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 DECLARACIč RESPONSABLE PER A L'ĐS D'ARTICLES PIROTĈCNICS  

 
 Sant Joan d’Alacant,                     de                             de 20  

 

    Firmado.  
 

 

 
                   Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45.  Oficines  Generals:
                   Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E 

Don/Donya       DNI / CIF  
Marcar el que procedisca: 

         Actuant en nom propi.                

          Actuant en representació de                                                                                                   DNI / CIF

( En cas d'actuar com a representant, haur¨ d'acreditar tal condici·) 

     MITJANS DE NOTIFICACIÓ : Marque el que preferisca:

                  ORDINÀRIA: En el seu domicili.

                   NOTIFICACIč PRESENCIAL: Si ®s del seu inter¯s, l'Ajuntament li remetr¨ av²s via telef¸nica, comunicant li que   pot        
 
                     arreplegar la notificaci· en les oficines municipals en el termini de tres dies h¨bils. Transcorreguts els mateixos sense que la         
 
                       l'haja arreplegat, li ser¨ notificada de forma ORDINêRIA. Tel¯fon d'av²s:   
 

                       En qualsevol dels dos casos anteriors, haur¨ d'emplenar les dades seg¿ents:
 

                              DIRECCIÓ A EFECTES DE NOTIFICACIÓ: Municipi:                                                                   Provìncia:   
 
                              Carrer,                                                                                               Num.                      , Pis                ,ESC.                 , C.P.           
 
                                           NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA: Haur¨ de disposar d'un certificat electr¸nic -DNI electr¸nic o semblant - i ser¨ notificat 
 
                                             exclusivament per aquest canal. Especifique E-mail   
          

SR. ALCALDE –  PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D’ALACANT  

LLOC DEL TRET:

                                                                      SOLĿLICITA: 
                                                           L'ĐS D'ARTICLES PIROTĈCNICS: 

DIA:                          HORA:                      DURADA DE L'ACTIVITAT: 

CONTINGUT NET EXPLOSIU (NEC):

                                                        DADES DEL MATERIAL PIROTĈCNIC: 
CLASSE:                                       CATEGORIA: 

maricarmen.fernandez
Rectángulo

maricarmen.fernandez
Cuadro de texto
Que sota la meua RESPONSABILITAT i, de conformitat amb l'article 69 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els articles 3 i 20 de l'Ordenança Municipal de Regulació i Control de la Contaminació per Sorolls i Vibracions i, si escau l'article 6 de la Llei 14/2010, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, assumisc tota responsabilitat dels possibles danys materials a tercers que puguen ocasionar-se, sent del meu compte 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.

maricarmen.fernandez
Rectángulo

maricarmen.fernandez
Rectángulo



 
1.  La persona solĿlicitant assumeix la responsabilitat de tota actuació, del manteniment de les condicions   
de seguretat, salubritat i neteja i dels  possibles danys  materials i a tercers que  puguen ocasionar-se, sent 
del seu compte les reparacions o compensacions econòmiques que per tals danys siga necessari realitzar.
 
2. Únicament  podrà  tirar-se  la  traca  o  traques  descrites en la sol·licitud, havent de presentar la 
corresponent sol·licitud en el cas que pretenguen disparar-se altres diferents a les allí contemplades.   
 
3. Aquesta Sol·licitud mitjançant Declaració Responsable,  només es refereix al tret de les traques en 
ella descrites, no excloent de l'obligació de sol·licitar altres autoritzacions que puguen requerir-se. 
 
4. Les traques o altres productes pirotècnics seran de la classe tres o inferior, amb marcat C.E La seua 
compra i tret deurà realitzar-ho una persona major d'edat, segons la categoria de l'artifici de pirotècnia a fer 
explotar, no sent mai inferior a  les següents edats: Categoria F1: 12 anys,  categoria F2:16 anys, categoria 
F3: 18 anys.  Altres  articles pirotècnics i articles pirotècnics destinats a l'ús en  Teatres: Categories T1 i P1: 
18 anys.

5.  El tret de traques sense l'empara de la corresponent declaraci· responsable o autoritzaci· 
expressa si escau, serà objecte de l'oportú expedient sancionador per incompliment de l'Ordenança 
Municipal de Regulació per Sorolls i Vibracions, Art. 20.

6. Les traques descrites en aquesta Declaraci· 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 diferents. 

7. La quantitat total màxima de material pirotècnic haurà de ser inferior a 10 kg N.E.C. En el cas que 
siga superior correspon la realització de tràmits diferents sobre la base de el Reial decret.  989/2015 

8. El material pirot¯cnic haur¨ de ser adquirit en un establiment oficialment autoritzat  per 
a la tinença i venda de aquest tipus d'articles, degudament empaquetat, amb etiqueta informativa i
instruccions d'ús, i apte per a la seua manipulació i tret per personal no expert pirotècnic. 

9. Les traques deuran tirar-se colĿlocades en el s¸l, i en cap concepte es penjaran en arbres, 
mobiliari urbà. En el supòsit que porte foc aeri, ( caixes xineses), no podran unir-se o manipular-se,  
ni col·locar-se baix volades, balconades, copes d'arbres o qualsevol altre element 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 terrers per a evitar el volteig. 

