòl forestal, confrontat o amb
una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal, i el  Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern
valencià, pel qual s’aprova el Reglament Forestal de la Llei 3/1993, Forestal, de la Comunitat Valenciana.

                                                                            FONAMENTS DE DRET                                                                             

PRIMER.- És normativa de referència el Decret 98/1995, de 16 de maig, pel qual s'aprova el reglament de la
Llei 3/1993, Forestal, de la Comunidad Valenciana i el Decret 148/2018, de 14 de setembre, del Consell, pel
qual es modifica el Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, i pel qual s'aproven les normes de
seguretat  en  prevenció  d'incendis  forestals  a  observar  en  l'ús  festiu-recreatiu  del  foc  en  sòl  forestal,

CSV:ZKBIM6MV:LXFC51GI:LBIB38MP URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ZKBIM6MV:LXFC51GI:LBIB38MP



 
confrontant o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal.

SEGON.- Vist l’article 7.1 de l’annex III del Decret 148/2018 i l'apartat g de l´article 146.1 del Decret 98/1995,
on s´indica l´ús festiu-recreatiu del foc en sòl forestal amb caràcter excepcional si s'utilitzen dispositius o
equipaments que usen foc destinat a cuinar.

QUART.- Vist l'article 147 del Decret 98/1995, on s'indica que les autoritzacions a què fa referència l'article
146 corresponen als directors o directores dels serveis territorials de la Conselleria competent en prevenció
d’incendis forestals.

QUINT.- Vista la RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s’atorga
la declaració de festa d'interés turístic local de la  Comunitat Valenciana a «Fiestas de Mayo incluida la
Romería de San Isidro», de Salinas. [2020/1516]

                                                                                           RESOL                                                                                           

AUTORITZAR l'emplaçament segons es descriu seguidament, per als actes i festejos tradicionals i per als
usos citats a continuació.

Ajuntament sol·licitant: Ajuntament de Salinas

Activitats o esdeveniments sol·licitats: Foc culinari

Dates: Diumenge anterior o posterior al dia de Sant Isidre (maig)

Descripció de l'activitat o esdeveniment: Cuina de paella multitudinària

Dades de l'emplaçament o ubicació: Coord. UTM (ETRS 89, Fus 30): (680622.05, 4264405.21)

L'autorització queda CONDICIONADA en tot cas:

1. Condicions generals:

- Haurà de complir amb les normes de seguretat contemplades en Annex II i Annex III del DECRET 148/2018,
de 14 de setembre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià,
i pel qual s'aproven les normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en l'ús festiu-
recreatiu del foc en sòl forestal, confrontant o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal.

- Una vegada autoritzat i registrat l'emplaçament de l'esdeveniment indicat en la present autorització es
precisarà, segons marca l'article 2 de l'Annex II del Decret 148/2018, de 14 de desembre, d'una  declaració
responsable per  part  de  l'ajuntament  a  la  direcció  territorial  de  la  Conselleria  amb  competències  en
prevenció  d'incendis  forestals  corresponent  cada  vegada  que  es  vaja  a  desenvolupar,  amb  un  mes
d'antelació a la data de realització efectiva de l'esdeveniment, en els termes previstos en l'article 69 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Amb caràcter previ a l'activitat i atenent el que s'estableix en l'article 156 al punt 1 del Decret 98/1995, de
16 de maig, i a l'article 3 de l'Annex II del Decret 148/2018, de 14 de setembre, en els dies i zones en els
quals  l'índex de perill  siga extrem (nivell  de preemergència 3 per risc  d'incendis forestals)  quedarà en
suspens aquesta autorització. Es pot consultar el nivell de preemergència i la seua previsió per a l'endemà
en el web: www.112cv.com i en twitter: @gva_112cv.

Hi ha una aplicació gratuïta anomenada "Preemergència IF Comunitat Valenciana", disponible en Google
Play per a dispositius en Android, que pot descarregar per a consultar el nivell de preemergència actualitzat.
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Nivell Preemergència per risc
d'incendis forestals

Suspesa l'autorització

1 NO

2 NO

3 SI

- En tot cas, l'esdeveniment en qüestió estarà vigilat en tot moment per l'autoritat municipal competent o
per aquelles persones físiques o jurídiques o qualsevol altre tipus d'entitat que hagen sigut nomenades com
a part de l'organització de l'esdeveniment.

- L'ajuntament haurà de garantir, una vegada finalitzat l'esdeveniment, que s'ha supervisat la zona forestal
circumdant o amb possibilitat de ser afectada pel radi d'abast del dispositiu d'ignició utilitzat i verificarà que
no existeix  risc  d'incendi.  Per  a  això l'ajuntament  estendrà  acta  de comprovació  on s'explicite  el  tipus
d'inspecció realitzada i  els fets constatats, certificant que no existeix risc d'incendi.  L'acta s'enviarà a la
direcció territorial de la conselleria amb competències en prevenció d'incendis forestals.

- L'ajuntament disposarà d'una assegurança de responsabilitat civil específica que atorgue cobertura al risc
generat per l'esdeveniment concret.

2.- Condicions particulars:

- No es podrà situar davall esteses elèctriques o telefòniques, arbres, ni prop de vehicles. La contornada
immediata a aquella no podrà albergar cap local que emmagatzeme productes inflamables.

- Davall del dispositiu per a cuinar i en un radi de 2 metres al voltant, estarà desproveït de vegetació.

- Sempre es cuinarà amb un dispositiu o equipament que utilitza el foc per a cuinar, mai directament al sòl
mitjançant foguera.

- S’haurà de disposar d’una mànega amb un cabal d’aigua suficient per a poder atendre qualsevol incidència
relacionada amb el foc amb suficients garanties.

3.- Condicions establides per l'ajuntament:

- La paella es cuinarà utilitzant plaques de cocció de 85-90 cm d'altura, amb protecció lateral, sobre les
quals es donen suport als cremadors-paellers.                                                                                  

- La zona on es cuinarà estarà voltada amb tanques i balises.
                                                                                                        
- Es dotarà amb personal de l'Associació Local de Voluntaris de Protecció Civil per al control d'aquesta mena
de risc així com de personal d'aquest ajuntament. 

- Es disposarà d'una cuba d'aigua arrossegada per un tractor per a qualsevol contingència.

Els requisits recollits en aquesta autorització seran exigits sense perjudici dels quals puguen derivar-se de
l'aplicació concurrent en altres normes sectorials i de l'obtenció de les restants autoritzacions i llicències
que legalment procedisquen.

Contra la present resolució que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se Recurs d'Alçada, per
termini d'un mes, comptat des de l'endemà al de la notificació de la present autorització, davant el Director
General de Prevenció d'Incendis Forestals, de conformitat amb el que s'estableix pels articles 121 i 122 de la
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Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Tot això, sense perjudici que els interessats puguen exercitar qualsevol altre recurs que estimen oportú.

 Alacant, en la data de la signatura digital

LA DIRECTORA TERRITORIAL
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