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1. Procediment de reconeixement de manifestacions f estives amb ús d’artificis 
pirotècnics 

El 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. Per tal de preservar les manifestacions festives amb ús 
de pirotècnia, el Reial decret estableix la possibilitat que les Comunitats Autònomes puguin reconèixer 
una manifestació festiva com de caràcter religiós, cultural o tradicional, a nivell local o autonòmic, la 
qual cosa comporta que li sigui aplicable el que disposa la Instrucció Tècnica Complementària 18 (ITC 
18). La ITC 18 permet, entre d’altres mesures, que no siguin aplicables a les manifestacions 
reconegudes determinades limitacions d’us establertes amb caràcter general, com ara les relatives a 
les edats mínimes i les distàncies de seguretat. 

El Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, en cooperació amb la Direcció 
General de Protecció Civil del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació Catalana de Municipis, les Diputacions i 
les federacions de colles de foc (Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, Federació de 
Diables i Dimonis de Catalunya, i Federació de Diables Centenaris amb Parlament), ha acordat seguir 
el procediment que s’exposa a continuació per tal que la Generalitat de Catalunya reconegui com de 
caràcter religiós, cultural o tradicional  les manifestacions festives amb ús d’artificis de pirotècnica que 
se celebren a Catalunya. 

Reconeixement de la manifestació festiva com a reli giosa, cultural o tradicional  

La Resolució CMC/3659/2010, de 3 de novembre (DOGC núm. 5759, de 19.11.2010), reconeix d’ofici 
el caràcter religiós, cultural o tradicional, d’una banda, de la manifestació festiva denominada “correfoc” 
o “cercavila de foc” i, d’altra banda, de les festes, manifestacions, celebracions comunitàries i elements 
festius amb utilització de material pirotècnic que consten inscrits al Catàleg del Patrimoni Festiu de 
Catalunya (d’acord amb el Decret 389/2006, de 17 d’octubre, del patrimoni festiu de Catalunya). La 
Resolució estableix que és permesa la participació en aquestes manifestacions festives de menors 
d’edat, amb les condicions establertes per la normativa. 
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2. Preguntes més freqüents sobre el reconeixement i  autorització de 
manifestacions festives 

1. Quina és la normativa aplicable a la celebració i autorització dels correfocs?  

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

- Reial decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i de 
cartutxeria – “Reglament de pirotècnia”. 

- Decret 252/1999, de 31 d'agost, pel qual es regulen les actuacions dels grups de foc en les 
celebracions populars i tradicionals – “Decret Pomés”. 

- Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a 
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures – “Decret PAU”. 

- Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i 
activitats recreatives (desplega la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives). 

2. Quins efectes té el reconeixement d’una manifest ació festiva com de caràcter religiós, 
cultural o tradicional?  

El Reial decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i 
cartutxeria, estableix unes condicions d’ús dels articles pirotècnics d’acord amb la Directiva 
2007/23/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 de maig de 2007, sobre la posada en el 
mercat d’articles pirotècnics. Entre les mesures que aquesta Directiva estableix, i el Reial decret 
incorpora a l’ordenament jurídic espanyol, s’inclouen les edats mínimes dels consumidors per sota 
de les quals no és permesa la venda ni la utilització d’articles pirotècnics (establertes en 12, 16 i 18 
anys per a les categories 1, 2 i 3, respectivament) i les distàncies de seguretat.  

En el cas de les activitats reconegudes com a “manifestació festiva religiosa, cultural i tradicional“, 
s’excepcionen les limitacions relatives a les distàncies de seguretat i els límits d’edat, sempre que 
s’hagi realitzat la formació de CRE i es compleixin la resta de requisits establerts per la ITC 18.  

3. Quins tràmits ha d’efectuar un municipi per tal que les seves festes amb ús de pirotècnia 
siguin reconegudes? 

Amb caràcter general, els ajuntaments no han de realitzar cap tràmit, ja que la Resolució 
CMC/3659/2010, de 3 de novembre (DOGC núm. 5759, de 19.11.2010), reconeix d’ofici el caràcter 
religiós, cultural o tradicional, d’una banda, de la manifestació festiva denominada “correfoc” o 
“cercavila de foc” i, d’altra banda, de les festes, manifestacions, celebracions comunitàries i 
elements festius amb utilització de material pirotècnic que consten inscrits al Catàleg del Patrimoni 
Festiu de Catalunya (d’acord amb el Decret 389/2006, de 17 d’octubre, del patrimoni festiu de 
Catalunya). La Resolució estableix que és permesa la participació en aquestes manifestacions 
festives de menors d’edat, amb les condicions establertes per la normativa. 