10. La seua compra, manipulació i tret haurà de realitzar-ho una persona major d'edat. 

11.  El tret haurà de realitzar-se en espai obert i ampli, el m®s allunyat possible d'edificacions, 
vehicles i mobiliari urb¨, i en qualsevol cas respectant les distàncies mínimes de seguretat indicades 
en l'etiqueta del producte a edificis i persones segons el calibre máximoy la següent taula  (ITC 8 del  
Reial decret 989/2015).  

12.  El sòl 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 destinats a l'amortiment de caigudes.   

13. Abans de procedir al seu tret, s'haur¨ d'avisar d'a¸ a les persones presents i assegurar-se que  
es respecten les dist¨ncies de seguretat establides, aix² com la resta de requisits esmentats.

14.  Una vegada disparades, el responsable del tret s'haur¨ de cerciorar que han fet explosi· tots els
components  de  les  traques.  Si  quedara  algun  artifici sense  explotar,  haurà  d'esperar-se  un  temps 
prudencial  mínim  de 5 minuts  (o el temps  que resulte  necessari  si aquest  fumejara, f ins que deixara de 
fer-ho), abans d'acostar-se a l'artifici per a la seua retirada, banyant-ho abundantment amb aigua abans de 
fer-ho.  

15.  El sol·licitant  haurà  de disposar de una còpia de la present  Declaració Responsable, la qual mostrarà  
als agents de la Policia Local de Paterna, en cas de requeriment.   

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

Per als supòsits de Tret de Material Pirotècnic que NO Excedisca de 10 kg. (N.E.C.) 

  RECOMANACIONS A TENIR EN COMPTE 



CLAUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.  En  compliment del que es disposa en la  Llei 
Orgànica  3/2018  de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals,  
li  informem, en  relació  amb  el  tractament  de  les  dades  personals  que  ens  facilita en aquest  
document, el següent:

a) FITXERS I EL SEU RESPONSABLE: Les dades personals citades seran integrats en fitxers de

titularitat municipal el responsable de la qual és l'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D'ALACANT 

(CIF: P0311900E). Domicili: Plaza d'Espanya, 1 . CP 03550. Tel: 96 565 32 45.

b) DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: [per designar] Contacte: Ajuntament de Sant Joan

(apartat anterior). Correu electrònic: infosede@santjoandalacant.es. 

c) NECESSITAT: Les dades abans citades són necessaris per a l'adequat manteniment,

desenvolupament, compliment i control de la prestació dels serveis que vostè demanda o que les 

lleis estableixen de prestació municipal obligatòria. Açò pot implicar el deure municipal de 

complir amb determinades obligacions legals (exemple: comunicar les seues dades personals a 

les Administracions públiques competents). La legitimació general de l'Ajuntament per a 

l'obtenció de les seues dades personals està continguda en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 

Reguladora del Procediment Administratiu Comú. No facilitar les dades personals sol·licitades 

en el present document podrà implicar el requeriment municipal perquè esmene tal situació. La 

falta d'esmena podrà implicar:

-  En cas de serveis demandats per vostè: l'arxiu de la seua sol·licitud. 
-  En cas de serveis de prestació obligatòria: l'actuació municipal subsidiària per a l'obtenció de 

la informació. 

d) CONSENTIMENT: Pot revocar el seu consentiment al tractament de les seues dades

personals en qualsevol moment, notificant-ho per escrit a l'Ajuntament. Excepció: quan aquest 

tractament siga necessari per exigències de les normes aplicables al servei sol·licitat o est siga de 

prestació obligatòria. 

e) CONSERVACIÓ: Les dades personals que ens proporciona es conservaran durant el termini

de vigència de la relació derivada del servei sol·licitat o de prestació obligatòria, així com per al 

compliment de les obligacions legals que deriven del mateix. 

f) DRETS: En qualsevol moment pot sol·licitar-nos l'accés a les seues dades personals, la seua

rectificació o supressió, oposar-se al seu tractament o sol·licitar la limitació del mateix, així com 

exercir el seu dret a la portabilitat de les dades personals. Per a l'exercici de dites dretes, haurà 

d'enviar sol·licitud escrita dirigida a l'Ajuntament (Plaça d'Espanya 1. 03550 - Sant Joan 

d'Alacant; Seu Electrònica: https://santjoandalacant.sedelectronica.es). Té així mateix dret a 

presentar reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (C/ Jorge Juan, 6. 

28001 - Madrid;  Seu Electrònica: www.agdp.es). 

g) ALTRES QÜESTIONS: No es preveu l'existència de decisions automatitzades o elaboració de

perfils com a conseqüència de les dades personals facilitades ni la seua transferència a tercers 

països". 

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D’ALACANT 

Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45.  Oficines Generals: 
Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E 

mailto:infosede@santjoandalacant.es
https://santjoandalacant.sedelectronica.es/
https://maps.google.com/?q=C/+Jorge+Juan,+6.+28001+-+Madrid&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=C/+Jorge+Juan,+6.+28001+-+Madrid&entry=gmail&source=g
http://www.agdp.es/
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