
ANNEX V

ACTIVITATS I/O ESPECTACLES PIROTÈCNICS

Sr. / Sra. amb DNI ,
en representació de l'entitat festera,
amb CIF .

1.- DENOMINACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L'ESPECTACLE O ACTIVITAT
PIROTÈCNICA: 

2.-  LLOC,  DATA  I  HORA  DE  CELEBRACIÓ  DE  L'ESPECTACLE  O  ACTIVITAT
PIROTÈCNICA: 



3.- TIPUS D'ESPECTACLE O ACTIVITAT PIROTÈCNICA   (assenyaleu el que corresponga)

3.1.- ESPECTACLES AMB ARTIFICIS PIROTÈCNICS REALITZATS PER
PROFESSIONALS EXPERTS: 

Amb  NEC superior  a 10 quilograms i  inferior  o igual  a  100 quilograms  ,  de

conformitat amb el  que estableix la ITC 8a del Reial Decret 989/2015 i en l'Ordenança

reguladora del tir de focs d'artifici al municipi d'Alacant, haurà d'acompanyar al present annex la

documentació següent:

· Pla de seguretat de l'espectacle, amb el contingut mínim establit en la ITC 8a del
RD 989/2015.

· Còpia de la comunicació efectuada davant de Subdelegació del Govern.

· Pla a escala suficient (1:500 o 1:1000, depenent de l'amplitud de la zona), del lloc
i/o itinerari pel qual discorrerà l'esdeveniment, detallant-ne l'emplaçament exacte i la
distància amb els distints elements urbanístics existents.

· Certificat de l'existència d'assegurança de responsabilitat civil en vigor subscrita per
l'organitzador, que atorgue cobertura als possibles danys a tercers derivats de la
realització de l'activitat  pirotècnica, pels imports mínims establits en la normativa
d'aplicació.

· Certificat  de  l'existència  d'assegurança  de  responsabilitat  civil  subscrita  per
l'empresa pirotècnica, pels imports mínims establits en la normativa d'aplicació.

· Certificació emesa per l'Administració competent en què s'acredite que l'empresa
pirotècnica està degudament acreditada i en possessió de la llicència o autorització
per a la fabricació d'explosius o de taller de pirotècnia.

· Certificat de l'empresa pirotècnica en què hauran de figurar, almenys,  les dades
següents:

◦ Pes  net  de  l'explosiu  (massa explosiva)  del  conjunt  dels  artificis  pirotècnics  a
disparar.

◦ Tipus d'artificis pirotècnics a disparar amb descripció succinta
(canvis, temps, calibre, etc...).

◦ Seqüència dels tirs i duració.

◦  Identificació  dels  operadors  i  auxiliars  pirotècnics,  així  com  de  la  persona
designada com a responsable durant el desenvolupament dels tirs.

Amb NEC superior a 100 quilograms  , de conformitat amb el que estableix la ITC

8a del Reial Decret 989/2015 i en l'Ordenança reguladora del tir de focs d'artifici al municipi

d'Alacant, haurà d'acompanyar al present annex la documentació següent:

· Pla de seguretat i emergència de l'espectacle, amb el contingut mínim establit en la
ITC 8a del RD 989/2015.

· Còpia de l'autorització expressa emesa per Subdelegació del Govern.



· Pla a escala suficient (1:500 o 1:1000, depenent de l'amplitud de la zona), del lloc
i/o itinerari pel qual discorrerà l'esdeveniment, detallant-ne l'emplaçament exacte i la
distància amb els distints elements urbanístics existents.

· Certificat de l'existència d'assegurança de responsabilitat civil en vigor subscrita per
l'organitzador, que atorgue cobertura als possibles danys a tercers derivats de la
realització de l'activitat  pirotècnica, pels imports mínims establits en la normativa
d'aplicació.

· Certificat  de  l'existència  d'assegurança  de  responsabilitat  civil  subscrita  per
l'empresa pirotècnica, pels imports mínims establits en la normativa d'aplicació.

· Certificació emesa per l'Administració competent en què s'acredite que l'empresa
pirotècnica està degudament acreditada i en possessió de la llicència o autorització
per a la fabricació d'explosius o de taller de pirotècnia.

· Certificat de l'empresa pirotècnica en què hauran de figurar,  almenys, les dades
següents:

◦  Pes  net  de  l'explosiu  (massa explosiva)  del  conjunt  dels  artificis  pirotècnics  a
disparar.

◦  Tipus  d'artificis  pirotècnics  a  disparar  amb descripció  succinta  (canvis,  temps,
calibre, etc...).

◦ Seqüència dels tirs i duració.

◦  Identificació  dels  operadors  i  auxiliars  pirotècnics,  així  com  de  la  persona
designada com a responsable durant el desenvolupament dels tirs.

3.2.- ESPECTACLES AMB ARTIFICIS PIROTÈCNICS NO REALITZATS PER
PROFESSIONALS EXPERTS: 

Ús d'armes d'avantcàrrega  ,  de conformitat amb el que disposa la ITC 26a del

Reial Decret 130/2017, de 24 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'Explosius, han

d'acompanyar al present annex la documentació següent:

· Certificat de l'existència d'assegurança de responsabilitat  civil  en vigor subscrita per
l'organitzador,  que  atorgue  cobertura  als  possibles  danys  a  tercers  derivats  de  la
utilització  d'armes  d'avantcàrrega,  pels  imports  mínims  establits  en  la  normativa
d'aplicació.