Per tant, l’Administració de la Generalitat ja ha reconegut d’ofici la pràctica totalitat de 
manifestacions festives amb ús de pirotècnia que se celebren a Catalunya. Només haurien de 
sol·licitar el reconeixement d’una manifestació festiva com de caràcter religiós, cultural o tradicional 
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aquells ajuntaments que volguessin realitzar una activitat d’aquest caràcter si no té la consideració 
de correfoc (independentment de la denominació emprada) ni consta inscrita al Catàleg del 
Patrimoni Festiu de Catalunya.   

4. Quin termini de validesa té el reconeixement d’u na manifestació festiva com de caràcter 
religiós, cultural o tradicional? 

La validesa del reconeixement es manté mentre no es modifiquin en un altre sentit la Resolució 
corresponent ni les disposicions normatives que hi donen cobertura.   

5. Al nostre municipi no tenim colla de foc, però e n algunes festivitats és habitual que colles 
d’altres poblacions celebrin correfocs. Cal que el municipi sol·liciti el reconeixement 
d’aquestes festes com a manifestació festiva com de  caràcter religiós, cultural o 
tradicional? 

No. El reconeixement de la festa el realitza d’ofici la Resolució CMC/3659/2010, de 3 de novembre. 

Cal que el grup de foc que du a terme l’actuació compleixi els requisits establert a la ITC 18 (pel 
que fa a la formació de les persones que l’integren, etc.).  

6. Quan entra en vigor la ITC 18 del Reial decret 5 63/2010? 

La ITC 18 entrarà en vigor el 8 de novembre de 2011. Fins llavors, els correfocs es poden 
continuar organitzant i autoritzant com fins ara.   

A l’hora d’autoritzar l’activitat, cal tenir en compte els preceptes en vigor del Decret 82/2010, de 29 
de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures i el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel 
qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 

7. Quines són les competències i les obligacions qu e estableix la ITC 18 per als ajuntaments? 

- Autoritzar la celebració de la manifestació festiva, d’acord amb la ITC 18 i la normativa 
autonòmica i local aplicable. 

- Comunicar a la Delegació de Govern l’autorització de la celebració de l’acte (en cas que 
s’hagin d’utilitzar menys de 50 quilos de matèria reglamentada), o sol·licitar a la Delegació de 
Govern l’autorització per a l’ús dels artificis pirotècnics prèviament a l’autorització de la 
celebració de l’acte (en cas que s’hagin d’utilitzar més de 50 quilos de matèria reglamentada). 

- Donar difusió de la celebració de l’acte per a coneixement del públic, així com de l’espai o 
recorregut de l’actuació i de l’horari de realització. 

- Informar de les mesures de seguretat aplicables així com, si s’escau, de la indumentària i de 
les mesures de protecció recomanades per a la participació en l’espectacle de terceres 
persones. 

- Vetllar pel compliment de les mesures de seguretat i requisits establerts per a cada acte. 

- Ser el responsable de la custòdia de l’assegurança de responsabilitat civil subscrita per 
l’organitzador de l’acte, així com de la salvaguarda de les mesures de seguretat i organització 
que tingui atribuïdes en l’àmbit de les seves competències.  
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A més, els ajuntaments han de donar compliment a les previsions de l’article 4.3 del Decret 
252/1999, de 31 d’agost, pel qual es regulen les actuacions dels grups de foc en les celebracions 
popular i tradicionals (vegeu la pregunta 10).   

8. Amb l’entrada en vigor del Reial decret 563/2010 , quina és la documentació que hauran de 
presentar els organitzadors per sol·licitar a l’aju ntament el permís per realitzar el correfoc? 

