
FESTES

2. RESTRICCIÓ AL TRÀNSIT PER BOUS.
A. RECINTES TAURINS on queda prohibit l’estacionament de vehicles des de les 17 h de cada dia fins final 
del festeig.
.-Bou per la Vila (14 i 16 d’agost): carrers Cervantes, Cavallers, Volta, P.R. Monsoliu, D’alt, Ave Maria, Sant 
Josep, Blasco Ibáñez, Major, Cirilo Amorós, València, Santa Bàrbara, Mestre Giner, Carreró Almorig, places 
Almorig, Major i Hostal.
.-Bou pel Raval (18 d’agost): carrers Santa Bàrbara, Mestre Giner, Montaña, Andrés Piñó, València, Cervan-
tes, Mariano Benlliure, Colom, Pizarro, Rei en Jaume, Mestre Se rrano, Plus Ultra.
.-Bou per la Ronda (20 d’agost): Joan Garcés, Joaquím Rodrigo, Blasco Ibáñez, Cervantes, Sant Joan i Mar.

2014
1.PUJÀ.
     Enguany es recupera el repartiment de l’esmorzar 
de la Pujà. A la fi de fer previsió tots els qui vullgueu 
replegar la vostra ració haureu d’apuntar-vos a 
l’Ajuntament i replegar el vostre tiquet fins el dia 14 
d’agost.  Això si, per a la recollida i donat que este 
acte s’inicià per potenciar la participació, enguany 
com a màxim es podran recollir les racions de dos 
tiquets per persona.

B. És obligatòria l’autorització de les TANQUES PARTICULARS DE PRO-
TECCIÓ (barrots) pels espectacles taurins, regulades pel Decret 
24/2007, de 23 de febrer del Govern Valencià i Decret 120/2010 de 
27 d’Agost, del Consell.  Com que totes les autoritzacions que s’han 
donat als últims anys s’han fet d’acord a l’últim decret, els que ja 
passaren a regularitzar-la (i no han variat les característiques) no 
han de fer res. Totes les barreres que no estiguen inscrites no tindran 
l’autorització per a ficar-les.
Tots els interessats en tindre este tipus de barrera a sa casa han 
de passar per l’Ajuntament a demanar la corresponent llicència 
d’instal•lació i el tècnic informarà com ha de fer-se.

C. OBERTURA DE RECINTES TAURINS. Com cada any els recintes dels bous estaran tancats entre la vesprada i l’embolada. 
Qui tinga una emergència haurà de localitzar la policia local 669491216.
Només s’obrirà el recinte el dia 14 per al passacarrer i el dia 16 per a la baixada, tancant-se immediatament després 
d’estos actes. En acabar els bous a la nit, s’obriran totes les barreres de cada recinte. Entre el bou de la vesprada i el 
de la nit, sols s’obriran les portes de les barreres.

D. AMBULÀNCIES I LLITERES. Per al vostre interès, us informem d’on estan situades les ambulàncies i les lliteres en cada 
bou:
.-Bou per la Vila: les ambulàncies estaran a la Glorieta i al carrer Joaquim Rodrigo (encreuament carrer València). I  les 
lliteres als carrers Sta. Bàrbara, núm.24 i Cavallers, núm.5 i als bars Avinguda i La Protectora.
.-Bou de la Ronda: les ambulàncies estaran en AMICS i al carrer Cervantes (encreuament carrer Sagunt). I les lliteres als 
carrers Mestre Rodrigo, núm. 5, Blasco Ibáñez, núm. 39 i Joan Garcés, núm. 14 i a l’Autoescola San Juan.
.-Bou pel Raval: les ambulàncies estaran al carrer Cervantes als encreuaments amb els carrers València i 9 d’Octubre. 
I les lliteres als carrers Sta. Bàrbara, núm. 24, Mestre Giner, núm. 24, Andrés Piñó, núm. 7 i Pizarro, núm. 12.

E. Se recorda que d’acord amb la legislació vigent queda prohibida la participació i entrada al recinte del bou als 
menors de 16 anys i a tota persona que no estiga en condicions físiques per a intervindre en el festeig.  Es respectarà la 
integritat física dels bous i de les vaques, i no seran torejats ni maltractats. 1
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3. BAIXÀ 
     Amb motiu de la baixada de Santa Bàrbara, d’acord amb el reflectit al pla d’emergències de l’Ajuntament 
aprovat per la Junta de Govern Local, d’acord amb el que s’estipula en el Reial decrets 563/2010 de 7 de maig 
i del Decret 19/2011 de 4 de març de la Generalitat Valenciana, per a general coneixement se publiquen les 
normes bàsiques que han de regular l’espectacle pirotècnic que precedeix la baixà.
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A. ZONA DE FOC. En tot el RECORREGUT formant en l’eix cen-
tral de la calçada dues files enfrontades. Només per a partici-
pants actius, tiradors CRE (Consumidors Reconeguts com Ex-
perts Ordre 1/2012 GV manifestacions festives Decret 19/2011 
GV) majors de 18 anys i els seus acompayants. Només poden 
participar com a tiradors les persones que s’hagen inscrit per 
a l’espectacle, i durant tot l’espectacle hauran de portar 
l’acreditació en lloc visible, que se’ls entregarà en replegar 
els coets. Es recomana romandre en esta zona amb roba de 
cotó, mocador de coll, camisa i pantalons de camals llargs, 
guants de soldador, protecció per a ulls i orelles. Tot el carrer 
Santa Bàrbara, Major, Sant Josep i Plaça Major, així com tots 
els encreuaments d’estos carrers amb altres són considerats 
ZONA DE FOCS, mentre dure la comitiva de coets que pre-
cedeixen la baixada.  Per tant, tota persona que estiga al 
llarg de tot el recorregut en el moment del pas dels coets 
assumeix la responsabilitat d’estar dins d’un recinte acotat 
d’estes característiques.

