Direcció Territorial de Castelló
Hermanos Bou, 47.
12003 Castelló

Ayto. Atzeneta
Plaça Major, 2
12132 Castellón de la Plana/Castelló de
la Plana
(CASTELLÓN)
EXPTE: PIF/109/2019/AG
Nª Ref: AGS/IS
ASUNTO: Resolución emplazamiento uso festioo-ec-eatio del fuego

RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE L’EMPLAÇAMENTE PER A L’ÚS FESTIU-RECREATIU DEL FOC
VISTA la sol·licitud d’auto-ització de l’emplaçament pe- a l’ús festuo-ec-eatu del foc p-esentada amb les
dades -efe-ides a contnuació:

Ajuntament sol·licitant:

Ajuntament d’Atzeneta del Maest-at

Actiitats o esdeieniment sol·licitat:

Co--efocs i Castell de focs de les Festes Pat-onals d’Agost.

Dates :

Du-ant el mes d’agost.

Desc-ipció de l'actiitat o
esdeieniment:

Co--efoc pels ca--e-s del poble, -eco--e-à 565 met-es. El castell de
focs es -ealitza-à amb motu de la fnalització de les festes
pat-onals.

Dades de l'emplaçament o ubicació:

El co--efoc s'inicia-à a la Plaça de la Font i pels ca--e-s Majo-,
Pu-iísima, Mª Déu del Rose-, de la Font, Ca--il, Aiguanoia,
Llucena, Plaça del Lo-eto, Ma-e de Déu del Lo-eto, Ai. Sant Isid-e i
fnalitza-à a Ai. Castelló.
El Castell es llança-à a Ai. Castelló.

Esta Di-ecció Te--ito-ial, basantose en els següents:
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER.o Amb data 11/07/2019 i núme-o de -egist-e GVRTE/2019/469136, té ent-ada sol·licitud de
l’Ajuntament d’Atzeneta del Maest-at (CASTELLÓ) amb les dades -efe-enciades en el quad-e ante-io-.
SEGON.- Vist l'info-me tècnic de data 29/07/2019 on es comp-oia que l'emplaçament sol·licitat compleix
amb els -equisits establits en el Dec-et 148/2018, de 14 de setemb-e del Consell, pel qual es modifca el
Dec-et 98/1995, de 16 de maig, del Goie-n Valencià, i pel qual s'ap-oien les no-mes de segu-etat en
p-eienció d'incendis fo-estals a obse-ia- en l'ús festuo-ec-eatu del foc en sòl fo-estal, conf-ontant o amb
una p-oximitat infe-io- a 500 met-es de te--eny fo-estal.
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FONAMENTS DE DRET
PRIMER.o És no-matia de -efe-ència la Llei 3/1993, de 9 de desemb-e, Fo-estal de la Comunitat Valenciana;
el Dec-et 98/1995, de 16 de maig, pel qual s'ap-oia el -eglament de la Llei 3/1993 i el Dec-et 148/2018, de
14 de setemb-e, del Consell, pel qual es modifca el Dec-et 98/1995, de 16 de maig, del Goie-n Valencià, i
pel qual s'ap-oien les no-mes de segu-etat en p-eienció d'incendis fo-estals a obse-ia- en l'ús festuo
-ec-eatu del foc en sòl fo-estal, conf-ontant o amb una p-oximitat infe-io- a 500 met-es de te--eny fo-estal.
SEGON.- Vist l’a-tcle 146 del Dec-et 98/1995, on en el seu apa-tat g), s'indica, a mane-a de -esum, que l'ús
festuo-ec-eatu del foc pod-à -ealitza-ose p-èiia decla-ació -esponsable p-èiia auto-ització de
l'emplaçament.
TERCER.- Vist l'a-tcle 147 del Dec-et 98/1995, on s'indica que les auto-itzacions a què fa -efe-ència l'a-tcle
146 co--esponen als di-ecto-s dels se-ieis te--ito-ials de la Conselle-ia de Medi Ambient.
QUART.- Vista la RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2019, de la P-esidència de la Gene-alitat, pe- la qual s’ato-ga
la decla-ació de festa d’inte-és t-u-ístc local de la Comunitat Valenciana pe- a les Festes Pat-onals
d’Atzeneta del Maest-at.
RESOLC
AUTORITZAR l'emplaçament segons es desc-iu seguidament, pe- als actes i festejos t-adicionals i pe- als
usos citats a contnuació.
Ajuntament sol·licitant:

Ajuntament d’Atzeneta del Maest-at

Actiitats o esdeieniment sol·licitat:

Co--efocs i Castell de focs de les Festes Pat-onals d’Agost.

Dates :

Du-ant el mes d’agost.

Desc-ipció de l'actiitat o
esdeieniment:

Co--efoc pels ca--e-s del poble, -eco--e-à 565 met-es. El castell de
focs es -ealitza-à amb motu de la fnalització de les festes
pat-onals.

Dades de l'emplaçament o ubicació:

El co--efoc s'inicia-à a la Plaça de la Font i pels ca--e-s Majo-,
Pu-iísima, Mª Déu del Rose-, de la Font, Ca--il, Aiguanoia,
Llucena, Plaça del Lo-eto, Ma-e de Déu del Lo-eto, Ai. Sant Isid-e i
fnalitza-à a Ai. Castelló.
El Castell es llança-à a Ai. Castelló.

