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ORDENANÇA REGULADORA DELS ACTES DE FOC I DE LA VEND A DE 
PRODUCTES PIROTÈCNICS 

Aprovació definitiva: BOP 170, de 18/7/2006 

Exposició de motius 

A l'empara de la Llei 10/1990 de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats 
recreatives i els establiments públics, els Ajuntaments tenen competències per a 
autoritzar els espectacles i les activitats recreatives que es realitzin en el seu municipi, 
amb motiu de la celebració de festes i revetlles populars.  

Tanmateix, i d'uns any ençà, s'ha observat un considerable augment en la realització 
de castells de focs i actuacions de grups de foc en festes dels barris, escoles etc., o bé 
altres celebracions festives en les quals es fa ús de productes pirotècnics.  

L'alt risc que comporten, aconsella establir una normativa que contempli tant els riscos 
latents, com els que es deriven de la ubicació d'aquests espectacles, siguin en zona 
urbana o en zona propera a massa forestal. S'ha de tenir en compte que en aquests 
espectacles, el ciutadà que participa i els veïns o instal·lacions properes a la zona, no 
haurien d'assumir cap tipus de risc per aquestes activitats.  

També durant algunes èpoques de l'any, s’incrementa de forma notable la venda de 
productes pirotècnics a la ciutat.  

Per aquestes raons, es redacta la present Ordenança, per a la seva aprovació, 
publicació i entrada en vigor, a fi de regular, bàsicament, el comportament a què han 
d'atenir-se els organitzadors, empreses pirotècniques, instal·ladors i participants en els 
esmentats actes, que complementaria en el seu cas, les disposicions del Decret 
252/1999 pel qual es regulen les actuacions dels grups de foc en les celebracions 
populars i tradicionals; l'0rdre 20/10/1988 per la qual es regula la manipulació i ús de 
productes pirotècnics en la realització d'espectacles públics i focs d'artifici i el Reial 
Decret 277/2005 de 11 de març, pel qual s’aprova el reglament d'explosius (en 
endavant RE).  

Quant a la venda de productes pirotècnics dins el terme municipal de Manresa, 
aquesta Ordenança té per objecte la regulació de la instal·lació i funcionament dels 
establiments de venda al públic de productes pirotècnics de les Classes I, II i III, 
d'acord amb la classificació establerta, en el RE.  

Capítol I - Disposicions generals 

Article 1 -Objecte de l’ordenança 

Aquesta Ordenança té per objecte i finalitat la regulació de les següents activitats que 
es realitzin dins el terme municipal de Manresa, amb motiu de la celebració de Festes 
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o espectacles, ja siguin públics o privats, en les quals es faci ús de productes 
pirotècnics, la regulació del procediment d'autoritzacions, així com la venda de 
productes pirotècnics.  

Article 2 - Àmbit d'aplicació 

1. Aquesta ordenança serà d'aplicació a:  

a) Espectacles pirotècnics.  

b) Actuacions de grups de foc.  

c) Fogueres.  

d) Foc al terme municipal de Manresa.  

e) Venda de productes pirotècnics.  

2. Queden excloses expressament del seu àmbit d'aplicació:  

a) La venda i ús de les denominades "carretilles", en qualsevol de les seves 
expressions comercials.  

b) La utilització dels vehicles destinats al transport de material explosiu amb magatzem 
dins la Zona de Seguretat, i dedicats únicament als espectacles que ha de ser 
realitzats en aquell indret.  

c) Els espectacles pirotècnics no aeris de productes de les classes I i II, sempre que el 
pes net de l'explosiu a utilitzar no sigui superior als 20 quilos, així com aquells 
productes de la classe III, i que representin un màxim de 15 quilos en brut.  

Capítol II -Característiques generals 

Article 3 -Definició de pirotècnia 

Són matèries pirotècniques aquelles matèries o mescles de matèries destinades a 
produir efectes calòrics, lluminosos, sonors, gasosos o fumígens, o una combinació 
d'aquests efectes, com a conseqüència de reaccions químiques exotèrmiques 
autosostingudes no detonants.  

Article 4 -Classificació de la pirotècnia  

a) Classe I. artificis pirotècnics que presenten un risc molt reduït i que estan pensats 
per a ser utilitzats en àrees confinades, inclòs l'interior d'edificis d'habitatges.  

b) Classe II. artificis pirotècnics que presenten un risc reduït i que estan pensats per 
ser utilitzats a l'aire lliure en àrees confinades.  
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c) Classe III. artificis pirotècnics que presenten un risc mitjà i que estan pensats per ser 
utilitzats a l'aire lliure en àrees àmplies i obertes.  

d) Classe IV. artificis pirotècnics que presenten un risc mitjà i que estan pensats per 
ser utilitzats únicament per professionals.  

Article 5 -Llocs i zones protegides 

No es permet el llançament de traques, focs artificials o qualsevol element pirotècnic 
davant de:  

A. Centres policíacs i d'emergències.  

B. Hospitals i centres sociosanitaris.  

C. Benzineres  

D. Zones forestals, segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen 
mesures de prevenció d'incendis forestals, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
Pesca de la Generalitat de Catalunya.  

E. Vies de comunicació.  

Article 6 -Definicions 

A efectes d'aquesta Ordenança, s'entén per:  

A. Zona de seguretat: Superfície compresa entre el lloc des d'on en llancen els articles 
pirotècnics i la línia perimetral que limita la possibilitat de presència de públic 
espectador. Aquesta zona té com a finalitat la de proporcionar al públic espectador una 
cobertura del risc davant el desenvolupament de l'espectacle amb les majors garanties 
de seguretat.  

B. Radi de seguretat: Distància radial existent entre el lloc des d'on es llencen els 
articles pirotècnics i la línia perimetral de la zona de seguretat que delimita la 
possibilitat de presència de públic espectador.  

C. Zona de focs i de llançament: Espai destinat al muntatge i instal·lació dels articles 
pirotècnics i al llançament d'aquests, especialment acotat i protegit.  

D. Radi de foc: Distància radial existent entre el centre de la zona de focs i la línia 
perimetral delimitadora de la zona de focs i de llançament.  