•Es començaran a tirar coets al lloc que estiga au-
toritzat i es farà saber pel pirotècnic.
• Els tiradors començaran a tirar coets en el moment 
el pirotècnic encenga la bengala roja al comença-
ment del calvari i cessaran de tirar en el moment 
s’encenga la bengala roja de la plaça de l’església.  
• Només se poden tirar els coets que s’entregaran al 
pavelló multiús. El que tire algun coet que no estiga  
autoritzat serà convidat a retirar-se de l’espectacle.
• Cada tirador deu d’anar equipat amb caixa de 
fusta pel transport de coets. 
• Els coets hauran de tirar-se en tenalles.
• Se respectarà la distància mínima de metre i mig 
entre tiradors al llarg de tot el recorregut.

B. ZONA DE RISC. La zona immediata a la zona de focs a un costat i a l’altre de les files de tiradors, a 6 metres del vol 
públic mesurats des del pla de la calçada, així com les persones que acompanyen la imatge. Totes les persones que 
es troben en esta zona saben que poden patir danys corporals o materials i en cas de no voler acceptar el risc deuen 
traslladar-se a la zona segura. Els pares o tutors de menors deuen d’exercir el deure d’atenció sobre els seus fills i adop-
tar les mesures oportunes de control per a evitar que estos romanguen sols en les zones de risc, i la presència en esta 
zona serà sota la seua responsabilitat. L’organització no es fa responsable de qualsevol dany que se produïsca per no 
portar la roba adequada i per no respectar les normes d’aquest  Ban.  Tots els titulars o inquilins de les vivendes com-
preses en la zona de focs i risc deuen de retirar dels balcons i finestres els objectes inflamables, arreplegar o replegar 
els tendals, retirar botelles de butà o altres objectes que puguen cremar.

C. ZONA SEGURA. A 20 metres de la zona de risc.

D. PARTICIPANTS DE LA BAIXADA. Només poden participar el  titulars de CRE, obtés per l’Associació Comissió Festes 
d’Agost Faura i aquelles persones que l’hagen obtingut amb una altra associació i ho comuniquen a l’Ajuntament fins 
el 13 d’agost, per poder elaborar la llista definitiva de participants.
Tots els que teniu CRE de Faura, esteu inscrits ja com a participants. No cal que us apunteu a cap lloc. Només cal 
presentar-se com és habitual al pavelló abans de la baixada per la replega de coets. 
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3. ENQUESTA DE FESTES.
     En 2006, una audiència pública i posteriorment l’Ajuntament,  va aprovar continuar amb el sistema 
de finançament voluntari de les festes que està en vigor actualment. Enguany s’ha encomanat una 
xicoteta enquesta per a veure les opinions sobre eixa i altres qüestions per si era precís fer alguna ac-
tualització. Ací teniu els resultats.

.-Fitxa tècnica de l’enquesta:  Grandària de la mostra: 300 entrevistes. Treball de camp: juliol 2014. Meto.-dologia: telefònica. Nivell de con-
fiança i error mostral: per a un nivell de confiança del 95,45% (2sigmas), i per P=Q, l’error és del +/-5,77% per al conjunt de la mostra. Unitat 
primària de mostreig: municipi. Selecció aleatòria proporcional. Quotes tancades d’edat i sexe. Més informació al Facebook i a la web de 
l’Ajuntament. 



6. RESTRICCIONS PAELLERS 
DEL PARC DE LA RODANA.
     Us recordem, que amb nivell de preemergència 
3, està prohibit fer foc. 
  Encara que l’Ajuntament realitze el precin-
te, els usuaris tenen l’obligació de comprovar 
l’emergència. Podeu informar-vos en www.112cv.
com i en twitter en @gva_112cv o bé en @AjtFaura.
     Cal recordar que, a més de la prohibició de cre-
mes desde del 15 de maig, segons s’ha establit en 
Conselleria com a mesures especials es decretarà 
preemergència d’incendis forestals els dies 15, 16, 
17, 30 i 31 d’agost i 1 de setembre. Igualment des 
de l’1 de maig, tots els caps de setmana i festius en 
els quals l’índex de perillositat siga 2, es decretarà 
el nivell 3, segons ens informen des de Conselleria.
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5. PENYES.
A. És obligatòria la seua inscripció a l’Ajuntament fins el dia 13 d’agost. Queden exentes d’esta obligació les Seus Fes-
teres Tradicionals que ja estan inscrites a l’Ajuntament. No s’autoritzarà a cap penya sense el WC, tal com vam avisar  
l’any passat.
B. S’haurà de presentar en el moment de la inscripció la declaració responsable de dos o més membres de la penya. 
En cas de ser menors, la declaració responsable haurà de ser firmada per dos pares o tutors.
C. Les penyes han de baixar el volum de la música a les 3 de la matinada. No es pot posar música fins les 18 h, a excep-
ció del dia de Quintes (dimarts 19 d’agost).
D. És obligació de la penya la neteja del carrer que ocupen. En cas d’incompliment l’Ajuntament ho exigirà als firmants 
de la declaració responsable. 

Segueix-nos per:

Ajuntament de Faura
www.faura.es

ajfaura@fauraweb.net


