
SOL·LICITANT/ SOLICITANTE

* Camps de compliment obligatori  
* Campos de complimiento obligatorio

Signatura,

Nom i Cognoms * / Nombre y apellidos *

Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio ( a efectos de notificación )

Població * / Población

Num* Escala/ Escalera Pis-Porta/Piso-Puerta

Codi Postal */Codigo Postal

Telèfon / Teléfono Correu electrònic / correo electónico

Mitjà per rebre la resposta (si s'escau) / 
Medio para recibir la respuesta ( si es necesaria )

Correu ordinari/ correo ordinario Correu electrònic / Correo electronico Telèfon / Teléfono

Província/Provincia

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 
ACTUACIÓ PIROTÈCNICA 

 

R
eg
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a 

g
en
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al

Tipus Via / Tipo via

Nom i Cognoms del representant * / Nombre y apellidos del representante *

Document Identificatiu * / Documento Identificativo *

Document Identificatiu  / Documento Identificativo 

Esplugues de Llobregat,

DOCUMENTS ADJUNTS /  DOCUMENTOS ADJUNTOS

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, 
responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud.  Els destinataris de la informació poden ser altres 
entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer.  
  

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

Descripció de l'activitat i/o espectacle a realitzar / Descripción de la actividad y/o espectáculo a realizar

Data de l'actuació / Fecha de la actuación 

  
Horari de l'actuació / Horario de la actuación: des de les / de                                      h fins / hasta                                     h (estima / estimado) 
 

Descripció del recorregut i/o emplaçament de l'actuació / Descripción del recorrido y/o emplazamiento de la actuación

  
 S'adjunta croquis itinerari / Se adjunta croquis del itinerario 
 



Composició del grup actuant / Composición del grupo actuante

  
 Carcases zoomòrfiques / carcasas zoomórficas

  
Carcases zoomòrfiques / carcasas zoomórficas

  
Altres 

Descripció del grup actuant / Descripción del grupo actuante  

Entitat Contractada / Entidad Contratada 

Danys coberts / Daños cubiertos 

  
Contracte d'assegurança / Contrato de seguro  
 
(d'acord amb l'art. 3.2 del Decret 252/1999, de 31 d'agost, pel qual es regulen les actuacions dels grups de foc  en les celebracions populars i 
tradicionals, DOGC núm. 2974, de data 14/9/99) / (de acuerdo con el art. 3.2 del Decreto 252/1999, del 31 de agosto, en el cual se regulan las actuaciones de los 
grupos de fuego, en las celebraciones populares y tradicionales, DOGC núm. 2974, de fecha 14/9/99)  

Altres aspectes a destacar / Otros aspectos a destacar

Núm. pòlissa / núm. Póliza 
  

  
D'acord amb allò establert a / De acuerdo con aquello establecido en: 
  
Decret 252/1999, de 31 d'agost, pel qual es regulen les actuacions dels grups de foc en les celebracions populars i tradicionals (DOGC núm. 2974, de 
data 14/9/99) / Decreto 252/1999, de 31 de agosto, por el cual se regulan las actuaciones de los grupos de fuego en las celebraciones populares y tradicionales (DOGC núm. 
2974, de fecha 14/9/99) 
Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics / Ley 10/1990, de 15 de junio, sobre policía del 
espectáculo, las actividades recreativas y los establecimientos públicos 
Reglament d'Explosius / Reglamento de Explosivos 
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens locals / Reglamento de Obras, Actividades y Servicios de los Entes locales 
 



Descripció del material pirotècnic a utilitzar / Descripción del material pirotécnico a utilizar

Tipus / 
Tipo

Quantitat / 
         Cantidad

Denominació comercial / 
Denominación comercial 

 

Quantitat pólvora unitat / 
Cantidad pólvora unidad

Continua en Full núm. / 
Continúa en hoja núm. 
 

Quantitat total de pólvora /  
cantidad total de pólvora

Compliment de Reglament d'Explosius / Cumplimiento del Reglamento de Explosivos. 
(Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, BOE núm. 61, de 12/3/98) 

 

  
 És d'aplicació allò establert al Reglament d'Explosius / Es de aplicación el Reglamento de Explosivos.

   
 Veure fulls adjunts de compliment del Reglament / Ver hojas adjuntas de cumplimiento del Reglamento.