E. Carcassa de canvis, temps o repetició: Artefacte pirotècnic compost de càrrega 
impulsora, ble transmissor i càrrega iniciadora preparada per a ser llançada des de 
morter, en l'interior de la qual existiran unitats pirotècniques de llançament únic i 
efectes diferits en el temps i l'espai.  

F. Morter o canó: Artifici cilíndric o similar a un tub des d'on es disparen determinats 
artificis pirotècnics.  
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G. Volcà: Artifici de tro cònic des d'on es disparen determinats artificis pirotècnics.  

H. Rodes: Composició de morters en forma de ventall amb angles de llançament 
diferents.  

I. Voladors: Artificis pirotècnics entre els components dels quals s'incorporen "cañitas 
voladoras".  

J. Angle de llançament: és el resultant de l'eix longitudinal de la disposició del morter o 
dispositiu de llançament en els ventalls i la vertical.  

K. Zona urbana: zona del casc consolidat de la ciutat, urbanitzada i amb superfícies 
lliures d'edificacions, en les quals no es pot integrar un cercle imaginari amb un radi de 
60 metres.  

L. Actuacions de grup de foc: són les actuacions realitzades amb carcasses 
zoomòrfiques, portades per una o diverses persones, des de les quals es disparen 
productes pirotècnics o les de colles d'actuants a peu que individualment empren 
productes pirotècnics.  

M. Fogueres: pires fetes amb fustes i cartrons gruixuts que es cremen en festes com 
les de Sant Joan i Sant Pere sota les condicions assenyalades en el Capítol V.  

Article 7 -Dipòsit de consum 

S'entendrà per dipòsit de consum el lloc destinat a l'emmagatzematge dels productes 
de pirotècnia per al consum del seu titular.  

Els dipòsits per a una capacitat màxima de 10.000 quilos nets de matèria pirotècnica 
ha de tenir l'autorització de la Subdelegació del Govern previ informe de l'àrea 
d'Indústria i Energia i Intervenció d'Armes i Explosius de la Guardia Civil, la qual es 
regirà pel RE o altra norma normativa vigent al respecte.  

Capítol III -Dels espectacles pirotècnics 

Article 8 -Autorització  

1. No es permetrà la celebració d'actes o espectacles amb artificis pirotècnics aeris 
sense l'obtenció de la prèvia autorització.  

2. La sol·licitud per obtenir l'autorització haurà d'indicar el nom, cognoms, domicili, DNI 
i telèfon de l'interessat i quan es tracti de persones jurídiques: la denominació social, 
CIF i domicili social. També s'haurà de descriure de forma clara i precisa l'acte o 
espectacles de què es tracti, el lloc i la data de la seva realització.  

3. L'interessat haurà de presentar la sol·licitud amb l'antelació mínima que tot seguit 
s'indica respecte de la data en què l'espectacle s'hagi de realitzar:  

- a. Espectacles de més de 50 Kg: trenta dies hàbils.  
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- b. Espectacles de menys de 50 Kg: vint dies hàbils.  

4. En aquesta resolució s'indicarà de forma expressa, i entre d'altres consideracions, la 
data i l'hora en la qual es podrà ocupar la via pública per a la celebració de l'acte així 
com el termini màxim per a la retirada de tot el material utilitzat.  

5. Aquesta resolució s'haurà de comunicar a Policia Local, per tal d'estar en tot 
moment a disposició dels agents de l'autoritat, per a les inspeccions oportunes i haurà 
de disposar-se del plànol amb l'emplaçament autoritzat, per tal de vetllar per l'exacte 
compliment de l'autorització concedida.  

6. El responsable de l'organització d'aquest espectacle també haurà de tenir un 
original o còpia de l'autorització en el mateix lloc on es desenvolupi aquest.  

Article 9 -Documentació 

Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la següent documentació:  

1. Plànol d'ubicació de l'espectacle pirotècnic.  

2. Còpia o fotocòpia compulsada de la pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil 
de danys a tercers subscrita per l'entitat o empresa organitzadora de l'espectacle i 
rebut en vigor, amb descripció dels riscos i conceptes assegurats així com les 
clàusules de circumstàncies excloses. Aquesta pòlissa haurà de tenir una cobertura 
mínima de 151.000 EUR per víctima i 600.000 EUR per sinistre.  

3. Certificat de l'empresa Pirotècnica, en la qual figurarà almenys les següents dades:  

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

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

c. temps previst en segons per al llançament i efectes recreatius de cada secció o 
conjunt homogeni.  

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

e. Data, número de classificació i catalogació i fabricant de cada un dels artificis a 
disparar.  

f. Nom i cognoms o raó social i domicili de la persona o entitat de pirotècnia que ha de 
realitzar el llançament.  

5. Certificat emès per l'Administració competent en el qual s'acrediti 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. En cas d'empreses dels Estats no 
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membres de la Unió europea, es sol·licitarà el certificat acreditatiu de la normativa 
reguladora en l'estat de procedència.  

6. Document que acrediti que l'empresa encarregada de la pirotècnia té contractada 
una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, la qual haurà de cobrir un capital en 
funció del risc, volum i ubicació dels tirs, segons la següent graduació: 

Zona Quantitat de massa 
explosiva 

Import en 
EUR 

No 
urbana 

No superior a 20 Kg 3.005,60 

Urbana No superior a 20 Kg 15.025,31 
No 
urbana Entre 20 i 35 Kg 5.025,30 

Urbana Entre 20 i 35 Kg 30.050,60 
No 
urbana Entre 35 i 50 Kg 150.253 

Urbana Entre 35 i 50 Kg 300.506 
No 
urbana Superior a 50 Kg 300.506 

Urbana Superior a 50 Kg 300.506 

7. Autorització de la subdelegació del Govern, si la quantitat de mescla explosiva 
supera els 50 Kg.  

8. Si els espectacles han de tenir lloc en vies o espais públics a la sol·licitud s'ha 
d'adjuntar el permís de l'Ajuntament o de l'autoritat competent per a la utilització 
d'aquestes vies o espais, excepte en el cas que sigui l'Ajuntament qui organitzi els 
espectacles.  

