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1. Previsió de calendari per al període extraordinari de la formació dels Grups
de foc
L’aprovació del Reial decret 562/2010, de 7 de maig, pel que s’aprova el Reglament d’articles
pirotècnics i cartutxeria, va comportar la regulació de la formació dels membres dels Grups de foc i
establia un període de 18 mesos per a l’entrada en vigor per aquesta qüestió en concret, que finalitza
el dia 9 de novembre de 2011.
El CPCPTC, en cooperació amb les federacions de colles de foc (l’Agrupació del Bestiari Festiu i
Popular de Catalunya i la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya), la Direcció General de
Protecció Civil del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, i la Delegació del
Govern a Catalunya, ha establert un període extraordinari per a regularitzar l’acreditació formativa dels
membres de les colles de foc de Catalunya, des d’ara fins el novembre del 2011. El calendari previst
per a dur a terme aquesta formació és el següent:
- 2 d’octubre: prova pilot per a la formació dels Responsables de Grup de Consumidors Reconeguts
com Experts
- Octubre: valoració de la prova pilot i establiment del calendari i distribució en el territori de la
formació per a Responsables de Grup de Consumidors Reconeguts com Experts
- Novembre 2010 – març 2011: sessions formatives per a Responsables de Grup de Consumidors
Reconeguts com Experts
- Març – novembre 2011: acreditació dels Consumidors Reconeguts com Experts
Tota la informació relativa a aquest procés formatiu, documents relacionats, models i formularis, els
podeu trobar a les següents adreces web:
Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana: http://cultura.gencat.cat/CPCPTC
Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya: http://bestiari.cat/
Federació de Diables i Dimonis de Catalunya: http://www.diables.cat/
Delegació del govern a Catalunya:
http://www.mpr.es/delegaciones_gobierno/dg_sdg/catalunya.html
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2. Procediment extraordinari de la formació dels Responsables de Grup de
Consumidors Reconeguts com Experts
Sol·licitud
Durant el període extraordinari, la sol·licitud de la formació l’hauran de realitzar els presidents de les
colles de foc o entitats on estiguin vinculades. Per a realitzar la sol·licitud, hauran de facilitar el nom de
fins a tres persones que prioritzi l’entitat.
La sol·licitud l’haurà d’adreçar cada grup de foc o entitat a les federacions de grups de foc, a les
següents adreces:
Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya: http://bestiari.cat/
Federació de Diables i Dimonis de Catalunya: http://www.diables.cat/
Terminis
El termini de sol·licitud es troba pendent d’aprovació
Documentació
Correu electrònic realitzant la sol·licitud. Les dades que caldrà facilitar per cada assistent són:
-

nom del grup de foc
nom i cognoms de cada participant (amb un màxim de 3 per grup de foc)
edat
anys d’experiència com a membre d’un grup de foc
sessió a la que es desitja assistir

El dia de la formació caldrà portar el DNI, passaport o carnet de conduir (original) i l’original del full de
sol·licitud de l’acreditació degudament emplenat (vegeu punt 3)

3. Obtenció de l’acreditació de la formació de Responsable de Grup de
Consumidors Reconeguts com Experts
Sol·licitud
La certificació acreditativa de la formació dels Responsables de Grup de Consumidors Reconeguts
com Experts és competència de l’Àrea d’Indústria i Energia de la Delegació del Govern a Catalunya.
El full de sol·licitud, segons el model facilitat per la Delegació del Govern a Catalunya, es lliurarà el
mateix dia de la formació (hi haurà exemplars disponibles per a emplenar en cas que no el porteu fet).
Terminis
La sol·licitud de l’acreditació està vinculada al calendari de les sessions formatives.
Documentació
Full de sol·licitud. Les dades que caldrà facilitar per cada assistent són:
- nom i cognoms
- DNI
- edat
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- domicili a efecte de notificacions
- núm. de telèfon
- e-mail

Altres documents vinculats a aquest procediment són el full de signatures de la jornada de formació i la
relació d’assistents que han realitzat la prova d’acreditació. Ambdós documents seran gestionats des
de l’organització.
Certificació
La certificació acreditativa de la formació com a Responsable de Grup de Consumidors Reconeguts
com Experts serà tramesa per l’Àrea d’Indústria i Energia de la Delegació del Govern a Catalunya a
l’adreça que s’hagi fet constar a la sol·licitud.