Informe del Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments / 
Informe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamiento  
  
Data tramesa al Servei / Fecha envío al Servicio núm. de Registre / núm de Registro

Data recepció al Servei / Fecha recepción al Servicio núm. de Registre / núm de Registro

Data informe / Fecha informe

  
Mesures correctores proposades / Medidas correctoras propuestas 
 

  Veure les mesures correctores al propi informe / Ver las medidas correctoras en el propio informe

  
 Descripció mesures correctores / Descripción medidas correctoras

Observacions / Observaciones 
 



 Descripció dels aspectes de preparació a realitzar / Descripción de los aspectos de preparación a realizar 
 

  
 Comunicació de l'actuació als veïns / Comunicación de la actuación a los vecinos

   
Senyalització de l'espai o recorregut de l'actuació / señalización del espacio o recorrido de la actuación 
 

Descripció / Descripción 
 

  
S'adjunta còpia dels escrits de comunicació a enviar / Se adjunta copia de los escritos de comunicación a enviar 
 

Observacions / Observaciones 
 



Mesures de seguretat que es seguiran en els llocs on es realitzarà l'actuació / 
Medidas de seguridad que se seguirán en el lugar donde ser realizará la actuación  
  
  
(Annex I del Decret 252/1999, de 31 d'agost , pel qual es regulen les actuacions dels grups de foc en les celebracions populars i tradicionals DOGC 
núm. 2974, de data 14/9/99) / (Anexo I del Decreto 252/1999, de 31 de agosto, en el cual se regulan las actuaciones de los grupos de fuego en las celebraciones 
populares y tradicionales DOGC núm. 2974, de fecha 14/9/99) 

 

Portes i finestres tancades, persianes abaixades, aparadors i vidres protegits, tendals recollits, no presència de roba estesa o d'altres elements 
com banderes, etc.../ Puertas y ventanas cerradas, persianas bajadas, escaparates y vidrios protegidos, toldos recogidos, no presencia de roba extendida o de otros 
elementos como banderas, etc...

No és col.locarà cap element que pugui obstaculitzar el desenvolupament de l'actuació o el pas fluid de gent / No se colocarán elementos que puedan 
obstaculizar el desarrollo de la actuación o el paso fluido de gente

No és llançarà aigua fins que no hagi acabat l'actuació / No se lanzará agua hasta que no halla acabado la actuación

No s'encendrà foc ni es fumarà a prop de les bosses o contenidors del material prirotècnic / No se encenderá fuego ni se fumará cerca de las bolsas o 
contenedores del material pirotécnico

No s'envairà l'espai on el grup de foc fa l'actuació i no s'agafarà ni destorbarà cap dels seus membres  
No se invadirá el espacio donde el grupo realiza la actuación ni se estorbará a ninguno de sus miembros

Altres mesures de seguretat / Otras medidas de seguridad



Mesures de seguretat que seguiran els integrants dels grups de foc / 
Medidas de seguridad que seguirán los integrantes de los grupos de fuego 
  
  
(Annex II del Decret 252/1999, de 31 d'agost, pel qual es regulen les actuacions dels grups de foc en les celebracions populars i tradicionals DOGC 
núm. 2974, de data 14/9/99) / (Anexo II del Decreto 252/1999, de 31 de agosto, en el cual se regulan las actuaciones de los grupos de fuego en las celebraciones 
populares y tradicionales DOGC núm. 2974, de fecha 14/9/99) 
 

S'utilitzaran vestits i calçat resistents al foc i es faran servir els complements necessaris per deixar la menor part possible del cos sense cobrir i 
per evitar-ne danys / 
Se utilizaran ropas y calzado resistentes al fuego y se harán servir los complementos necesarios para dejar la menor parte posible del cuerpo sin cubrir y para evitar daños

no s'acumulan més de 3 correcames ala mà durant l'actuació, es mantindran les meteixes recollides dins la mà i es mantindrà aquesta protegida 
del paraigua de foc / 
No se acumularan mas de 3 correcames en la mano durante la actuación, se mantendrán las mechas recogidas en la mano y se mantendrá esta protegida del paraguas de 
fuego.

És mantindran les distàncies de seguretat entre els actuants i els elements contenidors de la pirotècnica / 
Se mantendrán las distancias de seguridad entre los actuantes y los elementos contenedores de pirotécnia

Els elements contenidors de pirotècnia no seran hermètics i es situaran al darrere del grup d'actuació / 
Los elementos contenedores de pirotecnia no serán herméticos y se situarán detrás del grupo de actuación

Si els actuants porten la seva pròpia pirotecnia, s'ha de dur penjada sobre l'espatlla i en una bossa no hermètica / 
Si los actuantes llevan su propia pirotecnia, se llevará colgada de la espalda en una bolsa no hermética

Es mantindran les distàncies de seguretat respecte d'altres grups de foc o d'altres intervinents en la celebració / 
Se mantendrán las distancias de seguridad respecto de otros grupos o de otros actuantes en la celebración

Es mantindran les distàncies de seguretat amb els espectadors / 
Se mantendrán las distancias de seguridad con los espectadores