· Còpia de l'autorització expressa emesa per Subdelegació del Govern.

· Pla a escala suficient (1:500 o 1:1000, depenent de l'amplitud de la zona), del lloc i/o
itinerari  pel  qual  discorrerà  l'esdeveniment,  detallant-ne  l'emplaçament  exacte  i  la
distància amb els distints elements urbanístics existents.

Manifestacions festives religioses, culturals i tradicionals –  correfoc,  passejà,

cordà,    despert  à  ,  etc.-  realitzades  per  Grups  Consumidors  Reconeguts   com  a

Experts (CRE)  , de conformitat amb el que disposa la ITC 18a del Reial Decret 989/2015,

de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'articles



pirotècnics i cartutxeria, hauran d'acompanyar al present annex la documentació següent:

◦  Models  MF -Annexos I, II  i  III-,  establits per la Subdelegació del Govern, degudament
omplits i subscrits pel representant del grup CRE.

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

◦  Relació de persones integrants del grup o grups, amb indicació de les persones que els
representen.

◦  Dades  de les  persones responsables  dels  grups i  documentació  justificativa  d'haver
rebut la formació en el programa formatiu establit en el punt 4 de la ITC 18a.

◦  Justificació  documental  que tots  els  components  dels  grups  han  rebut  una  formació
específica per a la participació en la manifestació festiva d'acord amb el que estableix el
punt 4 de la ITC 18a.

◦ Permís escrit dels pares o tutors legals en cas de participació de CRE menors d'edat.

◦ Plànol a escala suficient (1:500 o 1:1000, depenent de l'amplitud de la zona), del lloc i/o
itinerari  pel  qual  discorrerà  l'esdeveniment,  detallant-ne l'emplaçament  exacte  i  la
distància amb els distints elements urbanístics existents.

◦  Riscos  per  als  participants del  grup i  mesures de prevenció  i  protecció  per  a pal·liar
aquests riscos, indicant, si és el cas, la indumentària i equips de protecció individual
recomanats.

◦ Proposta de les mesures de seguretat i emergència previstes, tant per als participants
com per  a  espectadors,  així  com,  si  és  el  cas,  la  indumentària  i  les  mesures  de
protecció recomanades per a la interacció en l'acte de terceres persones.

◦  Certificat d'assegurança de responsabilitat civil en vigor subscrita per l'organitzador, que
atorgue cobertura als possibles danys a tercers derivats de la realització de l'activitat
pirotècnica, pels imports mínims establits en la normativa d'aplicació.

◦  Certificat  d'assegurança  d'accidents  en  vigor,  que  atorgue  cobertura  als  possibles
accidents en cas de participació de CRE menors d'edat, pels imports mínims establits
en la normativa d'aplicació.

◦  Certificat  de  l'empresa  pirotècnica  subministradora  en  què  s'acrediten  les  categories,
marcats CE i  pes en M.R. dels artificis pirotècnics, així com les instruccions d'ús del
fabricant.

◦  En  el cas d'utilitzar-se articles sense marcat  CE, 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.

Ús d'artificis pirotècnics de les categories I, II i/o III, no mecanitzats en  cap
cas, el pes total dels quals siga inferior a 10 kg NEC:

· Certificat  de  l'existència  d'assegurança  de  responsabilitat  civil  en  vigor  subscrita  per
l'organitzador,  que  atorgue  cobertura  als  possibles  danys  a  tercers  derivats  de  la
utilització d'artificis pirotècnics, pels imports mínims establits en la normativa d'aplicació.

· Pla a escala suficient (1:500 o 1:1000, depenent de l'amplitud de la zona), del lloc i/o
itinerari  pel  qual  discorrerà  l'esdeveniment,  detallant-ne  l'emplaçament  exacte  i  la
distància amb els distints elements urbanístics existents.



· Així mateix, haurà de detallar a continuació la relació d'artificis pirotècnics que s'utilitzaran
durant la celebració de l'espectacle o activitat:

Quantitat total (kg NEC)

4.- AFECTACIÓ SERVITUD AERONÀUTICA DE LIMITACIÓ D'ACTIVITATS
D      E             L      'AEROPORT       AL      ACANT      -EL      X      :   (assenyaleu el que corresponga)

L'altura de vol dels artificis pirotècnics serà inferior a 15 metres  , respecte de

l'alçària de l'edificació existent en l'entorn.

L'altura  de  vol  dels  artificis  pirotècnics  sobreeixirà  en  una  altura  igual  o

superior a 15 metres  , respecte de l'edificació existent en l'entorn.

Quant a aquelles activitats o espectacles pirotècnics que es realitzen dins dels
espais afectats per la servitud aeronàutica de limitació d'activitats i que, a causa de
les  seues  característiques  específiques,  puguen  suposar  un  perill  per  a  les
operacions aèries i, en tot cas, aquells en què els artificis pirotècnics que s'utilitzen
sobreïsquen  en  una  altura  igual  o  superior  a  15  metres  respecte  de  l'edificació
existent en l'entorn en què se celebren, l'organitzador de l'activitat  ha d'aportar a
l'Ajuntament amb antelació suficient, com a requisit ineludible previ a l'autorització de
l'activitat o espectacle,  còpia   de l'autorització que a    aquest   efecte li haja sigut
notificada per AENA  .

Alacant, de de 20 


