
Declaració responsable de venda fora d’establiment i activitat 
comercial efímeres segons preveu la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, 
de comerç, serveis i fires per a la venda temporal de material 
pirotècnic 
Dades de la persona titular 

Nom i cognoms:1 NIF: 

Raó social: NIF: 

Dades de l'establiment / activitat 
Nom comercial: 

Adreça: 

Tipus activitat: 

Data d’inici:2 

Documentació que s’aporta 
Autorització  concedida per la Delegació del Govern a Catalunya, referent a la venda al 
públic d'articles pirotècnics (OBLIGATÒRI) 
Altres 

Declaro responsablement 

• L'activitat s'adequa  a la normativa vigent de comerç.
• L'activitat s'adequa a la normativa de seguretat d'esdeveniments de caràcter públic.
• L'activitat s'adequa al compliment de la normativa sectorial corresponent.
• Es disposa de la declaració responsable per a la posada en servei d'una instal·lació elèctrica 

temporal de baixa tensió i de l'acusament de rebuda de la sol·licitud.
• El titular de l'activitat disposa de la corresponent pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, 

rebut pagat i que la vigència d'aquesta assegurança es mantindrà mentre romangui actiu 
l'establiment obert al públic.

• L'activitat disposa de la corresponent autorització  concedida per la Delegació del Govern a 
Catalunya (Subdelegació del Govern a Girona), d'Acord amb el Reial Decret 989/2015 de 30 
d'octubre, que aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria, i de manera específica 
la Instrucció Tècnica Complementària 17 referent a la venda al públic d'articles pirotècnics. 

Nota informativa 

El període màxim per a realitzar l'activitat comercial efímera de venda de material pirotècnic és d'un 
mes, d'acord amb l'article 4 de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires. 

Girona, ___ de/d' ___________ de 20___ 
Signatura de la persona titular,3 

1 Persona física titular o representant legal de la raó social 
2 Veure nota informativa pel període màxim 
3 La signatura ha de ser de la persona titular de l’activitat, si és raó social, la persona representant legal 
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