L'auto-ització queda CONDICIONADA, en tot cas;
1. Condicions generals:

o Hau-à de compli- amb les no-mes de segu-etat contemplades en Annex II i annex III del DECRET
148/2018, de 14 de setemb-e, del Consell, pel qual es modifca el Dec-et 98/1995, de 16 de maig,
del Goie-n Valencià, i pel qual s'ap-oien les no-mes de segu-etat en p-eienció d'incendis fo-estals
a obse-ia- en l'ús festuo-ec-eatu del foc en sòl fo-estal, conf-ontant o amb una p-oximitat infe-ioa 500 met-es de te--eny fo-estal.
o Una iegada auto-itzat i -egist-at l'emplaçament de l'esdeieniment indicat en la p-esent auto-ització es
p-ecisa-à, segons ma-ca l'a-tcle 2 de l'Annex II del Dec-et 148/2018, de 14 de desemb-e, d'una declaració
responsable pe- pa-t de l'ajuntament a la di-ecció te--ito-ial de la conselle-ia amb competències en
p-eienció d'incendis fo-estals co--esponent cada iegada que es iaja a deseniolupa-, amb un mes
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d'antelació a la data de -ealització efectia de l'esdeieniment, en els te-mes p-eiistos en l'a-tcle 69 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octub-e, del p-ocediment administ-atu comú de les administ-acions públiques.
o Amb ca-àcte- p-eii a l'actiitat i atenent el que s'estableix en l'a-tcle 156 al punt 1 del Dec-et 98/1995, de
16 de maig, i a l'a-tcle 3 de l'Annex II del Dec-et 148/2018, de 14 de setemb-e, en els dies i zones en els
quals l'índex de pe-ill siga ext-em (nivell de preemergència 3 pe- -isc d'incendis fo-estals) queda-à en
suspens aquesta auto-ització. Es pot consulta- el niiell de p-eeme-gència i la seua p-eiisió pe- a l'endemà
en: www.112ci.com i en *twite-: @*gia_112*ci.

Nivell Preemergència per risc
d'incendis forestals

Suspesa l'autorització

1

NO

2

NO

3

SI

o En tot cas, l'esdeieniment en qüestó esta-à iigilat en tot moment pe- l'auto-itat municipal competent o
pe- aquelles pe-sones fsiques o ju-ídiques o qualseiol alt-e tpus d'enttat que hagen sigut nomenades com
a pa-t de l'o-ganització de l'esdeieniment.
o L'ajuntament hau-à de ga-ant-, una iegada fnalitzat l'esdeieniment, que s'ha supe-iisat la zona fo-estal
ci-cumdant o amb possibilitat de se- afectada pel -adi d'abast dels a-tfcis pi-otècnics, fogue-es o qualseiol
alt-e dispositu d'ignició utlitzat i ie-ifca-à que no existeix -isc d'incendi. Pe- a això l'ajuntament estend-à
acta de comp-oiació on s'explicite el tpus d'inspecció -ealitzada i els fets constatats, ce-tfcant que no
existeix -isc d'incendi. L'acta s'eniia-à a la di-ecció te--ito-ial de la conselle-ia amb competències en
p-eienció d'incendis fo-estals.
o L'ajuntament disposa-à d'una assegu-ança de -esponsabilitat ciiil específc que ato-gue cobe-tu-a al -isc
gene-at pe- l'esdeieniment conc-et.

2.- Condicions particulars:
o La dete-minació de les condicions d’execució de l’espectacle pi-otècnic es -ealitza-à en funció de la
distància a sòl fo-estal de l’emplaçament sol·licitat. Pe- a això es tnd-an en compte les distàncies de
segu-etat -especte al públic establides en la Inst-ucció Tècnica Complementà-ia (ITC) núm. 8 del Reial dec-et
989/2015, de 30 d’octub-e, pe- la qual s’ap-oien el Reglament d’a-tcles pi-otècnics i ca-tutxe-ia que, als
efectes de delimitació dels emplaçaments -egiuats en este a-tcle, es duplica-an.

3.- Condicions establides per l'ajuntament:
o Es compta-à amb la p-esència de bombe-s iolunta-is que hau-an d'esta- p-epa-ats pe- actua- si es
p-odueix algun conat d’incendi.
o Desp-és dels actes es -eiisa-à la zona fo-estal pe- assegu-a-ose que no hi ha hagut cap espu-na que puga
p-odui- cap incendi.
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Els -equisits -ecollits en aquesta auto-ització se-an exigits sense pe-judici dels quals puguen de-iia-ose de
l'aplicació concu--ent en alt-es no-mes secto-ials i de l'obtenció de les -estants auto-itzacions i llicències
que legalment p-ocedisquen.
Cont-a la p-esent -esolució que no posa f a la iia administ-atia, pod-à inte-posa-ose -ecu-s d'alçada, pete-mini d'un mes, comptat des de l'endemà al de la notfcació de la p-esent, daiant el Di-ecto- Gene-al de
P-eienció d'Incendis Fo-estals, de confo-mitat amb el que s'estableix pels a-tcles 121 i 122 de la Llei
39/2015, d'1 d'octub-e, del P-ocediment Administ-atu Comú de les Administ-acions Públiques.
Tot això, sense pe-judici que els inte-essats puguen exe-cita- qualseiol alt-e -ecu-s que estmen opo-tú.

Castelló, a la data de la signatu-a digital
EL DIRECTOR TERRITORIAL

Firmado por Antoni Lluis Garcia Sanz el
31/07/2019 14:41:34
Cargo: Director Territorial
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