BASES PER CONCÓRRER AL 49è CONCURS INTERNACIONAL DE FOCS D’ARTIFICI
DE LA COSTA BRAVA - “TROFEU VILA DE BLANES” 2019.

Base 1a. Objecte
Aquestes bases tenen per objecte la determinació del procediment per a la selecció de les
empreses pirotècniques participants en el 49è Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la
Costa Brava “Trofeu Vila de Blanes” 2019.
L’Ajuntament seleccionarà cinc empreses pirotècniques que seran les encarregades de
participar en el concurs que es celebrarà entre els dies 23 a 27 de juliol de 2019, ambdós
inclosos.

Base 2a. Pagament als participants
L’Ajuntament abonarà a cada pirotècnia participant un import màxim de 19.000,00 euros
IVA inclòs, per espectacle.

Base 3a. Premis:
 Primer classificat: S’estableix un primer premi de 6.000 €, iva inclòs.
 Segon classificat: S’estableix un segon premi de 2.000 €, iva inclòs.
Sobre aquest import s’efectuaran les retencions fiscals pertinents i la pirotècnia classificada
en primer lloc quedarà convidada a participar al concurs de l’any 2020.
La Comissió Tècnica del Jurat Qualificador es reserva el dret de declarar desert el premi.
Premi Especial:
La pirotècnia classificada en primer lloc serà convidada a realitzar el dispar de focs d’artifici
del castell de focs d’artifici de les festes de Santa Cristina, organitzat per l’Ajuntament de
Lloret de Mar, el dia 26 de juliol de 2020 per un import mínim de 15.000 € IVA INCLÒS en
els termes que s’estableixin en el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Blanes i
l’Ajuntament de Lloret de Mar.

Base 4a. Participants
Podran concórrer al concurs les persones físiques o jurídiques que es trobin en plena
possessió de la seva capacitat jurídica i d’obrar i que no estiguin compreses en alguna de
les causes d’incapacitat o incompatibilitat assenyalades en la legislació vigent per a
contractar amb les Administracions Públiques. Les empreses que es presentin al concurs
podran fer-ho per si mateixes o representades per a persones apoderades per aquest acte.
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Base 5a.- Presentació de proposicions i termini
Els participants hauran de presentar la documentació en dos sobres tancats indicant que es
presenten per al 49è Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava i on hi
constin les dades i NIF de la pirotècnia.
En cas d’empreses estrangeres tota la documentació ha d’estar traduïda al català o al
castellà.
La data límit per a la presentació de les propostes serà el dia 28 de febrer 2019


SOBRE NÚM. 1

El sobre es presentarà tancat i portarà la menció “SOBRE NÚM. 1. Documentació inicial
per participar en el 49è CONCURS INTERNACIONAL DE FOCS D’ARTIFICI DE LA
COSTA BRAVA. “TROFEU VILA DE BLANES”- 2019, presentada per la pirotècnia
_______________________”
Aquest sobre haurà de contenir la documentació següent:
1. Carta de sol·licitud (de conformitat amb l’annex núm. 1) de participació en la qual es farà
constar l’absoluta conformitat amb les bases d’aquest concurs i l’acceptació sense
restriccions de les bases i de les conseqüències, drets i obligacions que se’n derivin.
En aquesta sol·licitud hi haurà de constar de forma detallada l’adreça postal de la pirotècnia,
un telèfon de contacte i una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions.
2. Un dossier sobre la pirotècnia que inclogui la màxima informació possible sobre el seu
historial i trajectòria, medis dels que disposa i treballs realitzats en els últims anys. S’hauran de
detallar els premis i espectacles de renom obtinguts per la pirotècnia en els últims cinc anys.
3. Memòria descriptiva de l’espectacle proposat amb les característiques estètiques,
novetats tècniques, dissenyador de l’espectacle i altres aspectes originals, les quals es
valoraran en la selecció de conformitat amb el que s’estableix en la base 7a.
S’hauran de detallar els aspectes tècnics i artístics dels enginys pirotècnics que el sol·licitant
vulgui presentar en aquest concurs, expressant les diferents fases dels llançaments, amb els
seus efectes i tots els detalls que contribueixin a apreciar millor la proposta.
Aquest projecte no podrà ésser modificat en cap concepte, sense haver-ho comunicat abans
i tenir la conformitat de l’organització.
4. Per les empreses amb la seu fora de l’Estat Espanyol document en el que es certifiqui
que el castell de focs a Blanes es dispararà sota la supervisió d’una empresa Espanyola, fet
que implicarà la presència a la zona de dispar d’un expert pirotècnic qualificat i autoritzat amb
carnet en territori espanyol, conforme amb l’annex núm. 2.
5. La pirotècnia participant (empresa d’experts) haurà d’omplir el full de Protecció Civil d’acord
amb l’annex núm. 3, en el qual hi hauran de constar les dades següents:
a- Pes de la matèria reglamentada del conjunt d’artificis que constituirà l’espectacle.
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b- Cal adjuntar una llista amb tots els tipus d’artificis que es preveuen disparar.
Quan estigui previst el llançament d’artificis denominats carcasses de canvi, o de
temps, o de repetició, i amb independència de la seva denominació comercial,
s’haurà d’indicar expressament aquesta circumstància, així com el seu calibre, que
mai serà superior a 180 mm. Cal identificar si hi ha carcasses de canvi i el seu
nombre.
c- Diàmetre exterior de qualsevol altre artifici a partir de 150 mm de calibre inclusiu.
d- Angle de llançament previst, en cas de llançament no vertical.
e- Pòlissa d’assegurança: Hi ha de constar la quantitat assegurada i el rebut de
pagament vigent. Les quantitats s’han d’expressar en euros (en cas de pirotècnica
estrangera s’ha d’expressar en la moneda oficial i el seu equivalent en euros)
f- Durada de l’espectacle en segons
g- Especificació dels tipus d’homologació dels artificis d’acord amb la base 10.1 apartat
e) : Marcatge CE i fabricació i ús propi sense marcat CE (només territori nacional i
extracomunitaris.)
h- Identificació del sistema principal del dispar que utilitzarà l’empresa pirotècnica
participant i sistema alternatiu. Tant si es tracte de sistema convencional com digital,
serà requisit indispensable per presentar-se a aquest concurs de disposar de
duplicitat o alternativa en previsió de fallida del sistema principal.

