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FITXA 4 - DISPARADA D'ARTIFICIS
PIROTÈCNICS - MODEL AM 02

Sol·licitud d'autorització d'espectacles pirotècnics públics
amb més de 10 kg de contingut net explosiu (NEC) i

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:

La categoria de l'espectacle és:

Categoria A: Contingut net explosiu (NEC), superior a 10 kg i menor o igual a 50 kg

Categoria B: Contingut net explosiu (NEC), superior a 50 kg i menor o igual a 100  kg

Categoria C: Contingut net explosiu (NEC), superior a 100 kg

A tal efecte, s’adjunta a la present sol·licitud la documentació que s'indica en el dors.

Manises,
(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'adjunta,
en funció de la categoria (A, B o C) de l'espectacle.
Marque amb una  la documentació que adjunta

Documentació
obligatòria que
ha d’adjuntar

A B C

Sol·licitud d'autorització a l'Ajuntament (el model AM 02) acompanyat de… X X X

a.1) Còpia de notificació a Delegació del Govern. X X

a.2) Còpia de la sol·licitud d'autorització a la Delegació del Govern. X

b1) Croquis d'identificació i localització del lloc de disparada. X X X

b2) Autorització del propietari (llevat que el titular siga l'Ajuntament de Manises). X X X

c1) Pla de Seguretat, amb el contingut de l'apartat 5.1 de la ITC 8. X X

c2) Pla d'Emergència, amb el contingut de l'apartat 5.2 de la ITC 8. X

d) Certificació de la companyia asseguradora o de l’entitat financera, de la contractació d'una
assegurança de responsabilitat  civil  per  part  de l'entitat  organitzadora de l'espectacle,  que
prevega  l'organització  de  l'espectacle  sol·licitat  i  que  cobrisca  la  seua  responsabilitat
reglamentària  amb  un  capital  mínim  de  500  €  per  quilogram  de  matèria  reglamentada  i
almenys 188.722 €.

X

e) Certificat  de la companyia asseguradora o de l’entitat  financera,  de la contractació d'una
assegurança de responsabilitat civil per part de l'empresa d'experts, que cobrisca la realització
de l'espectacle sol·licitat, per un capital mínim de 754.760 €.

X X X

f) Identificació de l'empresa d'experts, amb les següents dades:

f1) Còpia de l'autorització del taller o dipòsit. X X X

f2) Justificació que la capacitat d'emmagatzematge del taller de muntatge és superior a la que es
dispararà en l'espectacle. X X X

f3) Relació d'artificis pirotècnics a disparar, en què es detalle el tipus, nombre, NEC per article, tant
per a artificis amb marcat CE, com per als de fabricació pròpia sense marcat CE, i el total del
conjunt.

X X X

f4) Temps previst per a la disparada de cada secció o conjunt homogeni. X X X

f5) Seqüència d’inici de la disparada entre seccions i ordre a seguir en els trets de cada secció,
inclòs l'esquema de la disparada en representació gràfica i simbòlica. X

f6) Identificació dels experts i aprenents que intervindran en l'espectacle, així com els seus possibles
suplents, amb còpia dels carnets o certificats d'aptitud corresponents, i  la identificació de la
persona designada com a encarregada durant el desenvolupament d'aquell, o el seu possible
suplent.

X X X

f7) Còpia dels butlletins TC-2 de cotització a la Seguretat Social dels treballadors que participaran
en l'espectacle, o document laboral que en justifique la contractació o la situació d'alta en
l'empresa.

X X

f8) Si escau, document contractual entre empreses d'experts de cessió de personal qualificat per a
la realització de l'espectacle. X X

f9) Declaració responsable per  part  de l'empresari  titular  de l'empresa d'experts  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.

X X X

g) Distàncies de seguretat acompanyades d'un plànol de l'emplaçament en el qual es refereixen
les distàncies. X X X
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