
  

Direcció Territorial d'Alacant

C/ Professor Manuel Sala, 2
03003 Alacant

Ajuntament d'Alacant
N.º Ref.: 16598_GM
Expdt: FOFEST_15_2022

Assumpte: Autorització de l’emplaçament d’ús  festiu-recreatiu del  foc.  Concurs  Internacional  de
Focs Artificials en les Fogueres de Sant Joan en la platja Cocó.

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 d'Alacant

Activitats o esdeveniments sol·licitats: Castell de focs artificials

Dates: Des del 25 fins al 29 de juny a les 23:59 hores

Descripció de l'activitat o 
esdeveniment:

Llançament de castell pirotècnic 

Dades de l'emplaçament o ubicació: Platja Cocó

Aquesta Direcció Territorial, basant-se en els següents:

ANTECEDENTS DE FET

Amb data de 08/04/2022 i núm. de registre GVRTE/2022/1093953, té entrada en aquesta Direcció
Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica, la sol·licitud relativa a la inclusió de l’emplaçament de la Platja Cocó amb coordenades
per a la Zona 1: UTM (ETRS 89, Fus 30) (X=720831 Y= 4247535), Zona 2: UTM (ETRS 89, Fus 30) (X=
720832 Y= 4247512)  i  Zona 3:  UTM (ETRS 89,  Fus  30)  (X= 720825 Y=  4247410)  en el  registre
d’emplaçaments  per  a  actes  i  festejos  tradicionals  que  poden  usar  foc  o  artefactes  pirotècnics
excepcionalment en sòl forestal, confrontant o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny
forestal, durant les Festes de les Fogueres de Sant Joan, des de el 25 fins al 29 de juny a les 23:59
hores, en el municipi d’Alacant.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER.- És normativa de referència la  Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat
Valenciana; el Decret 98/1995, de 16 de maig, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 3/1993 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, confrontant o amb una proximitat
inferior a 500 metres de terreny forestal.

SEGON.- Vist l'article 146 del Decret 98/1995, on en el seu apartat g), s'indica, a manera de resum,
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que  l'ús  del  festiu-recreatiu  del  foc  podrà  realitzar-se  prèvia  declaració  responsable  prèvia
autorització de l'emplaçament. 

TERCER.- 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.

QUART.- Vista la Resolució de 20 de juny de 2014, de la Consellería de Educació, Cultura y Esport,
per la que se declara les Fogueres de Sant Joan com a Bé d’Interés Cultural Immaterial. BOE 164 del
7 de juliol de 2014.

RESOLUCIÓ

Vista  la  nova  documentació  presentada  per  l’ajuntament  promotor,  informar  que  d’acord  amb
l’article 3 i 4 de l’annex III del Decret 148/2018, és a dir, d’acord amb el Plec tècnic de normes de
seguretat  en  prevenció  d’incendis  forestals  que  s’han  d’observar  en  l’ús  del  foc  o  d’artefactes
pirotècnics  en  esdeveniments  festius  recreatius  en  sòl  forestal,  contigu  o  amb  una  proximitat
inferior a 500 metres, el llançament o tir d’artificis pirotècnics no es podrà fer en sòl forestal.

La determinació de la distància a sòl forestal en espectacles pirotècnics aeris haurà de ser el doble a
la  distància  de  seguretat  respecte  del  públic  d’acord  amb l’article  4.1  de  l’annex  III  del  Decret
148/2018. En aquest cas, la distància de seguretat al públic és de 140 m, i per tant, la distància de
seguretat a sòl forestal és de 280 m,  complint així el condicionat perquè el sòl forestal es troba a
més distància. 

                    
  

 Imatge 1: Platja de Cocó:  distància de seguretat a sòl forestal 
                   de 280 m (cercle morat) i terreny forestal (àrea verd). 
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Vist que la  muntanya del Castell de Sta. Barbara no té la consideració de terreny forestal d’acord
amb l’article 19. 1. a) del Decret 58/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el Pla d’Acció
territorial Forestal (PATFOR) de la C. V.

Vist el punt 2 de l'article 19 del DECRET 58/2013, de 3 de maig, del Consell, pel que s'aproba el Pla
de Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana, i no sent en aquest cas, el Castell de Sta.
Barbara sòl urbanitzable.               

Per tant, s'AUTORITZA condicionadament l'emplaçament segons es descriu seguidament,  per als
actes i festejos tradicionals i per als usos citats a continuació.