Article 10 -Pla de Seguretat 

A part de la documentació referida a l'article anterior, tota sol·licitud haurà d'anar 
acompanyada d'un Pla de Seguretat, que tingui, com a mínim el següent contingut:  

1. Persona de l'organització responsable de la seguretat de l'espectacle amb telèfon 
de localització, i que serà la responsable de vetllar pel compliment, vigilància i control 
dels continguts del present pla de seguretat.  

2. Empresa pirotècnica responsable del espectacle amb nom i telèfon de localització 
del seu responsable.  

3. Memòria i plànol d'emplaçament de la zona, amb delimitació clara de la zona de foc, 
ubicació del públic assistent a l'espectacle, zona de seguretat etc. (el perímetre de la 
zona de seguretat per a espectacles pirotècnics aeris estarà determinada pel radi de 
seguretat, que no podrà ser mai inferior a 50 metres. Només s'admetrà un radi de 30 
mts en les tirs de traques lluminoses, amb trons menors de 40 mm de secció i massa 
explosiva inferior a 3 quilos).  
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4. Estudi dels riscos específics de l'espectacle i del indret on es realitza.  

5. Sistemes de protecció i vigilància de la zona de foc des de l'inici del muntatge fins el 
començament de l'espectacle amb explicació detallada dels mitjans humans i materials 
per fer el compliment de les mesures de seguretat establertes. (ambulàncies, vigilants 
etc.).  

6. Descripció de funcions i responsabilitats, dels recursos humans i materials emprats i 
de l'organigrama de funcionament.  

7. Assignació del responsable d'avis als veïns, sobre els dia i hora de l'espectacle, així 
com de les mesures de seguretat (vegeu annex I). L'avís es farà a les portes d'accés 
als edificis, mitjançant un paper informatiu que estigui a la vista dels veïns. L'avís es 
farà amb antelació mínima de quatre dies naturals anteriors al dia de l'espectacle 
pirotècnic.  

8. Assignació del responsable de l'avís als propietaris dels vehicles aparcats en la 
zona que hagi de quedar lliure de vehicles segons ho indiqui la corresponent 
autorització municipal així com els titulars de bars amb terrasses que puguin quedar 
afectats per la zona de seguretat.  

9. Directori dels serveis d'emergència amb números de telèfon.  

10. Qualsevol altre dada d'interès per la seguretat de l'espectacle.  

11. Abans de l'inici del espectacle, i per garantir el bon funcionament del pla de 
seguretat, l'entitat organitzadora procedirà a comprovar l'adequació i perfecte 
funcionament i posicionament de tot el previst, així com la correcta situació del públic.  

Article 11 -Manipulació i custòdia del material pir otècnic en els 
espectacles pirotècnics aeris 

Prèviament a l'inici del muntatge de les instal·lacions pirotècniques, els operadors 
hauran d'inspeccionar cadascun dels artificis pirotècnics, separant en el seu cas, els 
que presentin defectes que puguin afectar la seguretat de l'espectacle.  

Les manipulacions, descàrrega, desembalatge i muntatge dels artefactes pirotècnics 
s'efectuaran segons la normativa exigible en vigor, i es realitzaran sempre per operaris 
i auxiliars pirotècnics acreditats i sota la responsabilitat de l'empresa pirotècnica.  

Els morters o canons, hauran de portar grafiat, de forma visible, el diàmetre interior en 
mil·límetres, s'instal·laran en tot cas en la zona de foc prevista i de tal manera que els 
artificis pirotècnics que resultin propulsats ho facin en direcció vertical, per a mantenir 
la verticalitat de l'element, o bé la direcció oposada a la dels espectadors. Tot i així, la 
zona de seguretat s'ampliarà sempre en funció de l'angle de llançament.  

Un cop descarregats els artificis pirotècnics en el lloc on es celebra l'espectacle, es 
mantindrà especial i permanent vigilància per personal de l'empresa pirotècnica, amb 
previsió de la possibilitat de protecció dels artificis pirotècnics davant de qualsevol 
eventualitat provocada per fenòmens meteorològics o circumstàncies anàlogues. 
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Aquesta vigilància no serà necessària quan els elements descarregats només siguin 
pel recolzament dels articles pirotècnics i tampoc serà necessari el tancament de la 
zona de seguretat i de llançament.  

Article 12 -Participants 

1. Entitat organitzadora: Serà aquella persona física o jurídica, pública o privada, que 
sol·liciti a l'Administració la celebració de l'espectacle pirotècnic.  

2. Entitat Pirotècnica: Empresa degudament autoritzada per l'administració competent, 
entenent-se que existeix aquesta autorització quan l'empresa estigui en possessió de 
la llicència o autorització com a fabricant d'explosius o com a taller de pirotècnia.  

Article 13 -Obligacions de les entitats organitzado res 

L'entitat organitzadora, titular de l'autorització, i sense perjudici d'altres obligacions que 
es puguin imposar expressament en la corresponent autorització, estarà subjecte al 
compliment de les següents obligacions:  

a. Ajustar l'execució de l'activitat a l'autorització concedida i presentar, en el seu cas, i 
amb caràcter previ a la celebració de l'acte, qualsevol modificació que es pugui 
produir, davant del servei de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Manresa, per al 
seu coneixement, perquè pugui adoptar les mesures necessàries, o proposar el rebuig 
de les citades modificacions.  

b. Disposar, en el moment d'inici i desenvolupament de l'espectacle, i en la zona de 
l'espectacle, d'original o còpia de l'autorització concedida.  

c. Reparar o indemnitzar els desperfectes que l'activitat autoritzada pugui ocasionar a 
la via pública, béns i instal·lacions públiques o privades (fanals, rètols, arbres, bancs, 
marquesines, etc.), així com la neteja del lloc un cop acabat l'acte.  

d. Informar l'Ajuntament de les incidències que es produeixin durant el muntatge, 
execució, desmuntatge i retirada dels materials, que tinguin repercussió a la via 
pública o afectin les condicions de l'autorització.  

e. Satisfer les taxes municipals que puguin ser exigibles segons les Ordenances 
Fiscals.  

f. Procurar-se els mitjans suficients per garantir i delimitar les zones de seguretat.  

g. Demanar autorització a la Subdelegació del Govern a Barcelona quan la quantitat 
de mescla explosiva superi els 50 Kg, independentment de l'autorització municipal, ja 
que aquesta última quedarà sotmesa a l'autorització definitiva de la Subdelegació.  

h. Complir les mesures que els tècnics municipals o els agents de l'autoritat considerin 
necessàries abans, durant i després de l'acabament de l'acte per tal de garantir-ne la 
seguretat.  
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i. Complir amb la resta de condicions previstes en aquesta Ordenança i altra normativa 
vigent i que sigui d'aplicació.  