SOBRE NÚM. 2
El sobre es presentarà tancat i portarà la menció: “SOBRE NÚM. 2. Documentació per
participar en el 49è CONCURS INTERNACIONAL DE FOCS D’ARTIFICI DE LA COSTA
BRAVA. “TROFEU VILA DE BLANES”-2019 presentada per la pirotècnia
________________________”
Aquest sobre haurà de contenir la documentació següent:
1. Personalitat jurídica de la pirotècnia:
-

En cas que es tracti de persona física, caldrà presentar el Document
Nacional d’Identitat.
En cas de tractar-se d’una persona jurídica caldrà presentar escriptura de
constitució i, en el seu cas, de modificació. En aquest cas caldrà presentar
el Document Nacional d’Identitat del representant legal i els documents on
consti el poder de representació.

2. Documents sobre el compliment de les obligacions laborals:
Les Pirotècnies espanyoles han de presentar el rebut de liquidació de cotització (antic model
TC1) i la relació nominal de treballadors que participaran a l’espectacle o document nominal
que justifiqui la seva contractació o situació d’alta en l’empresa d’experts y aprenents (antic
model TC2). Les pirotècnies estrangeres hauran de presentar els seus documents nacionals
equivalents.
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Si procedeix, document contractual entre empreses d’experts de cessió de personal qualificat
per a la realització de l’espectacle
3. Declaració de la pirotècnia, de conformitat amb l’annex núm. 4, en la que manifesti, sota
la seva responsabilitat, no trobar-se incurs en cap prohibició per contractar, estar al corrent
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (si correspon), i tenir els
treballadors en situació d’alta en la Seguretat Social o règim corresponent.
4. Declaració jurada, de conformitat amb l’annex núm. 5 d’aquestes bases, sobre el
compliment de la normativa sobre articles pirotècnics i cartutxeria.
5. Certificat conforme la pirotècnia disposa d’una assegurança de responsabilitat civil, amb
una cobertura mínima de 1.000.000,00 euros per als riscos que puguin derivar-se de la
seva actuació pirotècnica i que estigui exempta de franquícies i el corresponen rebut. En cas
de les pirotècnies amb seu fora de l’Estat Espanyol aquesta pòlissa haurà de tenir cobertura
internacional i estar d’acord amb la normativa espanyola vigent. L’Ajuntament de Blanes no es
farà càrrec de cap tipus de franquícia prevista a la pòlissa d’assegurances.
Aquest certificat l’ha d’emetre la companyia asseguradora i s’haurà de presentar de
conformitat amb el model que figura en l’annex núm. 6.
En cas de pirotècnies estrangeres:
 Cal especificar quina és la quantitat assegurada en la moneda oficial del país
corresponent i el seu equivalent en euros.
 L’empresa espanyola que els representi haurà d’aportar certificat de l’existència d’una
assegurança de responsabilitat civil, amb una cobertura mínima de 1.000.000,00 euros
i el corresponent rebut.
6. S’haurà de presentar el document annex núm. 7 amb la identificació dels experts i
aprenents, així com la identificació dels seus possibles suplents que intervindran en
l’espectacle, adjuntant còpia dels carnets o certificats d'aptitud així com la persona
designada com a responsable (encarregat) i el cap de seguretat en el desenvolupament
d’aquest, i el seu telèfon de localització permanent. A aquest efecte, les acreditacions que
l’Ajuntament de Blanes proporciona a les pirotècnies són d’ús personal i intransferible i
només s’acreditaran els treballadors que s’hagin establert en la plica presentada.
7. Declaració per part de l’empresari titular de l'empresa d'experts (PIROTÈCNIA) conforme
es compliran els requisits establerts en la Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de
riscos laborals i la seva normativa que el desenvolupa, per a l’activitat pròpia de dispar i en
particular, per al dispar del 49è Concurs internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava,
“Trofeu Vila de Blanes 2019” , de conformitat amb l’annex núm. 8.
8. Declaració jurada sobre la idoneïtat del material pirotècnic, de conformitat amb l’annex
núm. 9.
9. Les empreses estrangeres que pertanyen a la CE hauran de complimentar la declaració
responsable de conformitat amb l’annex 10
10. Les empreses espanyoles hauran de presentar l’autorització administrativa de certificat
de taller.
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Les proposicions per participar al Concurs s’hauran de presentar a l’Ajuntament de Blanes,
al Registre de Pliques situat a les dependències del Servei de Contractació (Serveis
Jurídics), al Passeig de Dintre, 29, de dilluns a divendres, de 8.30h a 14.30 h. No s’admetrà
la presentació en cap altra dependència municipal, inclòs el Registre General. Una vegada
presentada una proposta, aquesta no es podrà retirar.
Si les propostes s’envien per correu postal, el proponent haurà de justificar la data de
lliurament de la proposta a l'oficina de correus o l’oficina oficial equivalent en el cas
d’empreses estrangeres i dins del termini de presentació de propostes haurà de comunicar a
l’òrgan de contractació de l’Ajuntament de Blanes la remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax,
telegrama o enviant un correu electrònic a l’adreça contractacio@blanes.cat. En cas contrari
no s’admetrà la proposta si l’òrgan de contractació la rep amb posterioritat a la data de
finalització del termini. No obstant això, si transcorreguts 10 dies naturals següents a la
indicada data encara no s’ha rebut la proposta, aquesta no serà admesa.
Els participants pel fet de la seva admissió al concurs accepten sense restriccions aquestes
bases i les conseqüències, drets i obligacions que se’n derivin.