Ajuntament sol·licitant: Ajuntament d'Alacant

Activitats o esdeveniment sol·licitat: Castell de focs artificials

Dates: Des del 25 fins al 29 de juny a les 23:59 hores

Descripció de l'activitat o esdeveniment: Llançament de castell pirotècnic

Dades de l'emplaçament o ubicació: Platja Cocó. Coordenades per a la Zona 1: UTM
(ETRS 89, Fus 30) (X=720831 Y= 4247535), Zona
2:  UTM  (ETRS  89,  Fus  30)  (X=  720832  Y=
4247512) i  Zona 3: UTM (ETRS 89, Fus 30) (X=
720825 Y= 4247410) 

L'autorització queda CONDICIONADA, en tot cas a:

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,  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  l'article 3 de l'Annex II  del  Decret
148/2018,  de  14  de  setembre,  podrà  realitzar-se  l'espectacle  pirotècnic  quan  el  nivell  de
preemergèccia siga 1. 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.

L´aplicació  gratuïta  anomenada  "Preemergència  IF  Comunitat  Valenciana",  està  disponible  en
Google  Play  per  a  dispositius  en  Android  i  es  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 SI

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  dels  artificis  pirotècnics,
fogueres o qualsevol altre 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  i  que  estiga  vigent  en  el  moment  de  l'espectacle
pirotècnic.

-  L´emplaçament  dels  focs  artificials  hauran  d’ajustar-se  a  les  localitzacions  indicades  en  la
documentació  presentada.  Qualsevol  variació  en  les  dades  inscrites  deurà  ser  objecte  de
comunicació a l'òrgan gestor del registre.

2.- Condicions particulars:

- La determinació de les condicions d’execució de l’espectacle pirotècnic es realitzarà en funció de la
distància a sòl forestal de l’emplaçament sol·licitat. Per a això, es tindran en compte les distàncies de
seguretat respecte al públic establides en la Instrucció Tècnica Complementària (ITC) núm. 8 del
Reial decret 989/2015, de 30 d’octubre, per la qual s’aproven el Reglament d’articles pirotècnics i
cartutxeria que, als efectes de delimitació dels emplaçaments regulats en este article, es duplicaran.

- Les modificacions referides al calibre dels artificis pirotècnics, a l’altura màxima d'abast i altres que
puguen  incrementar  les  distàncies  de  seguretat  al  públic  i  conseqüentment  al  terreny  forestal,
hauran de ser comunicades a la conselleria amb competències en prevenció d'incendis forestals.

- S'hauran d'executar i finalitzar els treballs proposats per al maneig de la vegetació existent,  o bé
mitjançant l'ús prescriptiu del foc o bé mitjançant tractaments silvícoles en l´estrat arbori, herbaci i
matoll per a evitar la continuïtat horitzontal i vertical, perquè es puga realitzar el tir del castell de
focs artificials (especialment dins de la zona de seguretat).

- Les zones circumdants a l’emplaçament, amb vegetació forestal o vegetació que puga afavorir la
propagació cap a la vegetació forestal, i especialment les que estén en dins de la zona de seguretat,
hauran de ser gestionades en temps, afavorint el model de combustible 8 (Rothermel), el qual es
caracteritza per la seua baixa combustibilitat.  Es deuran executar treballs de manteniment en la
vegetació existent periòdicament per acomplir tal finalitat sempre abans de l'esdeveniment
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- Haurà de sol·licitar-se, per part de l’Ajuntament promotor, l’assistència de dotacions de personal
d’emergències: Bombers i Bombers Forestals. Els quals hauran de desplegar-se en nombre suficient
per garantir l’assistència de qualsevol  incidència.  S’haurà de disposar com a mínim d'un vehicle
autobomba.

- Si es donara un canvi sobtat en la meteorologia, com vents forts o altres que pogueren  augmentar
el risc d'ignició en la massa forestal, l'espectacle serà suspés.

3.- Condicions establides per l'ajuntament:

Es contarà amb la presència de l'equip humà i mitjans segon el Plan de Seguretat y Emergència
d'aquest dispar.

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, davant la
Directora General  de Prevenció d'Incendis Forestals,  de conformitat  amb el  que s'estableix pels
articles 121 i 122 de la 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.

A Alacant, en la data de la signatura digital
LA DIRECTORA TERRITORIAL 
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