Article 14 -Suspensió de l’espectacle 

1. Qualsevol modificació, retard injustificat, manca de mesures de seguretat, o 
incompliment de les condicions fixades en l'autorització, podrà ser causa d'anul·lació 
de la realització de l'espectacle.  

2. També es podrà suspendre la celebració de l'espectacle quan les condicions 
climatològiques ho aconsellin i així s'acordi per l'òrgan competent.  

Article 15 -Obligacions generals de les entitats pi rotècniques 

Totes les entitats pirotècniques disposaran, durant la instal·lació, muntatge i 
llançament de tot el material pirotècnic, de personal acreditat com a operadors o 
auxiliars pirotècnics, que actuaran sota l'exclusiva responsabilitat de l'Entitat.  

El citat personal serà l'únic que podrà accedir a la zona de foc i llançament, excepte 
els Agents de l'autoritat, personal assignat per l'Ajuntament per a exercir les seves 
funcions i personal del servei de prevenció i extinció d'incendis i salvament, als quals 
es permetrà en tot cas, l'accés a la zona.  

L'Ajuntament, podrà sol·licitar als organitzadors de l'espectacle, la documentació 
relativa a l'empresa que realitza l'activitat pirotècnica, la documentació referent al 
personal que hi participa i la resta de documentació que pugui ser exigible en funció 
d'allò previst en aquesta Ordenança i resta de normativa vigent al respecte.  

Article 16 -Zona de seguretat dels espectacle pirot ècnics 

1. En tot l'espectacle pirotècnic s'establirà una zona de seguretat, que haurà d'estar 
visiblement senyalitzada i acotada per a coneixement del públic espectador.  

2. El sistema de tancament de l'espectacle pirotècnic, segons el risc que plantegi la 
sol·licitud dels tirs i de conformitat amb l'autorització, es realitzarà mitjançant 
l'acordonament amb tanques normals, o cinta i tancament perimetral, a banda de la 
vigilància que efectuï l'entitat organitzadora.  

3. El perímetre de la zona de seguretat per a espectacles pirotècnics aeris estarà 
determinada pel radi de seguretat, que no podrà ser mai inferior a 50 metres entre la 
zona de foc i de llançament fins el públic més proper.  

Només s'admetrà un radi de 30 metres, en els tirs de traques lluminoses, amb trons 
menors de 40 mil·límetres de secció i massa explosiva inferior a 3 quilos. No obstant, 
aquest radi pot variar en circumstancies excepcionals, sempre i quan aquesta variació 
hagi estat autoritzada per l'Ajuntament.  

4. Correspondrà a l'entitat organitzadora determinar la ubicació i delimitació perimetral 
de l'àrea de seguretat segons el que s'estableix en aquest article.  
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5. Radi de seguretat: 

  Radi de 
seguretat 

Calibre de la carcassa   
Fins 50 mm de secció 50 m 
Fins 70 mm de secció 70 m 
Fins a 125 mm de secció 80 m 
A partir de 125 mm de 
secció 100 m 

Altres artificis pirotècnics   
Fins 80 mm 50 m 
Fins 100 mm 70 m 
Fins 150 mm 85 m 
A partir de 150 mm 100 m 

 

Article 17 -Zona de foc i de llançament dels espect acles pirotècnics aeris  

1. Dins de la delimitació de la zona de seguretat, s'establirà la zona de foc, i dins 
d'aquesta, una altra de llançament, que recollirà tots els artificis pirotècnics, d'almenys 
dos metres, des d'on es manipularà per efectuar els tirs, així com els reconeixements 
previs del material a disparar. Aquesta zona haurà d'estar especialment tancada de 
manera que protegeixi qualsevol desviament que pugui produir-se en els tirs.  

2. En aquesta zona, en el moment que s'instal·lin els artificis pirotècnics, i fins a la 
realització de les tasques d'inspecció posterior i retirada del material pirotècnic no 
cremat, només hi podran accedir els operaris i auxiliars pirotècnics, i en el seu cas, les 
persones adscrites a l'entitat organitzadora, funcionaris i agents de l'autoritat, que 
exerceixin funcions d'inspecció en l'espectacle.  

Aquesta zona hauria de reunir les següents característiques:  

a. En cap cas estarà a menys de 50 metres de la línia perimetral delimitada de la zona 
de seguretat.  

b. El sòl serà suficientment consistent i de combustible igual o inferior a M-2, de 
superfície plana o que permeti bases per a suport dels dispositius de llançament de 
manera adequada i net de bardisses o matolls.  

c. Estar lliure de qualsevol objecte en alçada, o que pugui interferir en la seguretat en 
el moment de llançament. (línies de servei, bàculs, etc.).  

d. Es dotarà la zona, de sacs amb terra o sorra o elements similars, que serveixin per 
a garantir la fixació dels dispositius de llançament i impossibilitar qualsevol variació de 
la vertical, o, en el seu cas, de l'angle previst de llançament en el moment del tir.  
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e. La zona de foc serà de fàcil accés als vehicles del servei d'urgència.  

f. Per participar en el muntatge, manipulació i llançament d'artificis pirotècnics amb 
finalitats recreatives, les persones encarregades han de ser professionals al servei 
d'una empresa de pirotècnia degudament legalitzada i estar afiliades a la seguretat 
social amb la prima d'assegurances que l'autoritat laboral disposi per raó del risc 
especial.  

g. Està prohibit que les persones que efectuen o col·laboren en el muntatge o 
llançament del castell de focs, prenguin begudes alcohòliques o substàncies 
estupefaents abans i durant l'acte.  

Article 18 -Normes per llançament en zones forestal s 

Durant el període entre el 15 de març i el 15 d'octubre, i segons la Llei 6/1988 de 30 de 
març, Llei forestal de Catalunya, el Decret 64/1995 de 7 de març pel qual s'estableixen 
mesures de prevenció d'incendis forestals, i altra normativa que sigui d'aplicació, està 
prohibit llençar coets en qualsevol terreny forestal sigui o no poblat d'espècies 
arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolti.  

