
   
Ajuntament de Cocentaina
Plaça de la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51 Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA  (Alacant)   CIF: P-0305600-I

SOL·LICITUD PER A L’ÚS D’ARTICLES PIROTÈCNICS QUE NO TINGUEN LA
CONSIDERACIÓ D’ESPECTACLE PIROTÈCNIC

FILIACIÓ DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Nom: 

Cognoms: 

DNI / NIE /Passaport: 

Domicili (Carrer, núm., planta):

Municipi:                                                                       Província:

Telèfon:                                                      E-mail:

EXPOSA: 

SOL·LICITA L’ÚS D’ARTICLES PIROTÈCNICS:

DIA:                                 HORA:                           DURACIÓ DE L’ACTIVITAT: 

LLOC DEL TRET: 

DADES DEL MATERIAL PIROTÈCNIC

CLASSE:                                                            CATEGORIA: 

NEC (KG):                                                        METRES (“traca”): 

PRECEPTIU ADJUNTAR: Factura de compra de l’establiment on s’han adquirit els articles 
pirotècnics. SENSE LA FACTURA NO S’AUTORITZARÀ EL TRET D’ARTICLES PIROTÈCNICS.

RESPONSABILITAT:  La persona sol·licitant  haurà de  tindre en compte les Mesures de Seguretat del
present  annex,  així  com  la  responsabilitat dels  possibles  danys  materials a  tercers  que  puguen
ocasionar-se,  de les reparacions o compensacions econòmiques que per tals  danys siga necessari
realitzar tota actuació, així com del manteniment de les condicions de seguretat, salubritat i neteja.

Normativa: Article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions; el Reial Decret 989/2015, de 30 d’octubre,  pel que s’aprova el Reglament d’Articles
Pirotècnics i Cartutxeria; en el seu cas l’article 6 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat,
d’Espectacles  Públics,  Activitats  Recreatives  i  Establiments  Públics  i  el  Decret  143/2015  d’11  de
setembre, del Consell, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, l’article
57 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, així com l’article 59 de
l’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana de Cocentaina.
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ANNEX: MESURES DE SEGURETAT A TINDRE EN COMPTE

1. La persona sol·licitant ha d’aportar la Factura de compra dels articles pirotècnics.

2. Únicament podran disparar-se traques, “caixes xineses”, descrits en la present sol·licitud, si bé no han
d’excedir de 10 kg de NEC ni ser considerat espectacle pirotècnic.

E  S   PROHIB  IX   EL L  L  AN  Ç  AMENT A  È  R  I   DE    Q  UAL  S  E  VOL   CLA  S  SE DE PRODUCT  E   PIROT  ÈCNIC, AL  
CASC ANTIC, PASSEIG DEL COMTAT, POLÍGON SANT CRISTÒFOL, URBANITZACIÓ GORMAIG, PLA
DE LA FONT, AV. XÀTIVA I URBANITZACIÓ MAS DE MOLTÓ, AL ESTAR A MENYS DE 500 METRES
DEL PARC NATURAL DE LA SERRA MARIOLA (Art. 57 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de
la Comunitat Valenciana).

3. Les traques o altres productes pirotècnics seran articles pirotècnics de la classe 3 o inferior,  amb
marcat C.E. La seua compra i tret haurà de realitzar-lo una persona major d’edat, segons la categoria de
l’artifici de pirotècnia a explotar, no sent mai inferior a les següents edats: 

Categoria F1: 12 anys 

Categoria F2: 16 anys

Categoria F3: 18 anys

4. El  tret ha d’efectuar-se, en espai  obert  i ampli,  el més allunyat  possible d’edificacions, vehicles  i
mobiliari urbà, i en qualsevol cas respetant les distàncies mínimes de seguretat indicades en l’etiqueta
del producte.

5. Les traques hauran  de  tirar-se  col·locant-les  a  terra,  i  sota  cap  concepte  es  penjarà  en els  arbres,
mobiliari  urbà.  En el  supost  que porte foc aèri  (caixes xineses),  no podran unir-se o manipular-se,  ni
col·locar-se sota voladissos, balcons, copes d’arbres o qualsevol altre elemente que puga interferir en el
recorregut  dels  artificis,  havent d’assegurar-se que la  seua trajectòria  queda lliure  d’obstacles,  a més
d’assegurar-se amb sacs terra per a evitar la seua bolcada.

