ANUNCI
Per Decret de l'Alcaldia numero 676, de data 29 de març de 2017, s'ha resolt, entre d'altres:
"En els darrers exercicis s'ha detectat un increment de les sol·licituds de llicència per a la instal.lació
temporal de casetes de venda de productes pirotècnics a l'espai públic municipal. Això comporta en
ocasions una saturació de punts de venda d'aquets tipus de productes durant els dies que
precedeixen a la revetlla de Sant Joan, així com, també, determinades coincidències en el lloc
sol.licitat per instal.lar les respectives casetes per part de diferents empreses del ram o, fins i tot, un
excés de sol·licituds d'ubicacions per part d'algunes d'elles.
Per tal de resoldre aquesta - en ocasions - excesiva i coincident proliferació de casetes de pirotècnica
en el nostre municipi, així com d'asignar els respectius llocs per a la seva ubicació, de conformitat amb
les sol.licituds presentades, sembla necessari i convenient establir uns criteris generals que
afavoreixin la seva equitativa distribució entre les empreses sol.licitants.
Vist que per a l'establiment d'aquests criteris cal tenir en compte, d'una banda la normativa vigent en
matèria de productes pirotècnics, RD 989/2015, de 30 d'octubre, i la seva Instrucció Tècnica
Complementària (ITC) núm. 17; i d'una altra, la corresponent a l'establiment de mesures de prevenció
d'incendis forestals, Decret 64/1995, de 7 de març, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca,
de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals,
modificat pel Decret 206/2005, de 27 de setembre. Això sense deixar de banda la discrecionalitat per
la què es regeixen les autoritzacions per a la ubicació de les casetes de pirotècnia en el domini públic
municipal.

HE RESOLT:
Primer.- Establir els següents criteris generals per a la distribució espaial de les autoritzacions per a
l’ocupació privativa del domini públic mitjançant casetes de venda de productes pirotècnics, d'acord
amb les sol·licituds presentades, així com per a l'equitativa assignació dels llocs d'ubicació en el
municipi, en els casos de coincidència espaial en la sol·licitud d'emplaçament per part de dues o més
persones empresàries del sector.
1r.- No s’autoritzarà la instal·lació de casetes temporals de venda de productes pirotècnics tipus M i N
- segons la ITC núm. 17 - en els següents supòsits:
a) Espais situats a una distància inferior a 20 metres lineals respecte de qualsevol edificació.
b) Espais situats a una distància inferior a 20 metres de les finques en les que existeixin instal·lacions i
construccions pròpies de benzineres, centres escolars, parcs infantils i llocs d’emmagatzemament de

productes inflamables o que puguin comportar càrrega de foc.
c) Espais compresos en l’àmbit d’exclusió de realització de foc i/o utilització de productes pirotècnics
situat en el perímetre del Parc Natural de Collserola. (cinc-cents metres (500) comptats des de la línia
de perímetre el Parc).
2n.- Es complirà amb la resta de requisits indicats a la ITC núm. 17 per aquest tipus d'establiments.
3r.- En els casos de coincidència espaial i temporal en les sol·licituds d'emplaçament de les casetes
de venda de productes pirotècnics per part de dues o més persones sol·licitants, es prendrà en
consideració a l’hora d’establir la preferència en l’obtenció de l’autorització municipal, la data de
comunicació a l'ajuntament per part de la Subdelegació de Govern a Catalunya, de les respectives
sol·licituds de venda de productes pirotècnics en un establiment temporal. Si les comunicacions són
rebudes per l’Ajuntament en la mateixa data es realitzarà un sorteig entre les persones sol·licitants.
Es considerarà que existeix coincidència espaial entre dues o més sol·licituds quan l’espai que es
proposa ocupar, en un període de temps coincident, sigui físicament el mateix o es trobi a menys de
quaranta metres - 40 m. - d’altre espai en relació amb el qual s’hagi formulat sol·licitud d’ocupació, o
consti atorgada una autorització vigent.

Segon.- Les sol·licituds d’autorització per a l’ocupació privativa del domini públic mitjançant casetes de
venda de productes pirotècnics, hauran de ser informades favorablement pels serveis municipals
competents i pel regidor o regidora delegat/da del barri corresponent, amb caràcter previ a l’adopció
de la corresponent resolució administrativa per part de l’òrgan competent."

Esplugues de Llobregat, 31 de març de 2017

