
Model de sol·licitud d’autorització 

(en cas que la celebració no l’organitzi l’Ajuntament)

En/Na (nom de la persona que actua com a representant de qui organitza l’acte o del grup de 
consumidors  reconeguts  com  a  experts)___________________________________________, 
amb DNI/NIF______________________________, amb telèfon de contacte_______________, i 
amb domicili a____________________________________________________________.

EXPOSO:

1.  Que  sóc  el/la representant  de  (nom  de  qui  organitza  l’acte  o  del  grup  de  consumidors 
reconeguts com a experts) ______________________________________.

2. Que  l’entitat /  el de consumidors reconeguts com a experts que represento desitja celebrar 
(nom de l’acte) _______________________________________________________________ el 
(data en què se celebrarà l’acte) ________________________. 

3. Que en l’acte esmentat s’utilitzaran artificis pirotècnics.

4. Que la manifestació festiva l’objecte de la celebració ha estat reconeguda com de caràcter 
religiós, cultural o tradicional pel conseller competent en matèria de cultura mitjançant la Resolució 
CLT/1502/2016 reconeix d’ofici el caràcter  religiós, cultural o tradicional del correfoc  o cercavila 
de foc  com la manifestació  festiva amb ús de pirotècnia realitzada per un grup de foc que  
executa activitats amb carcasses zoomòrfiques , portades per una o divers persones, des de les 
quals  es  disparen  productes  pirotècnics,  o  per  actuants  a  peu  que  individualment  empren 
productes pirotècnics, desenvolupada a la via pública , en un espai o recorregut determinat, i  
autoritzada d’acord amb l’establert per la normativa vigent.

Permet la participació en aquesta manifestació festiva de persones usuàries menors d’edat que 
hagin complert l’edat que s’estableix com a mínima en la disposició addicional sisena del Reial  
decret 989/2015.

5.  Que  la  manifestació  festiva  objecte  d’aquesta  es  regula  per  la  instrucció  tècnica 
complementària número 18 del RD 898/2015 pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics 
i cartutxeria.

Per tot l’exposat, 

SOL·LICITO: 
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Que autoritzeu la celebració de la manifestació festiva esmentada. 

A aquests efectes, adjunto la documentació següent: 

1.  Documentació  acreditativa  de  la  personalitat  jurídica  del  grup  o  grups  de  consumidors 
reconeguts com a experts participants.

2. Relació de persones integrants del Grup que participaran en l’acte  , justificant tenen la formació 
específica per a la participació  en la manifestació festiva (certificat emès per l’aplicatiu de foc i 
pirotècnia).

3.  Dades de les  persones responsables  dels  grups (  nom,  cognom,  número  DNI  i  telèfon)  i  
documentació justificativa d'haver rebut la formació en el programa formatiu establert en el punt 4 
de la Instrucció tècnica complementària 18( certificat emès per l’explicatiu de foc i pirotècnia).

4.  Justificació  documental  conforme  tots  els  components  dels  grups  han  rebut  una  formació 
específica  per  a  la  participació  en  la  manifestació  festiva  d'acord  amb  el  que  estableix   la  
Instrucció tècnica complementària 18.

5. Permís escrit dels pares o tutors legals dels menors d'edat integrants del grup. En el cas de  
menors de 8 anys que formin part del grup s’haurà d’especificar que no cremen

6. Memòria detallada de l'acte, amb indicació de l'espai de celebració o del seu recorregut, així  
com l'horari de realització, el numero de colles participants, l’ordre de sortida, el numero de carros 
de pirotècnia, forma i instruccions d’ús dels articles de pirotècnia en el recorregut proposat, etc.

7. Relació dels tipus d'artificis de pirotècnia que s'han d'utilitzar, descripció del seu funcionament,  
quantitat de matèria reglamentada per artifici i quantitat total aproximada a utilitzar.

8.  Proposta  de  les  mesures  de  seguretat  i  emergència  previstes  així  com,  si  s'escau,  la 
indumentària  i  mesures  de  protecció  recomanades  per  a  la  interacció  en  l'acte  de  terceres 
persones.

9. Justificació documental conforme l'organitzador ha subscrit una assegurança de responsabilitat  
civil que cobreixi els possibles danys a tercers derivats de la realització de la manifestació festiva, 
i els possibles accidents en cas de participació de menors d'edat. En el cas de dracs i bèsties de 
foc també hauran de presentar les assegurances respectives. 

Sant Andreu de Llavaneres, a______de_______________ de 20__  

Firmat:
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