Base 6a. Comissió Tècnica
Es constituirà una Comissió Tècnica integrada per persones de reconeguda competència en
aquest àmbit, que seran designades per l’alcalde.
La Comissió Tècnica estarà presidida per l’alcalde i tindrà un màxim de 8 membres.

Base 7a.- Selecció de les pirotècnies participants
Els serveis tècnics municipals trametran a la Comissió Tècnica els sobres núm. 1 presentats
per les pirotècnies participants, per a la seva selecció.
La Comissió Tècnica revisarà les propostes presentades i les valorarà i classificarà per ordre
decreixent, en base al disseny de l’espectacle presentat, tenint en compte els aspectes
següents:
1)- Característiques de l’espectacle dissenyat
2)- Novetats tècniques i altres aspectes originals en l’execució de l’espectacle
3)- Premis i espectacles de renom en els últims cinc anys
Les cinc pirotècnies classificades en primer lloc seran les seleccionades per participar en el
concurs. Entre aquestes pirotècnies hi haurà d’haver la Pirotècnia Hermanos Ferràndez,
guanyadora del Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava “Trofeu Vila de
Blanes” de l’any 2018, en cas que aquesta pirotècnia presenti proposta al concurs.
Les pirotècnies classificades en 6è i 7è lloc seran de reserva i efectuaran el llançament dels
focs en cas que alguna de les cinc pirotècnies seleccionades no pugui realitzar el llançament.
Posteriorment, els serveis tècnics municipals revisaran la documentació presentada per les
set pirotècnies classificades en primer lloc i en cas que la documentació no sigui correcta
s’efectuaran els corresponents requeriments per esmenar els defectes detectats.
Els requeriments s’efectuaran mitjançant correu electrònic i es podran contestar també
mitjançant correu electrònic, si bé els documents originals s’hauran de trametre a
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l’Ajuntament per correu postal. El termini màxim per a respondre als requeriments serà de
cinc dies hàbils des de la notificació del requeriment. En cas que el requeriment no sigui
esmenat correctament, la pirotècnia serà exclosa del concurs.
En cas d’exclusió d’alguna pirotècnia o de renúncia, s’aplicarà l’ordre de classificació de la
valoració de la Comissió Tècnica, i es realitzaran els corresponents requeriments de
documentació, si escau.

Base 8a.- Adjudicació i comunicació de la selecció a les pirotècnies
L’adjudicació es realitzarà mitjançant decret de l’alcalde, prèvia proposta de la Comissió
Tècnica.
L’adjudicació s’efectuarà a favor de les cinc pirotècnies que hauran de realitzar el llançament
dels focs d’artifici. Així mateix, es nomenaran dues pirotècnies de reserva, les quals
efectuaran el llançament de focs en cas que alguna de les altres pirotècnies no el pugui
efectuar
Una vegada efectuada l’adjudicació, en el termini d’una setmana les pirotècnies
adjudicatàries hauran de constituir a la Tresoreria Municipal una fiança de 950 euros.
Aquesta fiança serà retornada a les pirotècnies una vegada efectuat el llançament dels focs
d’artifici mitjançant acord de la Junta de Govern Local, previ informe tècnic favorable.

Base 9a.- Formalització del contracte
El contracte s’haurà de formalitzar en document administratiu, en tot cas abans de la
realització de l’espectacle.
Base 10a.- Condicions d’execució.
10.1. Condicions generals
a.- Els participants seran responsables dels danys personals i materials que es puguin produir
amb motiu de la seva actuació pirotècnica.
b.- Les despeses d'assegurança del material, l'estada a Blanes del pirotècnic i el personal a
les seves ordres aniran a càrrec exclusivament de cada participant.
c.- L’Ajuntament facilitarà a cadascuna de les pirotècnies participants, si així ho desitgen i
essent les despeses a càrrec de l’Ajuntament, un màxim de 2 habitacions (triples) en
l’allotjament que designi, en règim de pernoctació i esmorzar. En aquest cas, les pirotècnies
ho hauran de sol·licitar per escrit amb la presentació dels documents.
Així mateix, l'Ajuntament informarà als concursants que ho desitgin sobre diferents
possibilitats d’allotjament a Blanes. En aquest cas, ho hauran de sol·licitar per escrit, com a
mínim amb una antelació de 20 dies abans de la seva arribada a Blanes.

Passeig de dintre núm. 29 - 17300 BLANES (Girona) * Tel. (972) 35.84.73 Correu electrònic: cultura@blanes.cat

6

d.- Els drets de duana i les despeses d’importació, si n'hi haguessin, aniran a càrrec de la
pirotècnia participant.
e.- D'acord amb el Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria, aprovat pel Reial decret
989/2015, de 30 d’octubre, la catalogació del material pirotècnic serà la següent :
1. Per les empreses espanyoles :
Hauran d’enviar abans del 15 de maig relació dels artificis pirotècnics a disparar,
detallant el tipus, número, quantitat de matèria reglamentada per artifici, tant pels
artificis amb marcat CE, com els de fabricació pròpia sense marcat CE i el total del
conjunt.
Els fabricants d'artificis per al seu ús propi, el qual hagi estat autoritzat en el territori
nacional, hauran de demostrar a través del certificat d’auditoria del seu taller (ET
4.01) que estan autoritzats a fabricar els esmentats articles.
2. Per les empreses comunitàries:
Hauran d’enviar abans del 30 de març la relació d’artificis pirotècnics que tenen
previst disparar a Blanes, detallant el tipus, número, quantitat de matèria
reglamentada per artifici, així com el número de catalogació CE y el total del conjunt,
per tal d’obtenir el certificat de transferència inversa.
L’empresa espanyola que realitzi la supervisió del llançament col·laborarà i és
coordinarà amb l’empresa estrangera per l’obtenció de l’esmentada relació.