Capítol IV -Actuacions de grups de foc 

Article 19 -Autorització 

1. L'autorització serà concedida per resolució de l'alcalde o regidor delegat, i en cap 
cas es podrà entendre estimada la sol·licitud per silenci positiu.  

2. En aquesta resolució s'indicarà de forma expressa, i entre d'altres consideracions, la 
data i l'hora en la qual es podrà ocupar la via pública per a la celebració de l'acte així 
com el termini màxim per a la retirada de tot el material utilitzat.  

3. Aquesta resolució s'haurà de comunicar a la Policia Local, per tal d'estar en tot 
moment a disposició dels agents de l'autoritat, per a les inspeccions oportunes i haurà 
de disposar-se del plànol amb l'emplaçament autoritzat, per tal de vetllar per l'exacte 
compliment de l'autorització concedida.  

4. El responsable de l'organització d'aquesta actuació també haurà de tenir l'original o 
còpia de l'autorització en el mateix lloc on es desenvolupi aquesta.  

Article 20 -Documentació a presentar 

Per la realització de qualsevol actuació de grups de foc, cal que l'organitzador obtingui 
prèviament l'autorització municipal, d'acord amb la normativa vigent.  

1. La sol·licitud per obtenir l'autorització, s'haurà d'acompanyar de la següent 
documentació:  

a. Descripció del recorregut de l'actuació del grup de foc, indicant, distància i 
dimensions de les amplades dels carrers, durada del recorregut, i descripció dels 
possibles elements que puguin ser un obstacle per a la seguretat dels participants. En 
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cas que hi hagi actuacions de diversos grups, s'haurà de presentar un esquema de les 
actuacions.  

b. Còpia o fotocòpia compulsada de la pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil 
de danys a tercers subscrita per l'entitat o empresa organitzadora i rebut en vigor, amb 
descripció dels riscos i conceptes assegurats així com les clàusules de circumstàncies 
excloses. Aquesta pòlissa haurà de tenir una cobertura mínima de 151.000 EUR per 
víctima i 600.000 EUR per sinistre  

c. Autorització per a la utilització de material pirotècnic d'acord amb el que preveu el 
Reglament d'explosius.  

d. Documentació relativa a la legalització dels grups de foc, com a entitat, i respecte el 
número de identificació fiscal.  

e. Les sol·licituds d'autorització seran informades preceptivament pel servei de 
Protecció civil de l'Ajuntament de Manresa.  

2. Abans de concedir l'autorització o aprovar l'actuació d'un grup de foc, l'Ajuntament 
ha de sol·licitar informe als corresponents serveis de prevenció i extinció d'incendis i 
de salvaments.  

3. Quan per causes especials derivades de la sol·licitud es consideri necessari, es 
podrà sol·licitar informe tècnic als serveis municipals encarregats de la via pública.  

4. El servei de Protecció civil proposarà l'atorgament de l'autorització amb subjecció a 
les consideracions que s'hagin fet.  

Article 21 -Pla de Seguretat 

A part de la documentació referida a l'article anterior, tota sol·licitud haurà d'anar 
acompanyada d'un Pla de Seguretat, que tingui, com a mínim el següent contingut:  

1. Persona de l'organització responsable de la seguretat de l'espectacle amb telèfon 
de localització, com a responsable de vetllar per el compliment, vigilància i control dels 
continguts del present pla de seguretat.  

2. Plànol del recorregut de l'actuació del grup de foc, amb especificacions dels 
establiments i/o activitats que puguin representar un risc especial davant aquesta 
activitat.  

3. Estudi dels riscos específics de l'actuació i de l'indret on es realitza.  

4. Sistemes de protecció i vigilància de la zona de l'actuació des de l'inici fins el final de 
l'espectacle amb explicació detallada dels mitjans humans i materials per al 
compliment de les mesures de seguretat establertes. (ambulàncies, vigilants etc.).  

5. Descripció de funcions i responsabilitats dels recursos humans i materials emprats i 
organigrama de funcionament.  
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6. Assignació del responsable d'avís als veïns, sobre el dia i hora de l'actuació, així 
com de les mesures de seguretat (vegeu annex II). L'avís es farà a les portes d'accés 
als edificis i activitats, mitjançant un document informatiu que estigui a la vista, i amb 
antelació mínima de quatre dies naturals anteriors al dia de l'espectacle pirotècnic.  

7. S'assignarà a una persona responsable la tasca de verificar mitja hora abans i fins a 
l'hora d'inici de l'actuació del grup de foc, que no estiguin muntades les terrasses dels 
bars i oberts els tendals de les botigues.  

8. Directori dels serveis d'emergència amb números de telèfon.  

9. Qualsevol altra dada d'interès per a la seguretat de l'actuació.  

10. Abans de l'inici de l'actuació, i per garantir el bon funcionament del pla de 
seguretat, l'entitat organitzadora procedirà a comprovar l'adequació i perfecte 
funcionament i posicionament de tot allò previst, així com la correcta situació del 
públic.  

Article 22 -Altres consideracions 

a) Queda prohibida la realització de les actuacions de grups de foc per grups no 
legalitzats o en què actuïn menors de 16 anys.  

b) Està prohibit que les persones que actuen o col·laboren en la realització de 
l'actuació del grup de foc, prenguin begudes alcohòliques o substàncies estupefaents 
abans o durant la seva realització.  

c) Dins de les colles ha d'existir un grup d'ordre que assumeixi la responsabilitat 
respecte al compliment per part de la resta del grup de les normes de seguretat 
establertes.  

d) Durant les actuacions, els elements contenidors de la pirotècnia, hauran d'estar 
situats a una distància de seguretat proporcional a la distància que pot recórrer 
l'artefacte, per tal d'evitar que mai un petard arribi al dipòsit de la resta de pirotècnia.  

e) Estar prohibit l'emmagatzematge de productes pirotècnics en llocs diferents als 
dipòsits autoritzats.  

f) Els elements contenidors de la pirotècnia, hauran d'estar dotats d'un sistema que 
impedeixi que el foc extern pugui encendre accidentalment els materials guardats a 
l'interior a través de les obertures d'extracció.  

