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FITXA 4 - DISPARADA D'ARTIFICIS
PIROTÈCNICS - MODEL AM 03

Sol·licitud d'autorització d'actes pirotècnics públics en
manifestacions festives religioses, culturals i tradicionals

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 del següent acte pirotècnic públic de caràcter festiu religiós / cultural / tradicional:

Acte de menys de 50 quilograms de contingut net explosiu (NEC)

Acte de més de 50 quilograms de contingut net explosiu (NEC)
Denominació de l'acte:

Grup CRE que intervé:     NIF

Tipus de celebració:        Cordà        Passejà        Correfoc        Despertà        Altra

Data de celebració:                                                          Hora d'inici:

Lloc de realització:

Quantitat de contingut net
explosiu (NEC):

Kg NEC
 AMB marcat CE

Kg NEC 
SENSE marcat CE

Kg NEC
 TOTAL

Empresa d'experts fabricadors: NIF

A tal efecte, s’adjunta 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 obligatòriament s’ha adjuntar a la instància de sol·licitud d'autorització

1.
- Documentació acreditativa de la personalitat jurídica del grup o grups de consumidors reconeguts com a experts (CRE)

participants.

2.
- Relació detallada de les persones integrants del grup o grups CRE.
- Identificació les persones que representen a cadascun dels grups CRE.

3.
- Dades de les persones responsables dels grups (RGCRE).
- Justificació documental que els acrediten com a RGCRE, vàlids per a l'acte l'autorització del qual se sol·licita.

4.
- Justificació documental que acredite a tots els integrants dels grups com a CRE, vàlids per a l'acte l'autorització del qual

se sol·licita.
5. - Permís escrit dels pares o tutors legals en cas de participació de menors d'edat.

6.
- Programa detallat de l'acte.
- Localització de l'espai de celebració o del recorregut.
- Horari de realització.

7.

- Relació dels tipus d'artificis de pirotècnia que s'utilitzaran: 
 - Artificis amb marcat CE:

Unitats Denominació Categoria
Núm.

catalogació
Descripció de
funcionament

NEC (contingut net explosiu)

Per artifici (kg) Total (kg)

Total (kg):

- Artificis sense marcat CE:

Unitats Denominació
Categoria

per analogia
Descripció de
funcionament

NEC (Contingut net explosiu)

Per artifici (kg) Total (kg)

Total (kg):

8. - Forma i instruccions d'utilització tradicional dels articles pirotècnics prevista en la festivitat.

9.
- Riscos per als participants del grup i mesures de prevenció i protecció per a pal·liar aquests riscos, en què s’indique, si

escau, la indumentària i els equips de protecció individual recomanats.

10.
- Proposta de les mesures de seguretat i emergència previstes, tant per als participants com per als espectadors, així com,

si escau, la indumentària i les mesures de protecció recomanades per a la interacció en l'acte de terceres persones.

11.

- Justificació documental que l'organitzador ha subscrit una assegurança de responsabilitat civil que cobrisca els possibles
danys a tercers derivats de la realització de la manifestació festiva, i  una assegurança d'accidents que cobrisca els
possibles accidents en cas de participació de CRE menors d'edat, sense perjudici del compliment de l'establit en la
normativa autonòmica o local referent a aquest punt.

12.

- En cas que s’utilitzen articles sense marcat CE, com que queden exceptuats de l'àmbit de la Directiva 2013/29/UE per
raons constructives o funcionals, cal la resolució d'autorització del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, per a fabricar,
emmagatzemar i transportar articles pirotècnics per al seu ús per consumidors reconeguts com a experts, en virtut de
l'article 21.5 del Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria.

13.
- Si en l'acte intervenen més de 50 kg de NEC:  Justificant d'ingrés de Taxa 054 del Ministeri d’Indústria →  

https://sede.administracionespublicas.gob.es/tasaspdf

https://sede.administracionespublicas.gob.es/tasasPDF
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