4. Procediment extraordinari d’acreditació de la formació dels Consumidors
Reconeguts com Experts
Sol·licitud
La sol·licitud de l’acreditació dels Consumidors Reconeguts com Experts la realitzarà el grup de foc o
entitat en nom de tots els membres que hagin assistit a la formació.
La sol·licitud s’haurà d’adreçar a les següents adreces: cpcptc.cultura@gencat.cat i Servei de
Promoció i Dinamització. Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional, Passatge de la
Banca, 1-3, 08001 Barcelona.
Terminis
El termini de sol·licitud es troba pendent d’aprovació. Les colles podran realitzar una sol·licitud cada
vegada que ho considerin convenient.
Documentació
Relació de membres del grup que han assistit amb aprofitament a la sessió de formació, segons el
model proposat pel CPCPTC. Aquest document s’haurà de trametre en versió paper i electrònica. Les
dades que caldrà facilitar són:
-

Nom del grup de foc
Població del grup de foc
Nom, cognoms, dni i edat de cada assistent
Lloc de realització de la formació
Data de realització de la formació
Nombre total d’assistents
Nombre d’assistents que acrediten la formació
Nom de responsable de grup que ha impartit la formació:
Data en la que va obtenir l’acreditació com a responsable de grup:

Certificació
La certificació acreditativa del reconeixement com a Consumidors Reconeguts com Experts serà
tramesa pel CPCPTC al grup de foc en un document conjunt per a tots els membres que hagin assistit
a una mateixa sessió formativa.
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5. Preguntes més freqüents
1. Durant el període extraordinari de regularització només podran realitzar la formació els membres
de les colles federades?
No. La formació està oberta a tots els membres dels grups de foc, tant si es tracta de colles
federades com si no. El procediment d’inscripció és el mateix per a tothom.
2. Quin és el cost de l’activitat formativa?
La formació és gratuïta per a tothom. Tanmateix, caldrà tenir en compte que durant la jornada es
deixa una pausa per dinar a càrrec de cadascú. En les ocasions que sigui factible, es facilitarà
informació sobre llocs propers on dinar.
3. Què vol dir “acreditació com a Responsable de Grup de Consumidors Reconeguts com Experts”?
La ITC 18 exigeix l’acreditació com a Responsable de Grup de Consumidors Reconeguts com
Experts per a dur a terme algunes activitats, com ara l’adquisició de pirotècnia, la formació dels
Consumidors Reconeguts com Experts. Aquesta acreditació serà a títol individual i l’expedirà l’Àrea
d’Indústria i Energia de la Delegació del Govern a Catalunya i caldrà ser presentada en aquestes
situacions que especifica la ITC18.
4. Quan temps hauré de destinar a la formació?
La durada de la formació adreçada als Responsables de Grup de Consumidors Reconeguts com
Experts està prevista en 10h presencials i unes 10h de formació virtual. Les 10h presencials
s’impartiran en una sola jornada, preferentment en dissabte i en diversos punts de la geografia
catalana.
5. Què és la “prova d’acreditació”?
Aquesta prova, de tipus presencial, es realitzarà al final de cada jornada de formació dels
Responsables de Grup de Consumidors Reconeguts com Experts. Es tracta d’una prova de tipus
test amb una bateria de preguntes amb tres opcions de resposta de les quals només una serà
vàlida, en la qual caldrà assolir una puntuació mínima. Les respostes contestades incorrectament
no descomptaran puntuació.
6. Què vol dir “acreditació com a Consumidor Reconegut com Expert”?
La ITC 18 exigeix l’acreditació com a Consumidor Reconegut com Expert per a participar com
actuant en una manifestació festiva que impliqui l’ús de pirotècnia. Aquesta acreditació serà
expedida conjuntament per a tots els membres del grup de foc que hagin participat en un procés
formatiu a efectes de participar exclusivament en les activitats pròpies del grup de foc que consta