3. Per les empreses extra comunitàries:
Hauran d’enviar abans del 30 de març la relació d’artificis pirotècnics que tenen
previst disparar a Blanes, detallant el tipus, número, quantitat de matèria
reglamentada per artifici el total del seu conjunt
L’empresa espanyola que realitzi la supervisió del llançament col·laborarà i és
coordinarà amb l’empresa estrangera per l’obtenció de l’esmentada relació.
f.- En el cas que la distància de la seu de les pirotècnies participants fins a Blanes sigui
superior als 700 quilòmetres, l'Ajuntament de Blanes abonarà únicament pel trajecte d’anada
a la pirotècnia la quantitat d’1 euro per Km a partir del Km 701 i fins a un màxim de 1.200,00
€, IVA inclòs, per tal de col·laborar amb les despeses de desplaçament, prèvia acreditació
que el material i el desplaçament s’ha realitzat des del lloc d’origen.
g.- L'Ajuntament de Blanes facilitarà imatges de situació i localització del lloc destinat per fer
el llançament dels castells de focs artificials.
h.- L'Ajuntament de Blanes, d'acord amb la normativa vigent, delimitarà i vigilarà les zones
de seguretat definides en el pla de seguretat i emergència, a les quals no s’hi podrà accedir
sense la corresponent acreditació emesa pel departament de Protecció Civil. El departament
de Protecció Civil atorgarà aquesta acreditació únicament i exclusivament als operadors
tècnics i al responsable del llançament que s’hagin identificat de conformitat amb l’annex
núm. 7 d’aquest Plec.
i.- L’Ajuntament posarà a disposició de les pirotècnies participants un “toro” elevador amb
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conductor en el recinte de muntatge dels diferents castells, per tal de facilitar el
desplaçament del material pirotècnic i una brigada “de suport per a la carga i descarrega de
la ferramenta i altre material que no sigui material pirotècnic
10.2. Condicions particulars
Per tal que es pugui procedir al corresponent muntatge, el material pirotècnic haurà de ser
a Blanes abans de les 22 hores del dia anterior del llançament per tal de garantir a l'organització el muntatge i llançament del castells de focs del dia assenyalat.
En cas que l’espectacle pirotècnic no pugui iniciar-se a conseqüència de condicions
meteorològiques adverses o qualsevol altre fet imprevisible a les 22.30 hores i sempre i quan
el muntatge dels elements pirotècnics estigui finalitzat, els membres de la Comissió Tècnica,
amb el vistiplau del cap de Protecció Civil de l’Ajuntament de Blanes, podran proposar a
l’alcalde l’ajornament de l’inici de l’espectacle.
En cas que les condicions que han provocat l’ajornament de l’espectacle es mantinguin,
l’espectacle quedarà definitivament suspès si aquest no ha pogut iniciar-se abans de les
23.30 hores. En cas de suspensió de l’espectacle per causes alienes a l’empresa pirotècnica,
aquesta tindrà dret a percebre l’import íntegre del preu del contracte.
En cas que l’empresa pirotècnica no pugui realitzar el muntatge del material pirotècnic, degut
a condicions meteorològiques adverses, o per qualsevol altra causa de força major, l’alcalde
podrà acordar la suspensió de l’espectacle.
En aquest cas l’empresa pirotècnica tindrà dret a cobrar el preu del contracte.
La pirotècnia que efectuï el llançament el dia 26 de juliol haurà d’elaborar i col·locar en la
roca un rètol lluminós amb la inscripció “Glòria a Santa Anna”, que tindrà com a mínim les
següents mides: 8 metres de llarg per 1,5 metre d’alçada. Aquest s’haurà d’encendre abans
de començar o abans d’acabar el castell de focs. L’Ajuntament es farà càrrec del cost del
cartell valorat en un import de 800,00 euros, Iva inclòs. La pirotècnica haurà d’emetre factura
per aquest import.
Els focs seran aeris i aquàtics, i hauran de ressaltar l’escenari natural de l’entorn de Sa
Palomera. Els focs aquàtics s’hauran de disparar obligatòriament en dues direccions, a l’est i
a l’oest de la roca.
No es considerarà foc aquàtic el simple llançament de bengales al mar.
L’espectacle s’iniciarà a les 22:30 h i serà anunciat mitjançant tres dispars d’avís a les 22:15
h, 22:25 h i 22:30 h. Durarà un mínim de 18 minuts i els focs s'hauran de llançar
ininterrompudament.
No és computaran com temps efectiu el darrer dispar d’avís i el dispar final de l’espectacle.
El temps de durada del espectacle serà controlat per dues persones de la Comissió Tècnica.
L’inici del còmput del temps de llançament s’inicia des de que acaba l’efecte lluminós del
tercer coet d’avís, i finalitza amb l’efecte lluminós del tercer coet de cloenda.
L’horari de descàrrega del material serà de les 05.00 h a les 09.00h del matí, de conformitat
amb el que s’estableix en el punt f) de la base 10.3.1.
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10.3 Seguretat
Per a la realització de l’espectacle, l’empresa pirotècnica (d’experts), haurà de presentar tota
aquella documentació que per a la manipulació i ús de productes pirotècnics en la realització
d’espectacles públics de focs artificials, exigeix el Reial Decret 989/2015, de 30 d’octubre pel
qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria (BOE Núm. 267, de 7 de
novembre de 2015).
Així mateix, de conformitat amb la base 5a, s’adjuntarà declaració jurada segons el model
contingut en l’annex 5 d’aquestes bases
10.3.1 Morters i canons
a- Els morters o canons s’instal·laran en la zona de llançament prevista, de tal forma que els
artificis pirotècnics resultin propulsats bé en direcció vertical o bé en una direcció oposada a la
situació dels espectadors. Resta completament prohibit instal·lar aquests en angle dirigit cap
el públic o les edificacions.
En cap cas s’instal·laran morters o canons que no compleixin amb la normativa sectorial
vigent en matèria de focs d’artifici.
L’empresa pirotècnica revisarà els morters i canons i s’assegurarà que estan en perfectes
condicions abans del seu muntatge.
La disposició dels dispositius de llançament, en funció del seu calibre, s’ajustarà estrictament
al que es reflecteix en el plànol adjunt 13.0 “Zona de llançament”.
b- La fixació dels dispositius de llançament hauran d’impossibilitar qualsevol variació de la
vertical o, en el seu cas, de l’angle de llançament predeterminat.
c- Cada dia el cap de Protecció Civil (o el tècnic municipal designat per a tal efecte), realitzarà
una o vàries inspeccions a la zona de llançament, verificant la direcció de dispar, així com la
fixació dels dispositius de llançament. En aquest acte d’inspecció haurà de ser-hi present un
representant de l’empresa pirotècnica.
Un membre de la Comissió Tècnica, degudament acreditat per a tal efecte, podrà
acompanyar-lo per detectar-ne elements no contemplats en la proposta de l’espectacle o que
no compleixin amb la normativa vigent.
La inspecció es realitzarà cada dia, per tal de vetllar per la seguretat de l’espectacle i per
comprovar la correspondència del material pirotècnic a disparar amb la proposta presentada.
En tots els casos el cap de Protecció Civil podrà demanar les modificacions pertinents per tal
de millorar les condicions de seguretat, i en el cas de detectar elements no contemplats en la
proposta de l’espectacle o que no compleixin amb la normativa vigent, ordenarà a l’empresa
pirotècnica que els retiri de forma immediata.
d- Cada dia el Cap de Protecció Civil (o el tècnic municipal designat per a tal efecte) facilitarà
al responsable de l’empresa pirotècnica un plànol amb les mesures de seguretat: zona de
llançament, zona de seguretat, zona de públic, zona de comandament/coordinació, zona de
seguretat marítima. El responsable de l’empresa pirotècnica verificarà aquestes mesures de
Passeig de dintre núm. 29 - 17300 BLANES (Girona) * Tel. (972) 35.84.73 Correu electrònic: cultura@blanes.cat