Si l’organitzador del correfoc és l’ajuntament, n’hi ha prou que la colla de foc faciliti a l’ajuntament 
la relació dels tipus d’artificis pirotècnics que s’utilitzaran, descripció del seu funcionament, massa 
de la matèria reglamentada que compon cada artifici i quantitat total aproximada de matèria 
reglamentada a utilitzar. 

Si l’organitzador no és l’ajuntament, la documentació que caldrà aportar a l’ajuntament amb la 
sol·licitud d’autorització és la següent: 

1. Documentació acreditativa de la personalitat jurídica del grup o grups de CRE. 

2. Relació de persones integrants del grup o grups, amb indicació de qui els representa. 

3. Dades dels RGCRE i documentació justificativa d’haver rebut la formació (acreditació RGCRE). 

4. Justificació documental que tots els components del/s grup/s han rebut la formació (acreditació 
CRE). 

5. Permís per escrit dels pares o tutors legals en cas de participació de menors de edat. 

6. Programa detallat de l’acte, amb indicació de l’horari i l’espai on es celebrarà o el seu 
recorregut. 

7. Relació dels tipus d’artificis pirotècnics que s’utilitzaran, descripció del seu funcionament, 
quantitat de matèria reglamentada per artifici i quantitat total aproximada a utilitzar. 

8. Proposta de les mesures de seguretat i emergència previstes així com, si s’escau, de la 
indumentària i mesures de protecció recomanades per als espectadors. 

9. Justificació documental que l’organitzador ha subscrit una assegurança de responsabilitat civil 
que cobreixi possibles danys a tercers derivats de la realització de la manifestació festiva, i els 
possibles accidents en cas de participació de menors de edat. 

9. Amb l’entrada en vigor del Reial decret 563/2010 , a més de l’autorització municipal, cal 
algun altre tràmit previ a la celebració del corref oc? 

Sí. El tipus de tramitació dependrà de la quantitat total de matèria reglamentada que s’utilitzarà en 
l’acte. 

Si durant la celebració de l’acte s’utilitzaran menys de 50 Kg de matèria reglamentada, l’ajuntament 
haurà de comunicar a la Delegació del Govern la celebració de l’acte aportant, al menys, la relació 
dels tipus d’artificis pirotècnics que s’utilitzaran, descripció del seu funcionament, quantitat de 
matèria reglamentada per artifici i quantitat total aproximada a utilitzar. L’acte s'entén autoritzat 
excepte si hi ha denegació expressa. 

Si durant la celebració de l’acte s’utilitzaran més de 50 Kg de matèria reglamentada, l’ajuntament 
haurà de comunicar a la Delegació del Govern la celebració de l’acte aportant, al menys, la relació 
dels tipus d’artificis pirotècnics que s’utilitzaran, descripció del seu funcionament, quantitat de 
matèria reglamentada per artifici i quantitat total aproximada a utilitzar, així com la referència al 
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DOGC on es publica el reconeixement del caràcter religiós, cultural o tradicional de la manifestació 
festiva. En aquest cas, una vegada es rebi l’autorització expressa de la Delegació del Govern, 
l’Ajuntament autoritzarà la festa, sent el responsable de la custòdia de l’assegurança, així com de 
la salvaguarda de les mesures de seguretat i organització. 

10. Amb l’entrada en vigor del Reial decret 563/201 0 queda derogat el Decret 252/1999, de 31 
d'agost, pel qual es regulen les actuacions dels gr ups de foc en les celebracions populars 
i tradicionals, conegut com a “Decret Pomés”? 

No. Alguns dels seus aspectes continuen vigents, com ara: 

- Per a l’autorització de l’actuació d’un grup de foc, cal que la persona organitzadora acrediti que 
té concertat un contracte d’assegurances que cobreixi el risc de responsabilitat civil pels danys 
i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’actuació del grup de foc front a espectadors o 
espectadores i terceres persones, amb uns límits mínims de 150.253,03 euros per víctima i 
600.000 euros per sinistre.  

- L’autorització per a l'actuació d'un grup de foc ha d'indicar les mesures de seguretat adients 
per evitar danys personals o materials (l’annex 1 del Decret indica les mesures de seguretat 
bàsiques). 

