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Declaració responsable per a la 
autorització de disparada de traques

Versió 1.0 – 26/10/2017

DATA ____________________

NUM _____________________

REGISTRE GENERAL

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 la disparada de la traca o les traques que es detallen a continuació:

LLOC DATA HORA APROX. MOTIU

I  declare  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 sóc coneixedor.

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.

- Si el dia de la disparada no es declara nivell de risc d'incendi màxim (nivell Previfoc 3)

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


CONDICIONS

1. La  persona que ho sol·licita  assumeix la responsabilitat  de tota l'actuació, del  manteniment  de les  condicions  de seguretat,
salubritat i neteja, i dels possibles danys materials i a tercers que puguen ocasionar-se. Aniran al seu compte, a més, les reparacions o
compensacions econòmiques que, per tals danys, siga necessari realitzar.

2. Únicament es podrà tirar la traca o traques descrites en la sol·licitud, i s’haurà de presentar la corresponent sol·licitud en cas que
pretenguen disparar-se altres diferents de les que s’hi assenyalen.  La disparada de traques sense l'empara de la corresponent
declaració responsable o autorització expressa si escau, serà objecte de l'oportú expedient sancionador per incompliment de
l'Ordenança Municipal de Convivència.

3. Aquesta sol·licitud mitjançant declaració responsable només es refereix a la disparada de les traques que s’hi descriuen, i no
exclou de l'obligació de sol·licitar altres autoritzacions que puguen requerir-se.

4. Les traques descrites en aquesta declaració responsable hauran de disparar-se en el dia i a l'hora aproximada que s'hi indica, i
l’autorització no serà vàlida per a dies o horaris diferents.

5. La quantitat total màxima de material pirotècnic haurà de ser inferior a 10 kg de contingut net explosiu (NEC),

6. El  material  pirotècnic haurà de ser adquirit  en un establiment oficialment autoritzat per a la tinença i  venda d'aquest  tipus
d'articles, degudament empaquetat, amb etiqueta informativa i instruccions d'ús, i apte per a la manipulació i disparada per
personal no expert pirotècnic.

7. Les traques estaran compostes per articles pirotècnics de classe 3 o inferior, amb marcat CE.

8. La compra, manipulació i disparada haurà de realitzar-la una persona major d'edat.

9. Excepte autorització expressa, la disparada haurà de realitzar-se entre les 9 i les 22 h, en un espai obert i ampli, i el més allunyat
possible d'edificacions, vehicles i  mobiliari  urbà. En qualsevol  cas, s’hauran de respectar les distàncies  mínimes de seguretat
indicades en l'etiqueta del producte.

10. Les traques hauran de tirar-se col·locant-les en terra.  En cap cas podran penjar-se d'arbres, fanals o altres elements de la via
pública. A més, si  les traques inclouen algun element de foc aeri, no podrà col·locar-se davall  de volades, balcons, copes
d'arbres o qualsevol altre element que puga interferir en el recorregut dels artificis. S’haurà d'assegurar que la trajectòria queda
totalment lliure d'obstacles.

11. El  terra sobre el  qual es col·loquen les traques haurà d'estar lliure de graveta, pedres o altres objectes que puguen resultar
projectats per l'ona expansiva de les explosions.  Les traques no podran tirar-se sobre paviment de cautxú, goma o similar (paviments
de seguretat emprats en parcs i jardins per a l’amortiment de caigudes).

12. Abans de procedir a la disparada, s'haurà d'avisar a les persones presents i  assegurar-se que es respecten les distàncies de
seguretat establides, així com la resta de requisits esmentats.

13. Una vegada conclosa la disparada, el responsable haurà de cerciorar-se que han fet explosió tots els components dels artificis
pirotècnics. Si en quedara algun sense explotar, haurà d'esperar-se un temps prudencial mínim de 10 minuts (o el temps que
resulte necessari si aquest fumejara, fins que deixe de fer-ho), abans d'acostar-se a l'artifici per a retirar-lo, i després d’haver-lo
banyat abundantment amb aigua.

14. El sol·licitant haurà de disposar d'una còpia de la present declaració responsable, la qual mostrarà als agents de la Policia Local
de Manises en cas de requeriment.

15. A més de les condicions assenyalades, hauran de respectar-se totes les disposicions vigents en matèria d'articles pirotècnics que
resulten d'aplicació.
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