9

seguretat i donarà el vistiplau signant una còpia d’aquest document. (Plànols adjunts 13.1,
13.2, 13.3 i 13.4)
e- El responsable de l’empresa, per raons de climatologia o de les característiques de
l’espectacle, podrà modificar les distàncies de les zones de públic i/o de les zones de
seguretat marítima, quedant aquestes modificacions registrades i signades tan per l’empresa
com pel tècnic municipal.
f- L’horari de descàrrega del material serà de les 05.00 h a les 09.00h del matí. Un cop
realitzada la descàrrega tots els vehicles han de sortir de la zona de llançament. Es permetrà
que romangui un vehicle no pesant en el carrer adjacent a la zona de llançament que no
contingui material explosiu, el qual haurà de sortir en el moment del dispar per tal que al lloc
hi accedeixi una ambulància.
El pirotècnic actuant es compromet a retirar, un cop realitzat el dispar, tot el material que no
hagi explotat i a desmuntar tot allò referent al mateix castell com a màxim a les 04:00 hores
del dia següent al del seu dispar.
De 04.00 h a 05.00 h l’empresa contractada a l’efecte netejarà la zona de llançament. El
personal de neteja anirà degudament acreditat pel departament de Protecció Civil per a tal
efecte.
10.3.2 Transport i emmagatzematge del material pirotècnic
a- En el moment que el transport amb material pirotècnic arribi a Blanes es dirigirà al dipòsit
especial habilitat per a tal efecte, el qual estarà permanentment vigilat per vigilants de
seguretat amb especialitat en explosius a càrrec de l’Ajuntament, mentre hi hagi matèria.
b- En el cas de què el vehicle que transporti artificis de pirotècnia arribi a Blanes amb una
antelació superior a 12 hores en relació amb l’hora prevista per l’inici de l’espectacle, els
representants de la pirotècnica sol·licitaran una autorització de dipòsit especial a la
Intervenció d’Armes i Explosius de la Guàrdia Civil de Lloret de Mar.
c- El trasllat des del dipòsit especial fins a la zona de llançament, es realitzarà amb
acompanyament de la Policia Local.
d- Un cop efectuada la descàrrega a la zona de llançament, es retiraran tots els camions
d’aquest lloc, podent-los estacionar a qualsevol punt de la població habilitat per a tal efecte,
essent el tractament el d’un vehicle convencional (si no hi ha material pirotècnic).
e- L’Ajuntament de Blanes, mantindrà permanentment vigilada la zona de llançament
mitjançant vigilant de seguretat amb especialitat en explosius contractat per a tal efecte
En cas d’accident resta totalment prohibit moure o alterar la posició de qualsevol element
que formi part de l’espectacle pirotècnic, fins que el cap de Protecció Civil o qualsevol altre
autoritat competent ho indiqui.
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Base 11a. Dates de llançament
L’Ajuntament de Blanes assignarà a cada participant una data de llançament compresa
entre els dies 23 i 27 de juliol de 2019 que serà comunicada a l’empresa pirotècnica abans
del dia 15 de maig de 2019.
Base 12a. Determinació del guanyador del concurs i atorgament dels premis.
La Comissió Tècnica vetllarà per la qualitat tècnica dels llançaments, efectes especials i
d’altres. Així mateix avaluarà i supervisarà que el contingut de la memòria descriptiva del
castell de foc que s’exigeix en la base cinquena coincideixi amb el material disparat en el
decurs de l'exhibició pirotècnica. Cada membre de la Comissió, podrà atorgar de 0 a 50 punts
per pirotècnia i dia.
D’altra banda, un Jurat Popular avaluarà el color, el ritme i dificultat, l’originalitat, el foc
aquàtic, la potenciació de l’escenari i el conjunt artístic de la col·lecció que es dispari. Cada
membre del Jurat Popular podrà atorgar de 0 a 50 punts per pirotècnia i dia .
El Jurat popular serà constituït
d’Alcaldia.

per un màxim de 50 membres designats per Decret

La designació es realitzarà de la següent manera:
S’aprovarà la creació d’un jurat popular per Decret d’alcaldia amb un màxim de 50 membres
composat per persones designades per la Comissió Tècnica i per altres membres de la
població que manifestin la voluntat de formar-ne part a través de canals participatius.
Es prioritzaran les sol·licituds d’aquelles persones que no hagin format part del jurat popular
en edicions anteriors, i en cas de sobrepassar el nombre màxim establert, seran designats
per sorteig.
La puntuació final de les pirotècnies concursants s'obtindrà del resultat de l’aplicació de la
següent fórmula:

Essent:
P.F
N.C.J.P
V.C.T.
N.C.C.T.
V.J.P.