en el certificat.
7. Els certificats de Responsable de Grup de Consumidors Reconeguts com Experts seran
exclusivament per a un grup de foc o podran servir per a qualsevol grup de foc?
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Una vegada obtingut, el certificat com a Responsable de Grup de Consumidors Reconeguts com
Experts, podrà ser utilitzat per a qualsevol grup de foc amb el benentès que alhora és membre del
del mateix. Dit d’una altra manera, no es podrà actuar com a Responsable d’un Grup de
Consumidors Reconeguts com Experts si no se’n forma part.
8. Tenint l’“acreditació com a Consumidor Reconegut com Expert” puc actuar amb qualsevol grup de
foc?
La ITC 18 estableix que l’acreditació com a Consumidor Reconegut com Expert està vinculada a
una celebració concreta i per tant al grup de foc que la realitza. En cas de voler formar part d’un
nou grup de foc, caldria participar en la formació específica sobre la seva activitat impartida per un
Responsable de Grup de Consumidors Reconeguts com Experts del nou grup i ser acreditat
novament.
9. Es pot estar acreditat com a Consumidor Reconegut com Expert per més d’un grup de foc?
Sí, si disposa de l’acreditació com a integrant de cada grup de CRE (recorda que les acreditacions
de CRE són conjuntes per a cada tongada de formació dins del grup de CRE). Això vol dir que
s’haurà assistit a tantes sessions de formació com grups de foc als quals es pertanyi. Recorda que
una part important de la formació dels CRE fa referència a les característiques pròpies de les
manifestacions festives organitzades pel grup de foc.
10. Si disposo l’acreditació com a Responsable de Grup de Consumidors Reconeguts com Experts per
a un grup de CRE i vull actuar com a Responsable d’un altre grup de CRE, he de repetir la
formació de RGCRE?
No. L’acreditació no cal repetir-la, el que sí és indispensable és formar part com a membre del nou
grup de CRE:
11. Tots els membres del grup de foc han de tenir l’acreditació com a Responsable de Grup de
Consumidors Reconeguts com Experts o com a Consumidor Reconegut com Expert?
La normativa estableix que “únicament podran utilitzar artificis pirotècnics en les manifestacions
festives religioses, culturals o tradicionals que estiguin autoritzades per l’Ajuntament de la localitat
on es realitzin, les persones pertanyents a algun Grup de Consumidors Reconeguts com Experts”.
Per tant, tots aquells que hagin de manipular pirotècnia encara que sigui ocasionalment (diables,
portadors, caladors, servei d’ordre...), independentment de si es tracta de colles adultes o infantils,
hauran d’acreditar ser Consumidor Reconegut com Expert.
La ITC 18 exigeix l’acreditació com a Responsable de Grup de Consumidors Reconeguts com
Experts per a dur a terme algunes activitats, com ara l’adquisició de pirotècnia o la formació dels
Consumidors Reconeguts com Experts. Per aquest motiu, és aconsellable que en cada grup de foc
hi hagi un mínim de dues persones amb l’acreditació de Responsable de Grup de Consumidors
Reconeguts com Experts.
12. Si al grup de foc no hi ha cap persona amb l’acreditació de Responsable de Grup de Consumidors
Reconeguts com Experts, no podem realitzar correfocs?
Durant el període transitori, que finalitza el 8 de novembre del 2011, es poden continuar celebrant
els correfocs com fins ara.
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13. Tots els membres de la colla s’han d’acreditar en la mateixa formació com a Consumidors
Reconeguts com Experts?
No. El ritme de formació dels seus membres el determina la pròpia colla.
14. El document d’acreditació de Consumidors Reconeguts com Experts és el mateix per a les colles
infantils?
No. En el document dels grups de foc amb menors, també consta l’edat del membre de la colla en
el moment de rebre la formació i les dades dels menors hauran d’estar validades pel pare o tutor,
