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Jsa/GTS
Exp. SP. 1030/20 General 854/20
Ass: Autorització caseta venda petards sant joan 2020
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Vista la sol·licitud de data 20 de febrer de 2020 número de registre d’entrada
1679, i les següents associades a aquest expedient, formulada per Oriol Dantí
Blanchar, en representació de PIROGRA SCP, amb NIF B83330688, per a la
instal·lació d’una CASETA DE VENDA DE PRODUCTES PIROTÈCNICS, a la Plaça
Sant Jordi, en el període comprès entre els dies 19 i 23 de juny de 2020
Vist l’informe de l’enginyer municipal que diu textualment:
Xavier Manzanares, com enginyer municipal de l’ajuntament de la Roca del
Vallès, emet el següent informe, a petició de l’àrea de Promoció Econòmica,
referent a la instal·lació d’una caseta de venda de petards a la plaça Sant Jordi.
En data 20 de febrer de 2020 i número de registre d’entrada electrònic
E/000055, es presenta instància signada per Oriol Danti Blanchar, en
representació de l’empresa PIROGRA SCP, sol·licitant permís per instal·lar una
caseta de venda de productes pirotècnics a la Plaça Sant Jordi entre els dies 19 i
23 de juny.
S’informa favorablement condicionat a la presentació de la següent
documentació:
 DNI dels venedors coincidents amb l’autorització de la subdelegació del
govern a Barcelona.
 Autorització de la subdelegació del govern a Barcelona.
Pendent de l’autorització de la subdelegació del govern a Barcelona, i de les
condicions que aquesta fixi, s’ha de complir amb les següents condicions:
 La caseta ha de reunir les característiques que indiqui el delegat del
Govern corresponent. El sostre de la caseta ha de ser lleuger i subjectat
de tal manera que sigui la zona de menor resistència en cas de projecció.

El mostrador i la façana de venda han d’estar coberts per una visera
volada d’una amplada mínima de 60 cm.
 Els artificis pirotècnics disposats per a la venda s’han de col·locar en
prestatges fora de l’abast del públic. Els artificis s’han de retirar de la
caseta quan estigui tancada al públic, i s’han de dipositar en un
magatzem autoritzat.
 Cada caseta ha de disposar de dos extintors d’incendis de les
característiques que estableix el servei de prevenció competent.
 En llocs ben visibles s’han de col·locar rètols que indiquin la prohibició de
fumar a les immediacions de la caseta. № es pot encendre flames ni
estufes d’incandescència. La instal·lació elèctrica, si n’hi ha, ha de ser
estanca. № poden ser utilitzades per al enllumenat làmpades portàtils
que impliquin qualsevol tipus de combustió.
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Les casetes han de guardar una distància mínima de 20 metres respecte de
qualsevol edificació i de 100 metres de llocs que puguin representar un perill
especial, com ara gasolineres o dipòsits de gas.
 A les casetes només s’admet la presència simultània de dos compradors i
dos venedors. Aquests últims han d’estar especialment autoritzats per la
Delegació del Govern corresponent.
Cal considerar que el dia 21 de juny finalitza el període d’alarma decretat pel RD
463/2020, de 14 de març i pròrrogues posteriors. Qualsevol canvi de les
condicions sanitàries imposades per l’estat i/o pel Govern de la Generalitat
suposarà l’adopció de
les mesures decretades al permís concedit.
Cosa que us comunico als efectes que correspongui.”
Vist el que disposen els articles 218 i 236 del Decret Legislatiu 2/03, de 28
d’abril , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Vist el que desposa l’art. 56 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals
Vist el que disposen els articles 59 i següents de l’Ordenança General de
convivència ciutadana i via pública respecte ús comú especial de la via pública
que revesteixi intensitat.
Vista l’ordenança fiscal número 15 de Taxa per la instal·lació de parades,
barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en
terrenys d’ús públic local, així com indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic.
Considerant que, de conformitat amb la vigent normativa de pirotècnia es
presenten tots els documents acreditatius.
Atès l’article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del
règim local, en quant a l’òrgan competents per a l’atorgament de llicències.
Vist l’informe de la tècnica de promoció econòmica de data 15 de juny de 2020
L’Alcaldia-Presidència RESOL:
Primer.- Atorgar llicència municipal, al Sr . Oriol Dantí Blanchar, en
representació de PIROGRA SCP, amb NIF B83330688, per a la instal·lació d’una
CASETA DE VENDA DE PRODUCTES PIROTÈCNICS, a la Plaça Sant Jordi, en el
període comprès entre els dies 19 i 23 de juny de 2020, ambdós inclosos,
condicionada a la normativa vigent i als següents extrems:
-

