SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ I ÚS D’ARTIFICIS PIROTÈCNICS EN MANIFESTACIONS FESTIVES
DADES
Nom i cognoms

DNI / Pas. / T.R.

Adreça
Telèfon

Correu electrònic

Entitat organitzadora

NIF

NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES ¹
Vull rebre notificacions electròniques

Sí

No

EXPOSO
Que el dia __________________________ es farà una actuació de la Colla _________________________________________________
a la localitat de _______________________________ amb motiu de ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Que aquest acte consistirà en:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Que la manifestació festiva objecte de la celebració ha sigut reconeguda com de caràcter religiós, cultural o
tradicional per la Generalitat de Catalunya, mitjançant la resolució CLT/1502/2016, de 10 de juny, de reconeixement
del caràcter religiós, cultural o tradicional de les manifestacions festives amb ús d’artificis de pirotècnia que se
celebren a Catalunya, ja que es tracta d’un correfoc i/o actuació amb foc i consta inscrit en el Catàleg del Patrimoni
Festiu de Catalunya, de conformitat amb les previsions RD 989/2015 de 30 de novembre pel qual s’aprova el
reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria.
SOL·LICITO
1.

Que se’m concedeixi l’autorització prevista en el punt 2 de l’esmentada ITC núm. 18, per a l’ús d’artificis
pirotècnics en manifestacions festives religioses, culturals i tradicionals.

2.

2. Que l’Ajuntament procedeixi a sol·licitar els següents serveis per al correfoc i/o actuació amb foc.
 Protecció Civil
 ADF (voluntaris de l’Agrupació de Defensa Forestal)

 Servei de Trànsit (en cas de ser necessari el tall d’alguna carretera)
 Bombers
 Ambulància
 Tancament de carrers: ....................................................................................................... .................................................
IMPORTANT:
3.

3. Adjunto la següent documentació necessària per al correfoc i/o actuació amb foc
 Sol·licitud d’ús d’artificis pirotècnics en manifestacions festives
 Plànol amb indicació del circuit/recorregut del correfoc especificant el nom dels carrers
 Relació de persones integrants del grup o grups, amb indicació de qui els representa
 Dades dels RGCRE* i documentació justificativa d’haver rebut la formació
 Justificació documental que tots els components del/s grup/s han rebut la formació (acreditació CRE*)
 Permís per escrit dels pares, mares o tutors legals en cas de participació de menors d’edat
 Relació dels tipus d’artificis i pirotècnics que s’utilitzaran, descripció del seu funcionament, quantitat de matèria
reglamentada per artifici i quantitat total aproximada a utilitzar.
 Justificació documental que l’organitzador ha subscrit una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi
possibles danys a tercers derivats de la realització de la manifestació festiva, i els possibles accidents en cas de
participació de menors d’edat.

*RGCRE: Responsable del grup Consumidor reconegut com a expert.
*CRE: Consumidor reconegut com a expert

Cal presentar aquesta sol·licitud amb una antelació mínima de 20 dies abans de la celebració de l’acte.
Lloc i data de la sol·licitud

Signatura

DELEGACIÓ DEL GOVERN A CATALUNYA. SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A BARCELONA. Àrea Funcional
d’indústria i energia de Barcelona.

