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ORDENANÇA REGULADORA DE LA MANIPULACIÓ I ÚS 
D'ARTIFICIS PIROTÈCNICS I DE LA REALITZACIÓ 
D'ESPACTACLES PÚBLICS DE FOCS ARTIFICIALS 

 

 
L'Ajuntament Ple en Sessió celebrada el dia  de  de 2.011 ha aprovat 
provisionalment  l'Ordenança Reguladora de la Manipulació i ÚS d'Artificis 
Pirotècnics i de la Realització d'Espectacles Públics de Focs Artificials. 
De conformitat amb el que disposa l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, s'obri un període d'informació pública  
i audiència als interessats, pel termini de 30 dies hàbils següents a esta 
publicació, per a la presentació de reclamacions i suggerències. L'aprovació 
esdevindrà definitiva en el cas que no es formulen reclamacions. 
Per al supòsit d'aprovació definitiva, seguidament es publica el text íntegre de 
l'Ordenança, conforme a allò que s'ha disposat pels articles 49 i 70 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la 
Llei 11/99, de 21 d'abril. 
 
Article 1.- Àmbit d'aplicació. 
La present Ordenança serà d'aplicació a la manipulació i ús d'artificis o productes 
pirotècnics  en "despertaes" i altres actes tradicionals festius en el terme 
municipal que per la seua escassa entitat no tinguen la consideració de 
"mascletaes" o "castells de focs artificials", encara que pel seu potencial 
perillositat és convenient la seua regulació des de l'àmbit municipal, en virtut de 
la capacitat de l'Administració  per a intervindre en l'activitat dels particulars i per 
a protegir la seguretat ciutadana en l'àmbit de les vies públiques. 
La regulació de la utilització d'artificis pirotècnics, aeris o dotats de mitjos de 
projecció de la càrrega explosiva, en l'organització i desenrotllament 
d'espectacles públics de "mascletaes" o "castells de focs artificials" o semblants 
es regula per l'Orde Ministerial de 20 d'octubre de 1.988 o norma que la 
modifique o desenrotlle. 
 
Article 2.- Termini per a sol·licitar la realització d'actes pirotècnics. 
La sol·licitud per a realitzar actes pirotècnics haurà de formular-se davant de 
l'Ajuntament  i presentar-se en el registre d'Entrada de documents, amb un 
termini d'antelació de al menys dos dies hàbils abans de la realització de l'acte, 
ja es tracte de "despertà", "cordà" o anàlegs i també "mascletà" o "castells de 
focs artificials". 
En aquells actes que  superen la càrrega explosiva de 50 Kg. En els que haurà 
de formular-se la sol·licitud davant de la Delegació del Govern el termini serà en 
tot cas el que marque l'Administració de l'Estat, no regint el termini indicat en el 
paràgraf anterior. En qualsevol cas, l'autorització de la Delegació del Govern no 
eximix de l'autorització municipal que haurà de ser sol·licitada a l'Ajuntament en 
els terminis assenyalats en el paràgraf anterior. 
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Article 3.- Requisits i condicions per a la realització dels actes objecte 
d'esta Ordenança. 
Per a portar a terme en este municipi les tradicionals "despertaes", "mascletaes" 
o "castells de focs artificials", o actes semblants, s'exigiran els següents 
requisits: 
 
A) S'haurà de comptar amb una pòlissa de segur de responsabilitat civil 
contractada, bé pels organitzadors de l'acte o bé per l'empresa pirotècnica 
encarregada de portar-la a cap, que cobrisca els riscos i responsabilitat civil 
derivada de l'acte o espectacle pirotècnic i que almenys cobrisca una garantia de 
601012,10 Euros. 
 
B) Una empresa pirotècnica degudament autoritzada o legalitzada per 
l'administració competent es farà càrrec de la realització o execució de l'acte 
sol·licitat i la dita empresa o taller pirotècnic degudament legalitzat haurà 
d'indicar un professional responsable al servici de la mateixa, per a la 
manipulació  i disparà dels objectes pirotècnics  concrets de l'acte a realitzar, així 
com presentar,  junt amb la sol·licitud, les dades d'identitat i afiliació a la 
Seguretat Social del professional responsable de l'acte concret, tot això en escrit 
firmat per persona de poder prou per part de l'empresa o taller pirotècnic  
legalitzat. El responsable haurà d'acompanyar als organitzadors durant tot l'acte. 
Tant la persona responsable de l'acte, designat per l'empresa pirotècnica, com 
les altres que col·laboren en el muntatge i manipulació i tir de la "despertà", 
"mascletà", "castell de focs artificials", o espectacles amb artificis pirotècnics en 
general, hauran d'estar afiliades a la Seguretat Social  i estar vinculades 
professionalment  amb l'empresa o taller pirotècnic legalitzat responsable de 
l'acte. 
 