El sol·licitant ha de comptar amb un local amb autorització per
emmagatzemar productes pirotècnics, segons llistat de magatzems de la
Subdelegació de Govern Civil de Barcelona, estar assabentat de les
disposicions legals que regeixen per a la instal.lació de casetes a la via
pública, quan a condicions generals de venda i manipulació, especialment pel
que disposa el RD 230/1998 de 16 de febrer del Reglament d’Explosius, i

Signatura 1 de 3
Antoni Peralta Garcerá

Signatura 2 de 3
19/06/2020

SECRETARI

Albert Gil i Gutiérrez

Signatura 3 de 3
22/06/2020

ALCALDE

Antoni Peralta Garcerá

22/06/2020

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

d33ac37c0b3445ab89cb43366eabf8be001

Url de validació

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Data document: 17/06/2020

Metadades

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2020/798 - Data Resolució: 22/06/2020

SECRETARI

Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat
www.laroca.cat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

quan a condicions de transport de mercaderies perilloses, pel que respecta a
les normes de l’Acord Europeu sobre Transport de Mercaderies perilloses per
Carretera (ADR), i al RD 2115/1998, de 2 d’octubre sobre transport de
mercaderies perilloses per carretera, i resta de legislació vigent en la matèria.
La venda de productes pirotècnics en casetes a la via pública ha d’ésser
autoritzada per la Subdelegació del Govern de Barcelona. Aquesta
autorització servirà de base per l’obtenció de la corresponent llicència
municipal. A l’autorització hi constaran les dades de l’interessat i dels
responsables de la venda, les característiques de l’establiment i el termini de
validesa. Aquest termini de validesa serà limitat a tranta dies per les casetes
instal.lades a la via pública.
Per exercir l’activitat de venda de productes pirotècnics haurà d’haver-se
liquidat l’impost d’Activitats Econòmiques.
Els titulars de la llicència municipal hauran de subscriure una pòlissa
d’assegurança que cobreixi les possibles responsabilitats derivades de danys i
perjudicis que puguin ocasionar-se per accidents amb el material pirotècnic
manipulat.
Les preceptives autoritzacions s’exhibiran als punts de venda de forma visible
i seran exigibles en tot moment per l’autoritat competent.
El titular d’una autorització de venda d’articles pirotècnics, sigui persona
física o jurídica, haurà de designar un responsable de venda que estarà de
forma permanent en la caseta, durant el període de venda. No es podrà
substituir el responsable de venda sense la prèvia autorització de la
Subdelegació de Govern.
S’hauran de custodiar durant un termini de tres anys tots els documents
justificatius de les operacions de compra i venda que es facilitaran per a la
seva comprovació a l’autoritat que ho demani.
En els envasos i embalatges haurà de figurar el nom del fabricant o la seva
marca registrada, així com el corresponent número de registre industrial. En
el cas d’ésser productes importats haurà de figurar el nom de l’importador i el
seu número d’identificació fiscal. En tot cas, s’haurà de ressenyar la classe a
que correspon el producte, el seu número de catalogació i les instruccions per
tal d’utilitzar-los correctament.
No es podrà vendre, amb caràcter general, productes pirotècnics a partir de
la mitjanit ni a qui es trobi sota la influència de begudes alcohòliques o
substàncies estupefaents.
Els coets voladors i els trons de metxa només es podran vendre en paquets
complerts, degudament protegits i coberts.
No es podrà vendre el tro de metxa ràpida (estopí) ni el masclet quan la seva