=Puntuació Final
=Número Components Jurat Popular
=Votació Comissió Tècnica
=Numero components Comissió Tècnica
=Votació Jurat Popular

En cas d’empat prevaldrà la puntuació de criteri de la Comissió Tècnica.
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La classificació definitiva del 49è Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava
“Trofeu Vila de Blanes”, es farà pública el dia 28 de juliol de 2019. El veredicte del jurat serà
inapel·lable.
Una vegada emès el veredicte del Jurat, la Junta de Govern Local reconeixerà els premis a
favor de les pirotècnies guanyadores (1r i 2n premis).

Base 13a.- Factures, aprovació i pagament del preu
1. Emissió de factures. Si la pirotècnia ha realitzat correctament el llançament dels focs i ha
desenvolupat l’objecte del contracte segons el que es estableixen les presents bases, podrà
presentar la corresponent factura.
2. Procés de verificació i acreditació tècnica.- És preceptiu, d’acord amb la normativa legal
d’aplicació. El responsable del contracte també ho serà d’aquest procés de verificació i
acreditació tècnica.
3. Presentació de factures.- La factura s’haurà de presentar en el Registre Municipal de
Factures, a través del punt general d’entrada de factures electròniques, previst a la Llei
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures del sector públic i normativa complementària d’aplicació, dins els 30
dies següents a la data de finalització de la prestació.
La factura que no compleixi amb els requisits del punt 1 anterior no podrà ser acceptada en
el Registre Municipal de Factures.
4. Aprovació i pagament de la factura.- Les factures i els seus documents annexos,
informats favorablement per la Intervenció municipal, quan el procés de verificació i
acreditació tècnica hagi finalitzat correctament, seran presentades a l’aprovació de la Junta
de Govern Local, dins els 30 dies naturals posteriors al Registre de la Factura.
L’acord d’aprovació suposarà el reconeixement de l’obligació de pagament inherent a la
factura i donarà al contractista l’opció d’endossar-la o pignorar-la. El pagament efectiu tindrà
efecte en els terminis establerts per la normativa legal d’aplicació.
Tanmateix, si abans del pagament l’Ajuntament té evidència d’algun incompliment imputable
al contractista, la factura serà retornada a l’emissor i caldrà presentar una de nova quan hagi
desaparegut l’incompliment.
5. Deduccions en el pagament de la factura.- En cas que correspongui l’aplicació de
penalitats, o altres deduccions previstes en el contracte, el seu import es deduirà de l’import
de les factures.
Base 14a.- Compliment del contracte
Si les obligacions derivades del contracte fossin incomplides pel contractista, total o
parcialment, l’Ajuntament de Blanes estarà facultat per a exigir el seu compliment, declarar
resolt el contracte, aplicar les deduccions que sobre el preu del contracte en cas
d’incompliment total o parcial, acordi la Junta de Govern Local, a proposta de la Comissió
Tècnica, o reclamar l’abonament de danys i perjudicis i amb les conseqüències
determinades en la legislació vigent, sens perjudici d’aplicar les penalitats previstes en la
següent base.
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En cas d’incompareixença de l’empresa pirotècnica el dia del concurs, l’Ajuntament podrà
imposar una penalitat per import màxim de 60.000 euros.
Base 15a.- Penalitats
D’acord amb la naturalesa dels contractes objecte d’aquestes bases, i amb la finalitat
d’assegurar la correcta execució dels mateixos, s’estableixen les següents penalitats:
1) Quan la durada de l’espectacle pirotècnic sigui inferior als 18 minuts mínims
fixats en les presents bases, s’aplicarà una reducció proporcional sobre el preu
del contracte (preu del llançament, IVA inclòs), en concepte de penalitats, d’acord
amb el següent criteri:
-1 minut o fracció de reducció del temps de llançament....................3%
reducció sobre el preu del contracte
-2 minuts o fracció de reducció del temps de llançament .................6%
reducció sobre el preu del contracte
-3 minuts o fracció de reducció del temps de llançament.................9%
reducció sobre el preu del contracte
-4 minuts o fracció de reducció del temps de llançament..................15%
reducció sobre el preu del contracte
-5 minuts o fracció de reducció del temps de llançament..................25%
reducció sobre el preu del contracte

de
de
de
de
de

2) En cas que l’execució de l’espectacle pirotècnic no superi 14 minuts de durada, el
contracte s’entendrà incomplert per manca de prestació del contractista, i
l’Ajuntament de Blanes estarà facultat per resoldre’l. En aquest cas el contractista
no percebrà cap tipus de remuneració per la seva actuació, establint-se una
penalitat màxima de 19.000 euros, que podrà imposar la Junta de Govern Local a
proposta de la Comissió Tècnica.
3) En cas de que l’execució de l’espectacle es realitzi de forma defectuosa, a
proposta de la Comissió Tècnica s’aplicarà per la Junta de Govern Local una
penalitat per l’import que l’Ajuntament consideri proporcional a l’incompliment.
S’entén per execució defectuosa el no llançament de focs aquàtics i la no
col·locació del rètol lluminós el dia 26 de juliol, de conformitat amb l’establert en la
base 10.2 i, en general, la no realització complerta de l’espectacle proposat per la
pirotècnia contractada.
4) En cas d’incompareixença de la pirotècnia, l’Ajuntament no abonarà el preu de
l’espectacle i, a proposta de la Comissió Tècnica, la Junta de Govern Local
imposarà una penalització per import màxim de 60.000 euros.
5) En el cas de les empreses estrangeres, es considerarà com a incompareixença el
fet que no sigui present a Blanes el dia de l’espectacle cap membre de la
mateixa, no essent suficient la realització de l’espectacle per l’empresa espanyola
encarregada de la supervisió de l’espectacle.
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En cas que finalment l’empresa espanyola supervisora acabi realitzant
l’espectacle, previ vistiplau de la Comissió Tècnica, li serà abonat com a màxim
el 75% del preu de l’espectacle.
La Comissió Tècnica proposarà a la Junta de Govern Local la imposició de les penalitats
que corresponguin.
La imposició de penalitats s’efectuarà de forma automàtica, prèvia audiència per un període
màxim de 10 dies a l’empresa contractista.