6. Únicament  podrà tirar-se  la  traca  o  traques  descrites  en  la  sol·licitud,  havent  de  presentar  la
corresponent sol·licitud en el supòsit que pretenguen disparar-se altres distintes a les d’allí contemplades.
El tret de traques sense l’empara de la corresponent declaració responsable o autorització expresa en el
seu cas, serà objecte de l’oportú expedient sancionador per incompliment de l’Ordenança Municipal de
Protecció Ciutadana contra Sorolls i Vibracions i demés normativa aplicable.

7. Esta  sol·licitud  mitjançant Declaració  Responsable,  només  es  referix  al  tret  de  focs  o  elements
descrits, no excloent de l’obligació de sol·licitar altres autoritzacions que puguen requerir-se. Els trets de
pirotècnia  descrits  en  aquesta  Declaració  Responsable  hauran  de  disparar-se  en  el  dia,  i  a  l’hora
aproximada que s’indica, no sent vàlida l’autorització per a dies o horaris diferentes.

8. Les distàncies de segureta que hauran de guardar-se com a mínim en funció de l’artifici de pirotècnia a
explotar seran els següents:                                                                    

Categoria F1: 1 metres 

Categoria F2: 8 metres

Categoria F3: 15 metres 

9. El material pirotècnic haurà de ser adquirit en un establiment oficialment autoritzat per a la tenència i
venda d’aquest tipus d’articles, degudament empaquetat, amb etiqueta informativa i instruccions d’ús, i
apte per al seu tret per personal no expert pirotècnic. Abans de procedir al seu tret, s’haurà d’avisar d’això
a les persones presents i assegurar-se que es respeten les distàncies de seguretat establides, així com la
resta de requisits esmentats.

10. Una vegada disparades, la persona responsable del tret haurà de cerciorar-se que han fet explosió tots
els  components  pirotècnics.  Si  quedara  algun  artifici  sense  explotar,  haurà  d’esperar-se  un  temps
prudencial de 5 minuts (o el temp que resulte necessari si aquest fumejara, fins que deixara de fer-ho).

11. La persona sol·licitant haurà  de  disposar  de  la  preceptiva  Autorització  per  a  portar  a  terme el  tret
d’articles pirotècnics.

12. A més de les condicions senyalades, hauran de respetar-se totes les disposicions vigents en matèria
d’articles pirotècnics que resulten d’aplicació.



ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT DE COCENTAINA

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament: Ajuntament de Cocentaina – CIF: P0305600I

Delegació de Protecció de Dades: dpd@cocentaina.org Correu postal: Registre General. Plaça de la Vila, 1. 03820 Cocentaina.

Finalitat: Gestionar les sol·licituds per a l’ús d’articles pirotècnics que no tinguen la consideració d’espectacle pirotècnic. 

Legitimació:  La base legal per al tractament de  les vostres  dades és el compliment d'una missió que es realitza en interès
públic o en l'exercici  de poders públics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu
comú, o bé pel vostre consentiment informat, lliure, específic i atorgat per voluntat de consentir de manera inequívoca.

Persones destinatàries: Les dades s’han de comunicar a altres administracions públiques sempre que siga necessari i existisca
normativa legal que així ho empare.

Drets:  Qualsevol  persona té  dret a obtenir informació sobre si  en aquesta  entitat s'estan tractant les  respectives dades
personals o no. Les persones interessades tenen el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de
les dades i de la portabilitat de dades tal com es detalla en la «Informació addicional».

Informació  addicional:  Es  pot consultar  la  informació  addicional  i detallada  sobre  la  protecció  de  dades  en  l’adreça
electrònica següent: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Consentiment i obligació d’informar les persones interessades sobre la protecció de dades

  Sí        No

He rebut la informació que aquesta entitat tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i
en la documentació adjunta per realitzar actuacions administratives.

  Sí         No 
Preste  el  meu  consentiment  perquè  l’entitat  realitze  consultes  de  les  dades  de  la  persona
sol·licitant/representant que disposen altres administracions a través dels serveis interoperables i
plataformes d’intermediació de dades.

  Sí         No 
Preste  el  meu  consentiment  exprés,  inequívoc  i  informat  perquè  les  dades  aportades  en  la
instància i en la documentació adjunta es puguen utilitzar per a tramitar la sol·licitud.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Signatura:

A   A Cocentaina,

                                                                                                                                                                    (dd/mm/aaaa)

Plaça la Vila, 1 Tel. 96 559 00 51 Fax 96 559 30 67

03820 COCENTAINA (Alacant) CIF: P-0305600-I REL: 01030566

Plaça la Vila, 1  Tel. 965590051 Fax: 965593067

Ajuntament de Cocentaina

03820  COCENTAINA  (Alacant)  CIF: P-035600-I 
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