càrrega de barreja pirotècnia sobrepassi els 3 gr. Queda prohibida la venda
de coets borratxos quan el tub contingui un diàmetre superior a 6 mm i la
composició detonant sobrepassi 0,5 gr. i tanmateix els artificis pirotècnics
que s’encenguin per fricció i tinguin més de 0,5 gr. de barreja pirotècnia.
La instal.lació elèctrica si n’hi ha, haurà de ser estanca i complir el Reglament
Electrònic de Baixa Tensió. No es poden utilitzar per a la il.luminació
llampares portàtils que impliquen qualsevol tipus de combustió.
Cada caseta comptarà amb dos extintors d’incendis de 6 Kg. de capacitat i
d’eficàcia mínima 21.A.
El sostre de la caseta serà lleuger, subjecte de manera que sigui la zona de
menor resistència i el mostrador i la façana de venda hauran d’ésser coberts
per una visera voladissa d’una amplada mínima de 60 cm.
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Al voltant de la caseta s’haurà d’establir una zona de seguretat de 5 m de
radi, com a mínim, limitada per una tanca metàl·lica. Aquesta tanca es
muntarà i desmuntarà cada dia.
S’autoritza la presència a la caseta de tres persones per atendre la
instal.lació i com a màxim de dos per atendre a la venda. Dins de la zona de
venda només es permetrà la presència del venedor i del comprador que pugui
atendre.
Els productes per a la venda estaran a les prestatgeries fora de l’abast del
públic, la resta s’emmagatzemarà en caixes adequades.
Es prohibeix fumar o encendre flames o estufes d’incandescència a la caseta,
havent de col.locar-se rètols homologats de “prohibit fumar” en lloc visible.
La quantitat màxima de material pirotècnic que podrà emmagatzemar-se a la
caseta serà la necessària per atendre la venda del dia.
Categories Autoritzades: F1, F2, F3, T1 y P1
Capacitat màxima de material reglamentada emmagatzemada: 50 kgs
Divisions de risc dels articles pirotècnics: 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 [només un 10%
podrà pertànyer a les divisions 1.1 y 1.2]
Capacitat màxima en estanteries de la zona de venda: un terç de la capacitat
màxima d’emmagatzament de l’establiment .
Limitacions de venta: Les establertes en els punts 3 i 8 de la ITC núm. 17,
així com en els articles 120, 121, 123, 124, 126, 127, 129 y 132 del
Reglamento d’articles pirotècnics i cartutxeria.
La venta de les categories T1 y P1 requerirà l’acreditació prèvia del
comprador mitjançant documento nacional d’identitat, que s’anotarà en el
llibre de pirotècnia.
Els productes pirotècnics han de ser retirats de la caseta quan aquesta estigui
tancada al públic i es dipositaran en un taller o dipòsit autoritzat. Aquest
dipòsit o taller hauran d’estar situats a distància adequada del punt de venda.
La ubicació exacta de la caseta haurà de complir els següents requisits:
o Les casetes hauran de guardar com a mínim una distància de 20
m respecte a qualsevol edificació. Aquestes casetes estaran a 100
m de llocs que puguin representar especial perillositat, tals com
benzineres o dipòsits de gas.
Caldrà que es delimiti la zona d’afluència de públic a la caseta, amb tanques,
deixant un únic passadís d’entrada.

Segon.- Aprovar la liquidació
l’Ordenança Fiscal núm. 15 :

de les taxes

corresponents

d’acord

amb

Taxa Llicència = 12,15 euros x 6m2 x 5 dies = 364,50 euros
Tercer.- Notificar la present Resolució a l’interessat, amb indicació dels recursos
procedents, i a la Delegació del Govern a Catalunya.
Quart.- Comunicar aquesta Resolució a la Intervenció municipal, a la Policia
Local i a l’Àrea de Serveis i Atenció a les Persones.
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