Es respectarà el recorregut marcat per l'actuació i no s'enviarà els llocs on hi ha espectadors, els portals o llocs similars / 
Se respetará el recorrido marcado por la actuación y no se invadirá los lugares donde halla espectadores, los portales o lugares similares

Altres mesures de seguretat / Otras medidas de seguridad


SOL·LICITANT/ SOLICITANTE
* Camps de compliment obligatori 
* Campos de complimiento obligatorio
Signatura,
Mitjà per rebre la resposta (si s'escau) /
Medio para recibir la respuesta ( si es necesaria )
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA
ACTUACIÓ PIROTÈCNICA
 
Registre d'entrada general
Document Identificatiu * / Documento Identificativo *
Document Identificatiu  / Documento Identificativo 
DOCUMENTS ADJUNTS /  DOCUMENTOS ADJUNTOS
D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud.  Els destinataris de la informació poden ser altres entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer. 
 
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat
 
Horari de l'actuació / Horario de la actuación: des de les / de                                      h fins / hasta                                     h (estima / estimado)
 
Descripció del recorregut i/o emplaçament de l'actuació / Descripción del recorrido y/o emplazamiento de la actuación
Composició del grup actuant / Composición del grupo actuante
Descripció del grup actuant / Descripción del grupo actuante         
 
Contracte d'assegurança / Contrato de seguro         
(d'acord amb l'art. 3.2 del Decret 252/1999, de 31 d'agost, pel qual es regulen les actuacions dels grups de foc  en les celebracions populars i tradicionals, DOGC núm. 2974, de data 14/9/99) / (de acuerdo con el art. 3.2 del Decreto 252/1999, del 31 de agosto, en el cual se regulan las actuaciones de los grupos de fuego, en las celebraciones populares y tradicionales, DOGC núm. 2974, de fecha 14/9/99)         
 
D'acord amb allò establert a / De acuerdo con aquello establecido en:
 
Decret 252/1999, de 31 d'agost, pel qual es regulen les actuacions dels grups de foc en les celebracions populars i tradicionals (DOGC núm. 2974, de data 14/9/99) / Decreto 252/1999, de 31 de agosto, por el cual se regulan las actuaciones de los grupos de fuego en las celebraciones populares y tradicionales (DOGC núm. 2974, de fecha 14/9/99)
Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics / Ley 10/1990, de 15 de junio, sobre policía del espectáculo, las actividades recreativas y los establecimientos públicos
Reglament d'Explosius / Reglamento de Explosivos
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens locals / Reglamento de Obras, Actividades y Servicios de los Entes locales
 
Descripció del material pirotècnic a utilitzar / Descripción del material pirotécnico a utilizar
Tipus /
Tipo
Quantitat /
         Cantidad
Denominació comercial /
Denominación comercial
 
Quantitat pólvora unitat /
Cantidad pólvora unidad
Compliment de Reglament d'Explosius / Cumplimiento del Reglamento de Explosivos.
(Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, BOE núm. 61, de 12/3/98)
 
Informe del Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments /
Informe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamiento 
         
 
Mesures correctores proposades / Medidas correctoras propuestas
 
Observacions / Observaciones
 
 Descripció dels aspectes de preparació a realitzar / Descripción de los aspectos de preparación a realizar
 
Descripció / Descripción
 
Observacions / Observaciones
 
Mesures de seguretat que es seguiran en els llocs on es realitzarà l'actuació /
Medidas de seguridad que se seguirán en el lugar donde ser realizará la actuación 
 
 
(Annex I del Decret 252/1999, de 31 d'agost , pel qual es regulen les actuacions dels grups de foc en les celebracions populars i tradicionals DOGC núm. 2974, de data 14/9/99) / (Anexo I del Decreto 252/1999, de 31 de agosto, en el cual se regulan las actuaciones de los grupos de fuego en las celebraciones populares y tradicionales DOGC núm. 2974, de fecha 14/9/99)
 
Altres mesures de seguretat / Otras medidas de seguridad
Mesures de seguretat que seguiran els integrants dels grups de foc /
Medidas de seguridad que seguirán los integrantes de los grupos de fuego
 
 
(Annex II del Decret 252/1999, de 31 d'agost, pel qual es regulen les actuacions dels grups de foc en les celebracions populars i tradicionals DOGC núm. 2974, de data 14/9/99) / (Anexo II del Decreto 252/1999, de 31 de agosto, en el cual se regulan las actuaciones de los grupos de fuego en las celebraciones populares y tradicionales DOGC núm. 2974, de fecha 14/9/99)
 
Altres mesures de seguretat / Otras medidas de seguridad
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