Base 16a.- Naturalesa del contracte, interpretació i jurisdicció
1. El contracte que es formalitzi amb les empreses adjudicatàries tindrà caràcter privat, de
conformitat amb el disposat a l’article 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic.
2. L’Ajuntament de Blanes tindrà la prerrogativa d’interpretar aquest contracte i resoldre els
dubtes que ofereixi el seu compliment.
3. Per resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts en relació amb els efectes,
compliment i extinció dels contractes privats és competent l’ordre jurisdiccional civil dels
tribunals de Girona, renunciant els participants en el Concurs a qualsevol altre fur que els
pogués correspondre.

Base 17a.- Normativa aplicable
En allò no previst en aquestes bases s’estarà a les disposicions aplicables del Reial decret
989/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria.
Així mateix, amb caràcter general s’estarà al disposat en la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic i el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques; la
Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per Llei 57/2003,
de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local; el Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i el Reial decret legislatiu 781/186, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de disposicions legals vigents en matèria de règim local; i les restants normes de Dret
administratiu i preceptes pertinents del Dret privat.
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ANNEX NÚM. 1. Sol·licitud de participació al concurs.

El senyor/ La senyora ____________________ amb DNI _______________ , en qualitat
de _________________, i com a representant de la PIROTÈCNIA ______________, amb
CIF _____________, i amb domicili a (adreça postal i país) _________________:

- SOL·LICITO participar en el 49è CONCURS INTERNACIONAL DE FOCS D’ARTIFICI DE LA
COSTA BRAVA. “TROFEU VILA DE BLANES”- 2019
- FAIG CONSTAR la meva absoluta conformitat amb les bases que regulen aquest concurs
- I ACCEPTO sense restriccions tots els drets i obligacions que se’n derivin.

Així mateix, faig constar el següent telèfon i adreça de correu electrònic, a efectes de
notificacions: Tel:____________________________
Email: _________________________

______________,_____ de___________ de 2019

Signatura i segell de l’empresa
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ANNEX NÚM. 2
Declaració jurada del compliment estricte del fet que el castell de focs serà disparat
sota la supervisió d’una empresa espanyola.

El senyor/ La senyora ____________________ amb DNI _______________ , en qualitat
de _________________, i com a representant de la PIROTÈCNIA ______________, amb
CIF _____________, i amb domicili a (adreça postal i país) _________________:

DECLARO sota jurament el compliment estricte del fet que el seu castell de focs artificials,
com a proves i assaigs d’artificis pirotècnics d’importació per a l’Estat espanyol , serà disparat
en el concurs de focs organitzat per l’Ajuntament de Blanes el mes de juliol sota la supervisió
de l’empresa espanyola: PIROTÈCNIA _________________, amb CIF _____________ i
domicili a _______________________________ Aquesta empresa espanyola es compromet
a comptar amb un expert pirotècnic qualificat i autoritzat amb carnet en territori espanyol, des
del mateix moment d’inici del muntatge fins al final del desmuntatge.

__________________ , ______de ______________ de 2019

Signatura i segell de
l’empresa que realitzarà
el llançament

Signatura i segell de
l’empresa espanyola que
realitzarà la supervisió

(empresa estrangera)

(empresa espanyola)
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ANNEX NÚM. 3
Declaració jurada de les dades que consten a continuació en relació amb l’espectacle
pirotècnic

El senyor/ La senyora ____________________ amb DNI _______________ , en qualitat
de _________________, i com a representant de la PIROTÈCNIA ______________, amb
CIF _____________, i amb domicili a (adreça postal i país) _________________:

DECLARO sota jurament que les dades que consten a continuació, reflecteixen el dispar del
49è Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava “Trofeu Vila de Blanes”
PES DE LA MATÈRIA REGLAMENTADA

NEC

MÀXIM CALIBRE > 150mm <180mm
Relació

En mm

Quantitat
MÀXIM CALIBRE 180mm

ANGLE DE LLANÇAMENT PREVIST
(En cas de llançament no vertical)

En graus

POLISSA D’ASSEGURANÇA
(cobertura mínima: 1.000.000 €)

Adjuntar rebut vigent.
En cas de pirotècnica estrangera cal
especificar l’import assegurat en euros.

TEMPS (DURADA DE L’ESPECTACLE)

En segons

ESPECIFICACIONS
DEL
D’HOMOLOGACIÓ DELS ARTIFICIS

TIPUS

D’acord amb la base 10.1 apartat e):
 Marcatge CE.
 Fabricació i us propi sense marcat
CE(només
territori
Nacional
i
extracomunitaris) d’acord amb la base
10.1 apartat e)

SISTEMA PRINCIPAL DE DISPAR

SISTEMA ALTERNATIU DE DISPAR

Així mateix, presento la LLISTA DE TOTS ELS TIPUS D’ARTIFICIS QUE ES PREVEUEN DISPARAR:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................

__________________ , ______de ______________ de 2019

Signatura i segell de l’empresa
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ANNEX NÚM. 4.
Declaració de no trobar-se incurs en prohibició per contractar, estar al corrent de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i tenir els treballadors donats d’alta
en la Seguretat Social o règim corresponent.