Article 23 -Preparació de les actuacions  

Amb una antelació de 48 hores a l'inici de l'actuació, l'organitzador d'una actuació d'un 
grup de foc ha de:  

a. Comunicar l'actuació als veïns. Aquesta comunicació haurà d'indicar entre d'altres 
els aspectes següents:  
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- Horari de l'actuació.  

- Espai o recorregut on es realitzarà l'actuació.  

- Mesures de seguretat que s'han d'aplicar, segons el que prevegi la llicència.  

b. Senyalitzar l'espai o recorregut de l'actuació.  

c. Disposar dels mitjans personals i materials necessaris per garantir l'ordre, la 
seguretat, la prevenció contra incendis i l'assistència sanitària durant la realització de 
l'actuació.  

Article 24 -Mesures de seguretat en el recorregut d e les actuacions de 
grups de foc  

1. Mantenir portes i finestres tancades, persianes abaixades, aparadors i vidres 
protegits i tendals recollits, i no tenir roba estesa o altres elements com banderes, etc.  

2. No col·locar cap element que pugui obstaculitzar el desenvolupament de l'actuació o 
el pas fluid de la gent (contenidors, taules i cadires etc.).  

3. No llançar aigua fins que hagi acabat l'actuació.  

4. No encendre foc ni fumar a prop de les bosses o contenidors del material pirotècnic.  

5. No envair l'espai on el grup de foc faci l'actuació i no agafar ni destorbar cap dels 
seus membres.  

Article 25 -Mesures de seguretat pels integrants de ls grups de foc  

1. Utilitzar vestits i calçat resistents al foc i fer servir complements necessaris per 
deixar la menor part possible del cos sense cobrir per evitar-ne danys.  

2. No acumular més de tres correcames a la mà durant l'actuació, mantenir-ne les 
metxes recollides a dins i tenir aquestes metxes protegides del paraigua del foc.  

3. Mantenir les distàncies de seguretat entre els actuants i els elements contenidors de 
la pirotècnia, els quals no han de ser hermètics, i s'han de situar darrera del grup de 
foc. En cas que els actuants portin la seva pròpia pirotècnia, aquesta s'ha de dur 
penjada sobre l'espatlla en una bossa no hermètica.  

4. Mantenir les distàncies de seguretat respecte d'altres grups de foc o d'altres 
intervinents en la celebració.  

5. Mantenir les distàncies de seguretat amb els espectadors.  

6. Respectar el recorregut marcat per l'actuació i no envair els llocs on hi ha 
espectadors, els portals o llocs similars.  
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Article 26 -Suspensió de l'actuació del grup de foc   

1. Qualsevol modificació, retard injustificat, manca de mesures de seguretat, o 
incompliment de les condicions fixades en l'autorització, podrà ser causa d'anul·lació 
de l'actuació.  

2. També es podrà suspendre aquesta actuació quan les condicions climatològiques 
ho aconsellin i així s'acordi per l'òrgan competent.  

Capítol V -Fogueres 

Article 27 -De les fogueres 

No es pot fer cap tipus de foc a la via pública, i només s'autoritzaran fogueres, 
excepcionalment, durant les tradicionals revetlles de Sant Joan i de Sant Pere.  

Article 28 -Sol·licitud 

Per la realització de les tradicionals fogueres a què es refereix l'article anterior, s'haurà 
de demanar l'autorització municipal. En la sol·licitud, s'haurà de fer constar, a part de 
les dades referents al sol·licitant:  

a. Dades del responsable físic o entitat organitzadora.  

b. Descripció del lloc precís on es vol fer la foguera, el dia i hora de l'encesa i la seva 
durada aproximada.  

c. Mitjans d'extinció dels quals es disposarà.  

Article 29 -Documentació  

a) Juntament amb la sol·licitud, s'haurà de presentar còpia o fotocòpia compulsada de 
la pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil de danys a tercers subscrita per 
l'entitat o empresa realitzadora i rebut en vigor, amb descripció dels riscos i conceptes 
assegurats així com les clàusules de circumstàncies excloses. Aquesta pòlissa haurà 
de tenir una cobertura per foguera en funció de possibles danys amb un mínim de 
300.000 EUR.  

b) En cas que la foguera es vulgui fer en un solar particular, caldrà presentar 
l'autorització del seu propietari.  

Article 30 -Condicions per les fogueres  

1. Les fogueres es situaran a una distància mínima de 15 metres de qualsevol 
edificació, vegetació o vehicle aparcat, i a més de 500 metres d'una zona boscosa. 
Tampoc es podrà ubicar a prop d'un envà pluvial, ja que la dilatació provocada per la 
calor podria enderrocar-ho.  



ORDENANÇA REGULADORA DELS ACTES DE FOC I DE LA VENDA DE PRODUCTES PIROTÈCNICS 

 

  16 

2. Caldrà tenir cura de no malmetre els béns públics o privats, i en especial vigilar que 
en el radi d'acció de les flames no hi hagi cap línia telefònica, línia elèctrica, canonada 
de gas o aigua, reixes d'embornals o de clavegueram.  

3. No tancar en cap cas, el pas als vehicles dels serveis d'urgència.  

4. No encendre fogueres als carrers empedrats o asfaltats. Excepcionalment, en 
condicions especials i previ informe del tècnic de protecció civil, es podran concedir 
permisos per encendre fogueres als carrers empedrats o asfaltats, seguint les 
següents recomanacions:  

- Posar sobre el paviment una capa protectora de sorra, amb un mínim de 20 cm de 
gruix i una amplada suficient per recollir les possibles caigudes de material encès, i un 
cop apagada la foguera, i en cas d'estar situada a la via pública, retirar les restes de 
materials deixant la via en perfecte estat.  

5. Tenir cura dels materials que es poden cremar. Han d'ésser del tipus que deixin 
brasa, bàsicament fusta. S'ha d'evitar la col·locació de papers o teixits que puguin ser 
enlairats pel vent.  

Queda prohibit col·locar matalassos, pneumàtics, tapisseries i bidons de tot tipus i 
d'elements que continguin gas en el seu interior i que puguin explotar. No es pot 
encendre la foguera fent ús de material inflamable (gasolina, etc.).  