- Abans d'autoritzar l'actuació d'un grup de foc, l'ajuntament ha de sol·licitar informe als 
corresponents serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments. Cal adjuntar a la 
sol·licitud d'informe una descripció de l'actuació projectada i de les mesures de seguretat que 
s'hi pretén aplicar.  

Respecte aquest punt cal tenir en compte que el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual 
s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el 
contingut d’aquestes mesures, obliga a l’aprovació d’un Pla d’Autoprotecció previ a la 
celebració del correfoc. 

- L'organitzador d'una actuació d'un grup de foc ha de comunicar l'actuació als veïns i senyalitzar 
l'espai o recorregut de l'actuació. Les comunicacions i senyalitzacions s'han de fer almenys 48 
hores abans de l'hora prevista per a l'inici de l'actuació i han d'indicar els aspectes següents: a) 
horari de l'actuació, b) espai o recorregut on es realitzarà l'actuació i c) mesures de seguretat 
que s'han d'aplicar.  

- D’acord amb l’article 4.3, l'ajuntament que autoritzi una actuació d'un grup de foc ha de: 

a) realitzar o supervisar que es realitzin les comunicacions i senyalitzacions previstes al decret. 

b) comprovar, abans de l'inici de l'actuació, que l'espai o recorregut on es portarà a terme està 
degudament condicionat, lliure de vehicles estacionats, de contenidors i d'altres elements 
que puguin destorbar el desenvolupament de l'actuació o que puguin resultar-hi danyats. En 
cas que durant l'actuació s'apagui l'enllumenat públic, s'ha de mantenir sempre un mínim 
d'il·luminació encesa. 

c) disposar els mitjans personals i materials necessaris per garantir l'ordre, la seguretat, la 
prevenció contra incendis i l'assistència sanitària durant la realització de l'actuació. 

- Els integrants dels grups de foc han d'adoptar les màximes precaucions en la manipulació del 
material pirotècnic per tal d'evitar danys personals, a ells mateixos o a terceres persones, o 
danys materials en béns públics o privats. En tot cas, han de respectar les mesures de 
seguretat que s'indiquen a l'annex 2 del mateix Decret. 
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- Quan en les actuacions participin voluntàriament i espontàniament persones no integrants del 
grup de foc, el grup i els encarregats de la seguretat han de vetllar perquè aquestes persones 
no manipulin material pirotècnic i perquè segueixin les indicacions dels integrants del grup, 
especialment amb relació al manteniment de les distàncies de seguretat1. 

11. Pel fet que una celebració sigui reconeguda com  a “manifestació festiva religiosa, cultural 
i tradicional“ es pot utilitzar qualsevol tipus de pirotècnia sense restricció?  

No. Només es podran utilitzar artificis sense marcatge CE que s’adquireixin directament, sota 
comanda, a l’empresa proveïdora i que, en qualsevol cas, no poden ser equivalents a categories 
reservades a professionals. 

12. Pel fet que una celebració sigui reconeguda com  a “manifestació festiva religiosa, cultural 
i tradicional” tothom hi pot participar com a actua nt sense restricció?  

No. Només aquells que acreditin formar part del grup de consumidors reconeguts com a experts 
que porta terme l’activitat. 

Durant el període transitori, que finalitza el 8 de novembre de 2011, es poden continuar celebrant 
els correfocs com fins ara. 

13. Tots els membres del grup de foc han de tenir l ’acreditació com a RGCRE o com a CRE? 

La normativa estableix que “únicament poden 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 a 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 CRE. 

La ITC 18 exigeix l’acreditació com a RGCRE per dur a terme algunes activitats, com ara 
l’adquisició de pirotècnia. Per aquest motiu, és aconsellable que en cada grup de foc hi hagi un 
mínim de dues persones amb l’acreditació de RGCRE.  

14. Si el grup de foc no té els seus membres acredi tats com a CRE no es pot celebrar? 

Durant el període transitori, que finalitza el 8 de novembre del 2011, es poden continuar celebrant 
els correfocs com fins ara.  

15. Com s’acreditarà que un grup de foc està consti tuït per CRE?  

La ITC 18 exigeix l’acreditació com a CRE per participar com actuant en una manifestació festiva 
que impliqui l’ús de pirotècnia.  