El senyor/ La senyora ____________________ amb DNI _______________ , en qualitat
de _________________, i com a representant de la PIROTÈCNIA ______________, amb
CIF _____________, i amb domicili a (adreça postal i país) _________________
DECLARO sota jurament :
1. Que no estic comprès (o Que ni l’empresa que represento ni els seus administradors estan
compresos) en cap prohibició ni incompatibilitat de les assenyalades en l’article 71 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
2. Que estic al corrent de les meves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (si
correspon)
3. Que tots els treballadors encarregats del muntatge, manipulació i llançament d’artificis
pirotècnics estaran en situació d’alta en la Seguretat Social (o en corresponent règim del
país d’origen) en la data d’execució del contracte.

__________________ , ______de ______________ de 2019
Signatura i segell de l’empresa
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ANNEX NÚM. 5
Declaració jurada del compliment estricte del que estableix el Reial decret 989/2015, de
30 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria. (BOE
Núm. 267 de 7 de novembre de 2015)

El senyor/ La senyora ____________________ amb DNI _______________ , en qualitat
de _________________, i com a representant de la PIROTÈCNIA ______________, amb
CIF _____________, i amb domicili a (adreça postal i país) _________________:

DECLARO sota jurament el compliment estricte del que queda establert en el Reial decret
989/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria.

__________________ , ______de ______________ de 2019

Signatura i segell de l’empresa
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ANNEX NÚM. 6

MODEL DE CERTIFICAT DE PÒLISSA D’ASSEGURANÇA

D. .................................., major d’edat, amb DNI núm. ......................, en qualitat de
............................... de l’empresa ...........................(corredoria d’assegurances), i en
representació de la companyia asseguradora ....................., amb CIF ...................
CERTIFICA:
Que l’empresa PIROTECNIA ......................., amb CIF ....................., com a empresa
d’experts en l’activitat de realització d’espectacles pirotècnics realitzats per experts, regulats
en la instrucció tècnica complementària número 8 del Reglament d’articles pirotècnics i
cartuxeria, aprovat pel Reial decret 989/2015 de 30 d’octubre, té contractada una
assegurança de responsabilitat civil amb les condicions següents:
- COMPANYIA DE L’ASSEGURANÇA:
- NÚM. DE PÒLISSA:
- PERÍODE DE COBERTURA:
- CAPITAL ASSEGURAT (per sinistre i per víctima):
(les empreses estrangeres han d’indicar la quantitat assegurada en la moneda oficial del país
corresponent i el seu equivalent en euros).

La pòlissa de referència es troba vigent a la data actual i amb garantia dels danys que
resultin de la responsabilitat civil de l’empresa d’experts durant el període assegurat, i
concretament pel 49è CONCURS DE FOCS D’ARTIFICI DE LA COSTA BRAVA “TROFEU
VILA DE BLANES” 2019 que es realitzarà del 23 al 27 de juliol de 2019, d’acord amb els
treballs al seu càrrec definits reglamentàriament, en els plans de seguretat i emergència o
en la pròpia autorització.
Es certifica en compliment de l’establert a l’apartat 3.e) de la Instrucció Tècnica
Complementària núm. 8 del Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, aprovat pel Reial
decret 989/2015 de 30 d’octubre.

__________________ , ______de ______________ de 2019
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ANNEX NÚM. 7
Declaració sobre el nombre d’integrants de l’empresa pirotècnica

El senyor/ La senyora ____________________ amb DNI _______________ , en qualitat
de _________________, i com a representant de la PIROTÈCNIA ______________, amb
CIF _____________, i amb domicili a (adreça postal i país) _________________:

DECLARO que el nombre d’integrants de l’equip que es desplaçaran al 49è Concurs
Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava “Trofeu Vila de Blanes 2019 és de: ______
persones

NOM

DNI

CÀRREC

TELÈFON

__________________ , ______de ______________ de 2019

Signatura i segell de l’empresa

Passeig de dintre núm. 29 - 17300 BLANES (Girona) * Tel. (972) 35.84.73 Correu electrònic: cultura@blanes.cat
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ANNEX NÚM. 8
Declaració sobre compliment normativa en matèria de Riscos Laborals

El senyor/ La senyora ____________________ amb DNI _______________ , en qualitat
de _________________, i com a representant de la PIROTÈCNIA ______________, amb
CIF _____________, i amb domicili a (adreça postal i país) _________________:
DECLARO complir els requisits establerts en la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció
de Riscos Laborals i la seva normativa que el desenvolupa, per a l’activitat pròpia de dispar i
en particular, per al dispar del 49è Concurs internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava,
“Trofeu Vila de Blanes 2019”

__________________ , ______de ______________ de 2019

Signatura i segell de l’empresa
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ANNEX NÚM. 9

Declaració jurada sobre la idoneïtat del material pirotècnic

El senyor/ La senyora ____________________ amb DNI _______________ , en qualitat
de _________________, i com a representant de la PIROTÈCNIA ______________, amb
CIF _____________, i amb domicili a (adreça postal i país) _________________:

Declara sota jurament que tot el material pirotècnic per disparar en les seccions aquàtiques
no contenen material plàstic sensible de produir residus nocius per al mar.

__________________ , ______de ______________ de 2019

Signatura i segell de l’empresa

Passeig de dintre núm. 29 - 17300 BLANES (Girona) * Tel. (972) 35.84.73 Correu electrònic: cultura@blanes.cat
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ANNEX NÚM. 10

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LES EMPRESES ESTRANGERES QUE PERTANYEN
A LA C.E.

El senyor/ La senyora ____________________ amb DNI _______________ , en qualitat
de _________________, i com a representant de la PIROTÈCNIA ______________, amb
CIF _____________, i amb domicili a (adreça postal i país) _________________:

DECLARO RESPONSABLEMENT :
Que l’empresa _______________________________ participarà el dia _____________ en
el 49è Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava – Trofeu Vila de Blanes
2019 , i que el material pirotècnic que dispararà durant l’espectacle serà exclusivament de
marcatge CE.

__________________ , ______de ______________ de 2019

Signatura i segell de l’empresa

Passeig de dintre núm. 29 - 17300 BLANES (Girona) * Tel. (972) 35.84.73 Correu electrònic: cultura@blanes.cat
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