equivalent al consentiment perquè el menor realitzi la formació de Consumidor Reconegut com
Expert segons la ITC 18.
15. Quan un menor que ha estat acreditat com a Consumidor Reconegut com Expert arriba a la
majoria d’edat, cal que es torni a acreditar?
Sí. En deixar el grup infantil vol dir que canvia de grup, per això caldrà que sigui novament
acreditat pel nou grup de CRE. A més, cal tenir en compte que la proposta formativa pels menors
està adequada a les seves capacitats i expectatives.
16. Si no realitzo l’acreditació com a Responsable de Grup de Consumidors Reconeguts com Experts
o com a Consumidor Reconegut com Expert durant aquest període extraordinari de regularització,
després no ho podré fer?
Està previst mantenir al llarg de l’any les convocatòries d’acreditacions tant de Responsable de
Grup de Consumidors Reconeguts com Experts com de Consumidor Reconegut com Expert que
es manifestin necessàries en funció de la demanda que ens facin arribar les colles i les federacions
de grups de foc.
El reconeixement dels Consumidors Reconeguts com Experts es podrà realitzar en qualsevol
moment al llarg de l’any, a mesura que les colles vagin realitzant la formació i trametent la
documentació al CPCPTC. Caldrà tenir en compte que el tràmit requerirà un termini aproximat d’un
mes fins a la seva notificació.
17. Durant aquest període extraordinari de regularització els continguts de la formació per a
l’acreditació com a Responsable de Grup de Consumidors Reconeguts com Experts o com a
Consumidor Reconegut com Expert seran diferents?
No. La formació serà essencialment la mateixa durant el període extraordinari de regularització i en
el futur, vinculat a les lleis vigents en la matèria.
18. Si al grup de foc hi ha algun membre que encara no disposa de l’acreditació de Consumidor
Reconegut com Expert, no pot participar als correfocs?
Durant el període transitori, que finalitza el 8 de novembre del 2011, es poden continuar celebrant
els correfocs com fins ara.
Una vegada superada aquesta data, els membres que no estiguin acreditats com a Consumidor
Reconegut com Expert s’hauran de limitar a usar la pirotècnia seguint les indicacions del
Reglament, com qualsevol altre consumidor. Això probablement els impossibilitarà que puguin
actuar en la majoria de les activitats vinculades als nostres correfocs.
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19. Les certificacions de Responsable de Grup de Consumidors Reconeguts com Experts i de
Consumidor Reconegut com Expert tenen caducitat?
Ambdòs seran vigents vinculats a la vigència de la legislació que regula la matèria i a la pertinença
a un grup de foc (el mateix que el va expedir, en el cas dels Consumidors Reconeguts com
Experts).
20. On em puc adreçar si tinc altres qüestions no previstes en aquest document?
Tota la informació relativa a aquest procés formatiu, documents relacionats, models i formularis, els
podeu trobar a les següents adreces web i us podeu adreçar a les persones de contacte per a
realitzar qualsevol altra pregunta o suggeriment:

Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana: http://cultura.gencat.cat/CPCPTC
seguint l’itinerari següent: Recursos i enllaços > Dossiers temàtics > Directiva Europea sobre
material pirotècnic
cpcptc.cultura@gencat.cat
Tel. 933 162 720 (Ext. 14608 Xavier Arnijas)
Servei de Promoció i Dinamització
Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana
Passatge de la Banca, 1-3
08002 Barcelona
Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya: http://bestiari.cat/
Federació de Diables i Dimonis de Catalunya: http://www.diables.cat/
Delegació del Govern a Catalunya:
industria.barcelona@mpr.es
Tel. 93 250 97 20 / 22
Direcció del Àrea d’Indústria i Energia
Delegació del Govern a Catalunya
Bergara, 12, 4t
08002 Barcelona
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