En cap cas es cremaran materials que puguin produir elements contaminants per a la 
salut de les persones.  

6. Garantir la presència del titular de l'autorització o una persona responsable de 
l'entitat, major d'edat, en el lloc de la foguera, la qual serà responsable del compliment 
de les normes de seguretat.  

7. La quantitat de material acumulat no podrà suposar un perill per la seguretat de 
persones i béns. L'Ajuntament, previ els informes corresponents podrà retirar, 
totalment o parcial, el material acumulat quan es consideri que pot ocasionar un perill 
en el moment de la crema de la foguera.  

8. En cas de fort vent, està prohibit encendre la foguera.  

9. L'Ajuntament podrà establir horaris per a l'acumulació del material i crema de les 
fogueres, així com per a l'apagament d'aquestes i retirada de les restes.  

10. Per apagar la foguera, s'hauran de tenir a mà galledes d'aigua, mànegues, 
extintors, etc. Es ruixarà el caliu fins que s'apagui del tot. En cap cas s'abandonarà el 
lloc fins que la foguera estigui totalment apagada, les cendres extingides i refredades 
amb aigua i/o terra.  
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Article 31 -Suspensió de la realització de la fogue ra 

1. Qualsevol modificació, retard injustificat, manca de mesures de seguretat, o 
incompliment de les condicions fixades en l'autorització, podrà ser causa d'anul·lació 
de la realització de la foguera.  

2. També es podrà suspendre aquesta actuació quan les condicions climatològiques 
ho aconsellin i així s'acordi per l'òrgan competent.  

Capítol VI -Foc al terme municipal de manresa 

Article 32 -Foc al Bosc  

Resta prohibit fer qualsevol de les activitats següents dins dels boscos, especialment 
en aquelles èpoques de l'any d'especial perillositat i que a tal efecte regula el decret 
64/1995 del departament d'Agricultura, ramaderia i pesca de la Generalitat de 
Catalunya de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis 
forestals, i altra normativa que sigui d'aplicació:  

- Encendre foc a excepció dels casos en què estigui específicament sigui autoritzat.  

- Llençar llumins encesos i burilles de cigar.  

- Llençar escombraries, runa, restes industrials de qualsevol classe i deixar restes 
d'aprofitament forestal susceptibles de generar o propagar un incendi.  

- Llençar coets, globus, focs d'artifici o artefactes de qualsevol tipus que continguin foc.  

- La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que 
travessin terreny forestal.  

- Fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.  

Article 33 -Cremes controlades amb autorització  

Caldrà l'autorització especial per encendre foc per a tasques agrícoles, forestals i 
també per a focs de campament, els quals necessitaran a més, el permís del propietari 
del terreny, en els períodes en què la Generalitat determini la necessitat d'obtenir 
autorització per aquesta crema. 

Article 34 -Ús de fogons i barbacoes 

L'ús de fogons de butà i de barbacoes d'obra amb mata-guspires, és permès en les 
àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les d'urbanitzacions. En aquests casos, 
caldrà que els fogons o barbacoes estiguin en zones planes, desproveïdes de 
vegetació en un radi de 5 metres com a mínim. La seva encesa i vigilància la 
realitzaran persones majors d'edat.  
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Article 35 -Cremes controlades sense autorització 

En els períodes que expressament determini la Generalitat, estarà permesa la crema 
controlada de restes vegetals.  

El titular de les restes vegetals que siguin objecte de crema serà el responsable 
d'aquesta activitat i estarà obligat a no abandonar la crema fins a la seva total extinció.  

Capítol VI -Regulació dels establiments de venda de  productes 
pirotècnics 

Article 36 -Classificació  

Els establiments de venda al públic de productes pirotècnics es classificaran de la 
següent forma: 

Classe A. Casetes, situades en terrenys de propietat pública o privada indistintament, 
instal·lades exclusivament per aquesta finalitat.  

Classe B. Locals:  

B1. De venda temporal. Locals destinats normalment a activitats alienes a la venda de 
pirotècnia o sense activitat habitual, però que s'habiliten temporalment per a aquesta 
activitat.  

B2. De venda permanent. Locals destinats exclusivament i específicament a la venda 
de productes pirotècnics.  

Article 37 -Condicions de l'emplaçament i situació relativa  

a) Casetes  

Les casetes s'emplaçaran únicament en els llocs autoritzats per l'Ajuntament. Els 
criteris d'emplaçament seran bàsicament els següents:  

- Guardaran una distància de 20 metres respecte a qualsevol edificació.  

- Guardaran una distància de 100 metres respecte a llocs que puguin representar 
especial perillositat, com benzineres, dipòsits de GLP, gas, etc.  

- Guardaran una distància de 200 metres respecte a altres punts de venda.  

- Guardaran una distància de 100 metres d'un lloc d'ús docent o hospitalari.  

- No s'instal·laran en llocs que destorbin el pas de vianants.  

- Hauran de garantir un espai lliure d'estacionament de vehicles, delimitat físicament, 
en un radi de 7 metres amb centre a la caseta de venda.  
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b) Locals  

1. Es prohibeix la venda temporal en locals que estiguin situats a:  

- A menys de 200 metres d'un altre punt de venda.  

- En plantes subterrànies o plantes superiors. Només poden instal·lar-se en plantes 
baixes.  

- En locals que no tinguin accés directe a la via pública.  

2. Per a la venda permanent, a més de les condicions per a la venda temporal, 
s'exigirà també que els locals estiguin situats en edificis d'ús industrial o exclusiu per 
l'activitat.  

c) Les distàncies establertes en les lletres a) i b) anteriors es mesuraran marcant, des 
de qualsevol punt de l'establiment, un cercle de radi igual al valor de la distància 
regulada. Cap dels llocs indicats pot estar situat dins l'àrea del cercle.  

Article 38 -Condicions respecte als locals de venda   

1. Dels compradors:  

- El nombre màxim de compradors no podrà superar mai el de venedors.  

- El nombre màxim de compradors no podrà ser mai superior a 8.  

