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Direcció General de Prevenció d'Incendis forestals
Ciutat administratia 9 d'Octubre-Torre 1
C/ Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA
Ref.: 7507_EC
Assumpte: Informe sobre la sol·licitud per a incloure l’acte festu Baixada de Torxes del Mont el
Bolón a celebrar el 5 de gener de cada any, 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, a instàncies de
l’Ajuntament d’Elda.
Vista la sol·licitud de data 31/10/18 presentada en aquesta Direcció Territorial a instàncies de
l’Ajuntament d’Elda relatia a la inclusió de l’acte festu de la Baixada de Torxes del Mont el Bolón
que se celebra anualment el 5 de gener, 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. .
Vist l'informe favorable condicionat emés en data 20/12/18 per l'enginyer tècnic forestal
d'aquesta Direcció Territorial.
Vist l'artcle 146 del Decret 98/1995, de 16 de maig, del Goiern Valencià, pel qual s'aproia el
Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana i i els artcles
2 de l'annex I i l'artcle 5 de de l'annex III del Decret 148/2018, de 14 de setembre, del Consell, pel
qual es modifca el Decret 98/1995, de 16 de maig del Goiern Valencià, i pel que s’aproien les
normes de seguretat en preienció d’incendis forestals a obseriar en l’ús festurecreatu del foc en
sòl forestal, confrontant o a menys de 500 metres de terreny forestal.
Aquesta Direcció Territorial AUTORITZA l`emplaçament i proposa la inclusió en el registre
d’emplaçaments per a actes i festejos tradicionals que poden usar foc o artefactes pirotècnics
excepcionalment en sòl forestal, confrontant o a menys de 500 metres de terreny forestal, sempre
i quan s’atnguen al següent condicionat:
- l’inici de la baixada serà des del punt d’encesa, situat en el cim del mont el Bolón i per ordre
de l’autoritat competent municipal o nombrada a l’efecte. l’encesa de les torxes se realitzarà
mitjançant mecanisme adient, mai mitjançant foguera i mitjançant superiisió municipal.
- El número de torxes serà màxim de 100 unitats. Les torxes estaran acreditades per
l’Ajuntament mitjançant dispositu distntu. La portarà per persona identfcada a l’efecte per
l’Ajuntament. Únicament es podrà utlitzar dita torxa i cap altre element que porte foc.
- No s’admetran altres elements infamables o pirotècnics.
- La baixada es realitzarà en ordre: una persona darrere de l’anterior i a una distància mínima
de dos metres. Discorrerà per la senda assenyalada i amb una amplària màxima de 2 m. En cap
cas, els partcipants podran abandonar dita senda portant la torxa.
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- La torxa serà portada per adult. Solament es podrà dur una torxa per persona, deient-se
tornar a l’autoritat competent o apagar-la immediatament al lloc indicat a l’efecte.
- L’Ajuntament disposarà d’un efectu contra incendis i emergències mitjançant una brigada de
treballadors disposats al llarg de tot el recorregut de la senda de baixada.
- L’esdeieniment estarà iigilat per l’autoritat competent municipal i per aquelles persones o
associacions que estguen nomenades com part de l’organització de l’esdeieniment cultural.
- L’acte quedarà en suspens amb preemergència de niiell 2 i 3.
Tot açò sense perjuí de l'exercici de les competències que corresponguen a altres organismes i
administracions.
El que es trasllada perquè en prengueu coneixement i als efectes oportuns.

A Alacant, la Directora Territorial
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