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FITXA 4 - DISPARADA D'ARTIFICIS
PIROTÈCNICS - MODEL AM 01

Declaració responsable per a l'autorització d'actes
pirotècnics de fins a 10 kg. De contingut net explosiu (NEC)

realitzats per empreses pirotècniques

Versió 1.0 – 26/10/2017

DATA ____________________

NUM. _____________________

REGISTRE GENERAL

(RD 989/2015, Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria – ITC 08)

DADES PERSONALS

Nom i cognoms DNI / NIE  

En nom propi o en representació de l'entitat organitzadora: CIF

Correu electrònic Telèfon

□ La persona que ho sol·licita designa com a mitjà preferent de recepció de notificacions l'adreça de correu electrònic assenyalada, en els termes
previstos per l'article 13 de la Llei 39/2015.  Igualment, es recomana que es facilite un telèfon per a rebre-hi comunicacions.

Domicili Localitat C. Postal

SOL·LICITE

L'autorització per a un espectacle pirotècnic públic,
Realitzat per l'empresa pirotècnica CIF 

El dia:                                                             A l'hora:                                  Amb una durada prevista de:

En l'emplaçament:

Característiques bàsiques
de l'espectacle

Màxima categoria i
calibre d'articles

NEC
(contingut

net
explosiu)

kg

Existeix foc
aeri

(sí/no)

En cas
afirmatiu, major

angle de
disparada

Distàncies de seguretat
(m)

Categoria
F1,F2,F3 o

F4

Calibre
mm.

Al públic A edificis

Articles amb marcat CE:

Articles sense marcat CE:

I juntament amb l'empresa pirotècnica, ADJUNTEM la documentació indicada al dors i DECLAREM que es compliran tots els requisits
exigits en la normativa aplicable en matèria d'articles pirotècnics, així com les condicions que s'indiquen en el revers, de les quals
som coneixedors.
Igualment, sóc coneixedor que aquesta sol·licitud es considerarà autoritzada:
- Si ha sigut presentada amb almenys 5 dies d'antelació a la data de la disparada.
- Si no rep comunicació en contra en un termini màxim de 5 dies, comptador des de la data de presentació a l'Ajuntament de

Manises. 

Manises,
(SIGNATURA)

L'empresa pirotècnica:

Segell i signatura:

El sol·licitant:

Signatura:

AL SR. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE MANISES 
Les dades facilitades per vosté en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament de Manises, per a l'exercici de les seues funcions en
l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la LO 15/99,  de protecció de dades de caràcter personal, vosté podrà exercir els seus drets d'accés i  rectificació,
cancel·lació i oposició presentant una instància en el Registre General d'Entrada, o bé enviant un correu electrònic a lopd@manises.es

mailto:lopd@manises.es


DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ADJUNTAR A AQUESTA DECLARACIÓ RESPONSABLE:

- Còpia de l'autorització del taller de preparació i muntatge, o, si escau, de fabricació, de l'empresa d'experts pirotècnics.

- Certificació  de  companyia  asseguradora  o  entitat  financera,  que  l'empresa  d'experts  disposa  d'una  assegurança  de
responsabilitat civil que cobrisca l'activitat de realització de l'espectacle sol·licitat, i que, com a mínim, haurà de cobrir un capital
de 754.760 € de responsabilitat civil.
En lloc de la certificació de la companyia asseguradora o de l’entitat financera, es podrà presentar el certificat emés per l'entitat
de crèdit, si s'haguera contractat un aval o fiança pel mateix import.

- Plànol d'emplaçament de l'espectacle pirotècnic, en què s’indiquen les distàncies de seguretat a persones i edificis.

- Si l'emplaçament no és de titularitat municipal (és de titularitat privada o d'alguna altra administració pública), autorització del
titular.

- Full resum dels artificis pirotècnics de l'espectacle, en què s’indique, per a cada model diferent:
- Denominació
- Diàmetre en mm
- Categoria
- Codi d'homologació C
- Còpia de l'autorització de fabricació de l'article si no té marcat CE (només admissible si és fabricació pròpia)
- Unitats que es disparara
- Contingut net explosiu (NEC), en kg

- Per a tot el conjunt:
- Contingut net explosiu (NEC) total resultant, en kg (que no podrà ser superior a 10 kg) 

REQUISITS I CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR-SE PER A LA REALITZACIÓ D'ACTES PIROTÈCNICS DE FINS A 10 KG DE CONTINGUT NET
EXPLOSIU (NEC), DUTS A TERME PER EMPRESES D'EXPERTS PIROTÈCNICS

- Extrets de la ITC 8 del RD 989/2015, Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria -

Numeració segons apartats de la ITC 8 – Espectacles amb artificis pirotècnics realitzats per experts

REQUISITS PREVIS

- L'empresa d'experts haurà de complir els requisits establits en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i la
seua normativa de desenvolupament, per a l'activitat pròpia de la disparada i, en particular, per a l'espectacle previst.

REQUISITS GENERALS

- 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8

ZONA DE SEGURETAT

- 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16

ZONA DE LLANÇAMENT

- ENTITAT ORGANITZADORA:  4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22

- EMPRESA PIROTÈCNICA:  4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28

MUNTATGE DE L'ESPECTACLE

- Punt 7 complet

TRET DE L'ESPECTACLE

- Punt 8 complet

ACTUACIONS POSTERIORS A L'ESPECTACLE

- Punt 10 complet

ALTRES REQUISITS

- Queden prohibits els espectacles pirotècnics amb foc aeri a menys de 500 m de zones forestals.

- Quan l'espectacle pirotècnic tinga foc aeri, dins de la distància de seguretat a persones (ITC 8, apartat 4.10 i 4.11), no podran
haver-hi zones verdes amb masses d'arbrat o de vegetació.

- L'autorització de l'acte queda revocada en dies en els quals siga declarat el nivell extrem de risc d'incendis (nivell Previfoc 3) o el
nivell d'alerta groga o roja per risc de vents, que podran ser consultats en la pàgina web http://www.112cv.com/ilive/    

http://www.112cv.com/ilive/
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