- Per calcular el nombre màxim de compradors s'efectuarà el càlcul següent:  

Superfície útil de venda / 6 m2 = Nre. de compradors <= 8 i/o nre. de venedors.  

S'entendrà per superfície útil de venda, la superfície exclusivament destinada a la 
venda, descomptant taulells, aparadors i tota aquella superfície que no sigui únicament 
i exclusiva per a l'espera del comprador.  

Les fraccions que resultin del nombre de compradors de la formula anterior es 
depreciaran sigui quin sigui el nombre de la fracció. Només es tindran en compte els 
nombres sencers.  

2. De l'espai.  

Si el local de venda temporal no compleix les condicions exigibles als locals de venda 
permanent, quedarà subjecte a les següents condicions:  

a) Emmagatzematge limitat a aquell establert per les casetes de venda.  

b) Ús exclusiu.  
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Article 39 -Condicions respecte a la venda en caset es 

Cada any en el moment d'autoritzar-se la venda en casetes, s'establiran les condicions 
de venda.  

Article 40 -Durada de les autoritzacions 

1. La durada de les autoritzacions de venda temporal de productes pirotècnics serà 
com a màxim de 30 dies. En el cas de les casetes, aquest període haurà de coincidir 
necessàriament amb el període de les tradicionals revetlles.  

2. La durada de les autoritzacions per la venda de locals permanents és indefinida 
sense perjudici de les certificacions periòdiques de caràcter anual.  

Article 41 -Característiques i condicions de segure tat en tots els punts de 
venda  

a) Les condicions de sectoritzacions, equips contra incendis, instal·lacions, així com 
també de condicions de venda, seran les que s'indiquen en el reglament d'explosius.  

b) Les condicions exigibles als locals de venda temporal seran les mateixes que 
tinguin fixades els locals de venda permanent.  

c) Per a les casetes, caldrà presentar document acreditatiu de l'homologació de les 
casetes o, abans de la concessió de l'autorització presentar certificat tècnic visat que 
s'ajusti a les condicions indicades al projecte tècnic presentat, amb data de visat no 
superior a 6 mesos.  

Article 42-Procediment  

1. Les llicències per a l'exercici d'aquestes activitats s'han de tramitar d'acord amb el 
procediment establert a l'Ordenança municipal sobre activitats. Tanmateix, els locals 
que s'hi destinin només temporalment, hauran de tramitar la llicència per a la primera 
instal·lació, i anualment serà suficient la presentació d'un certificat tècnic acreditatiu de 
l'adequació de les instal·lacions al projecte aprovat.  

2. Les casetes de venda hauran de tramitar cada any les corresponents llicències, per 
bé que el projecte tècnic podrà ser el mateix per als diferents exercicis, sempre que el 
certificat d'instal·lació sigui actualitzat.  

3. L'inici de les activitats estarà subjecte en qualsevol cas a l'acta de control inicial de 
caràcter favorable i a la disposició de l'autorització vigent de la Subdelegació del 
Govern.  
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Capítol VII -Règim d’infraccions i sancions 

Article 43 -Procediment  

1. Es procedirà d'acord amb el règim general urbanístic o la normativa de règim local 
segons el cas. Així mateix, les activitats regulades per la present Ordenança queden 
sotmeses al règim sancionador específic regulat per:  

- El Reial Decret 277/2005, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'Explosius, 
o les normes que el puguin substituir.  

- La llei 3/1998, de 27 de febrer i el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova 
el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l'administració ambiental i s'adapten els seus annexos, o 
normes que la puguin substituir.  

- El Decret 252/1999, de 31 d'agost, que regula les actuacions dels grups de foc en les 
celebracions populars i tradicionals, o normes que el puguin substituir.  

- El Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció 
d'incendis forestals, o normes que el puguin substituir.  

- L'Ordenança municipal d'activitat, o normativa que la pugui substituir.  

- I altra normativa que sigui d'aplicació.  

2. Els procediments sancionadors s'instrumentaran d'acord amb els principis 
reguladors de la potestat sancionadora i del procediment sancionador, com també les 
disposicions generals sobre procediment administratiu.  

3. Es podran adoptar les mesures cautelars o provisionals que permetin les 
disposicions esmentades quan, de manera fonamentada i segons la naturalesa de la 
infracció, resulti procedent.  

Disposició addicional primera 

L'Ajuntament de Manresa disposa d'un pla d'actuació Municipal per a l'espectacle 
Pirotècnic que anualment es celebra al parc de l'Agulla, i que està aprovat pel Pla 
Municipal i homologat per la Comissió de Protecció civil de Catalunya. En tot cas i per 
la seva revisió anual, es crearà una comissió de seguiment de la seguretat de 
l'espectacle pirotècnic, formada pel tècnic de protecció civil, la Policia Local, la 
comissió de Festes i l'entitat organitzadora.  

Disposició addicional segona 

L'Ajuntament de Manresa disposa d'un pla d'actuació Municipal pel Correfoc, que 
anualment es celebra a la nostra ciutat, i que està aprovat pel Pla Municipal i 
homologat per la Comissió de Protecció civil de Catalunya. En tot cas i per a la seva 
revisió anual, es crearà una comissió de seguiment de la seguretat de l'actuació del 



ORDENANÇA REGULADORA DELS ACTES DE FOC I DE LA VENDA DE PRODUCTES PIROTÈCNICS 

 

  22 

grup de foc (Correfoc, o altres actes d'aquestes característiques) formada pel tècnic de 
protecció civil, la Policia Local, la comissió de Festes i l'entitat organitzadora.  

Disposició addicional tercera 

Sense perjudici de les prescripcions contingudes en aquesta Ordenança, s'hauran de 
complir les prescripcions establertes en el Decret 252/1999 de 31 d'agost de 1999 pel 
qual es regulen les actuacions dels grups de foc en les celebracions populars i 
tradicionals, i altra normativa vigent al respecte.  

Disposició final 

Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop l'Ajuntament l'hagi aprovada 
definitivament, s'hagi publicat el seu text complet al Butlletí Oficial de la Província i 
hagi transcorregut el termini previst a l'art. 65.2 de la Llei reguladora de les Bases de 
Règim Local.  

Manresa, 6 de juliol de 2006. 

L'Alcalde, Josep Camprubí i Duocastella. 

022006020207 