C) El material pirotècnic empleat no podrà superar els 50 Kg. de mescla 
explosiva, ja que si supera el dit pes haurà de comptar amb autorització de la 
Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana previs els informes que siguen 
preceptius. A l'efecte,  l'empresa o taller pirotècnic responsable de l'execució de 
l'acte  aportarà un document firmat per persona de poder prou o bé pel 
professional responsable de l'acte en el sentit indicat, és a dir, manifestant que 
l'acte no serà portat a terme amb material pirotècnic que supere els 50 Kg.de 
mescla explosiva. 
En les "despertaes“ i actes semblants, l'únic producte que es podrà utilitzar serà 
el coet del menys dos avisos, sempre subjecte a tenalles i observant la distància 
entre els integrants. En cap cas se soltaran coets. 
 
D) Per a cada espectacle s'establirà una zona de seguretat, entre l'àrea de focs i 
l'espai destinat als espectadors o participants, que haurà de ser delimitada a 
instància dels interessats i en la zona que indique la policia local. 
La mateixa previsió serà d'aplicació en les "despertaes", havent d'haver-hi 
distància suficient entre els participants i el transport del material pirotècnic. 
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E) L'itinerari o lloc on haja de realitzar-se la "despertà", "mascletà", "castell de 
focs artificials", no podrà alterar-se, excepte autorització expressa de la policia 
local. 
 
Tota la documentació exigida en els apartats anteriors haurà d'aportar-se junt 
amb la sol·licitud que es formule davant de l'Ajuntament, en el termini indicat de 
2 dies hàbils d'antelació, no podent iniciar-se la tramitació de la sol·licitud si no 
han sigut aportats els documents. 
 
Article 4.- Tramitació. 
Una vegada formulada la sol·licitud, a la que s'haja aportat tota la documentació 
exigida en l'article anterior, s'emetran amb caràcter previ a la Resolució els 
informes  per la policia local i el servici de protecció civil. 
Emesos els informes es formularà la proposta de l'Alcaldia que resoldrà el que 
procedisca. 
Una vegada resolta la sol·licitud, tant en sentit favorable a l'autorització, com 
desfavorable, es notificarà als interessats, a la policia local i a protecció civil. 
 
Article 5.- Vigilància i seguiment dels actes. 
 No podrà dur-se a terme acte pirotècnic algun, ja siguen "despertaes", 
"mascletaes", "castells de focs artificials" o anàlegs actes de pirotècnia o focs 
artificials, sense la corresponent autorització administrativa municipal o de la 
Delegació del Govern, o ambdós, segons el pes de la mescla explosiva a 
utilitzar. 
 La policia local impedirà que es porte a terme l'execució d'estos actes si no 
s'exhibix  per part de la persona responsable de l'empresa o taller pirotècnic 
degudament legalitzat o bé dels responsables de l'organització de l'acte, la 
corresponent autorització administrativa. 
En el cas que no es disposara en el moment de dur-se a terme  la celebració de 
l'acte de la corresponent autorització administrativa i encara que es manifestara 
pels organitzadors que es té concedida, es suspendrà l'inici de l'execució de 
l'acte fins que siga aportada la notificació expressa de l'autorització pels 
interessats o ben puga comprovar-se en l'ajuntament l'existència de tal 
autorització. 
 
Article 6.- Actes exempts d'autorització. 
No estaran subjectes a autorització administrativa els mers llançaments de 
material pirotècnic de lliure venda en els establiments oberts al públic i 
autoritzats a la venda al detall d'articles pirotècnics de les classes I, II, i III de la 
Instrucció Complementària núm.19 i 23 del reglament d'Explosius de 1998, i que 
són habitualment utilitzats per xiquets i jóvens en festes tradicionals. 
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Article 7.- Legislació d'aplicació. 
La present Ordenança s'aplicarà  en tot allò no disposat en el Reglament 
d'Explosius aprovat per Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer(BOE 12 de març) 
i en l'Orde Ministerial de 20 d'octubre de 1.988(BOE 29 d'octubre) pel qual es 
regula la manipulació i ús d'artificis en la realització d'espectacles públics i de 
focs artificials o en la normativa que la substituïsca o desenrotlle. 
 
Article 8.- Sancions. 
L'incompliment del que disposa esta Ordenança i en la legislació d'aplicació a 
este tipus d'actes, podrà provocar la iniciació del procediment sancionador 
corresponent, i si és procedent, la sanció d'acord amb el que disposa el Text 
Refós de Règim Local de 18 d'abril de 1.986, modificat per la Disposició 
Adicional Única de la Llei 11/99, que per a la infracció de les Ordenances es fixa 
en una quantia de fins a 150,25 Euros sense perjuí de la suspensió o prohibició 
de l'acte que es tracte. 
 
Aprovat pel Ple el  26/10/2011. 

 


