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Disposicions

DEPARTAMENT
DE CULTURA I MITJANS
DE COMUNICACIÓ

RESOLUCIÓ
CMC/3659/2010, de 3 de novembre, de reconeixement del caràcter religiós, cultural 
o tradicional de les manifestacions festives amb ús d’artiicis de pirotècnica que 
se celebren a Catalunya.

La Instrucció Tècnica Complementària 18 del Reial decret 563/2010, de 7 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, regula 
l’ús d’artificis de pirotècnia exceptuats de l’àmbit de la Directiva 2007/23/CE, de 
23 de maig de 2007, sobre la posada en el mercat d’articles pirotècnics, per Grups 
de Consumidors Reconeguts com a Experts, en manifestacions festives religioses, 
culturals i tradicionals.

D’acord amb la mateixa Instrucció, el reconeixement d’una manifestació festiva 
com de caràcter religiós, cultural o tradicional, a nivell local o autonòmic, l’ha 
d’efectuar l’Administració autonòmica, d’ofici o a instància dels ajuntaments, i s’ha 
de publicar al diari oficial corresponent.

Per tal de preservar les manifestacions festives amb ús de pirotècnia que se 
celebren a Catalunya, i atès el que disposa l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

—1 Reconèixer d’ofici, a efectes de l’establert a la Instrucció Tècnica Comple-
mentària 18 del Reial decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
d’articles pirotècnics i cartutxeria, el caràcter religiós, cultural o tradicional, a nivell 
autonòmic, de la manifestació festiva denominada “correfoc” o “cercavila de foc”, 
tot i existir altres denominacions de caràcter local.

A efectes d’aquesta Resolució, s’entén per “correfoc” o “cercavila de foc” la ma-
nifestació festiva amb ús de pirotècnia realitzada per un grup de foc que executa 
activitats amb carcasses zoomòrfiques, portades per una o diverses persones, des de 
les quals es disparen productes pirotècnics, o per actuants a peu que individualment 
empren productes pirotècnics, desenvolupada a la via pública, en un espai o recor-
regut determinat, i autoritzada d’acord amb l’establert per la normativa vigent.

És permesa la participació en aquesta manifestació festiva de menors d’edat, amb 
les condicions establertes per la normativa.

—2 Reconèixer d’ofici, a efectes de l’establert a la Instrucció Tècnica Comple-
mentària 18 del Reial decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
d’articles pirotècnics i cartutxeria, el caràcter religiós, cultural o tradicional, a nivell 
local o autonòmic, de les festes, manifestacions, celebracions comunitàries i elements 
festius amb utilització de material pirotècnic que, d’acord amb el Decret 389/2006, 
de 17 d’octubre, del patrimoni festiu de Catalunya, o norma que el substitueixi, 
consten inscrits al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya.

És permesa la participació en aquestes manifestacions festives de menors d’edat, 
amb les condicions establertes per la normativa.

Barcelona, 3 de novembre de 2010

JOAN MANUEL TRESSERRAS I GAJU

Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació

(10.307.113)
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