Aquesta acreditació serà expedida pel CPCPTC en un sol document 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.  

                                                 
1
 El concepte de “distància de seguretat” que empra el Decret fa referència a la necessitat de mantenir unes 
distàncies prudencials per a la participació segura en la manifestació festiva. El significat del concepte no es 
correspon, per tant, amb l’emprat pel Reial decret 563/2010 (que estableix unes distàncies mesurades en 
metres que cal respectar amb caràcter general, tret de les excepcions establertes, per exemple, per la ITC 18).    
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16. El document d’acreditació de CRE és el mateix p er als adults que per a les colles infantils? 

El document és el mateix. Com que la formació s’adequa a cada grup de foc i la normativa exigeix 
que la certificació s’emeti per a una determinada colla de foc, el document especificarà la colla de 
què es tracta.  

17. Quants RGCRE cal que s’acreditin per a poder ef ectuar un correfoc?  

La ITC 18 exigeix l’acreditació com a mínim d’un RGCRE per dur a terme algunes activitats 
vinculades als correfocs, com ara l’adquisició de pirotècnia i la formació dels CRE.  

18. Si al grup de foc hi ha algun membre que encara  no disposa de l’acreditació de CRE, 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 CRE 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.  

19. Les certificacions de RGCRE i de CRE tenen cadu citat?  

Atès que la certificació de la formació dels membres està vinculada a la pertinença a un determinat 
grup de foc, la certificació manté la vigència mentre es pertanyi al mateix grup de foc.  

Així mateix, la certificació manté la seva vigència mentre les condicions de la celebració es 
conservin.  

20. El  RGCRE que consti com a responsable de l’org anització del correfoc ha de ser 
forçosament el mateix que signa el document que acr edita la formació dels CRE?  

No.  

21. Les comissions de festes o coordinadores d’enti tats que organitzen un correfoc i no són 
grups de foc, com hauran d’adquirir la pirotècnia?  

Els artificis pirotècnics han de ser adquirits, sota comanda, pel RGCRE en un dipòsit de productes 
acabats d’un taller de fabricació degudament autoritzat. La factura s’ha de fer a nom de qui ha de 
fer-ne el pagament (grup de foc, ajuntament, entitat...).  

22. Què es considera correfoc de risc alt o de risc  baix segons els Plans d’Autoprotecció 
(PAU)?   

Ho determina el municipi que autoritza l’activitat.  
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23. Qui està obligat a fer el PAU?  

Els organitzadors de les activitats que el amb les característiques contemplades al decret 82/2010, 
de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures 

24. Quina responsabilitat recau en les colles en re ferència al PAU?  

Les colles, només si són organitzadores de l’activitat, seran responsables del PAU, que haurà 
d’estar confeccionat per una persona acreditada segons el Decret 82/2010. 

25. Quina és la titulació tècnica necessària per fe r un PAU?  

És una titulació específica que regula el mateix Decret 82/2010. 

26. En un correfoc de petita magnitud, com ara en u na població diferent a la del grup de foc, 
com s’han de gestionar els permisos?  

L’organitzador sempre és el responsable de gestionar els permisos per a la realització de l’activitat. 
Si es realitza en espai públic, cal l’autorització municipal, a més de la resta d’obligacions derivades 
de la normativa aplicable.  

27. Què diu l’annex 1 del DECRET 252/1999, de 31 d' agost, pel qual es regulen les actuacions 
dels grups de foc en les celebracions populars i tr adicionals – “Decret Pomés”? 

Descriu les mesures de seguretat que cal seguir en els llocs on es realitzen actuacions de grups de 
foc: 

1. Mantenir portes i finestres tancades, persianes abaixades, aparadors i vidres protegits i tendals 
recollits, i no tenir roba estesa o altres elements com banderes, etc. 

2. No col·locar cap element que pugui obstaculitzar el desenvolupament de l'actuació o el pas 
fluid de la gent (testos, taules, cadires, etc.). 

3. No llançar aigua fins que no hagi acabat l'actuació. 

4. No encendre foc ni fumar a prop de les bosses o contenidors del material pirotècnic. 

5. No envair l'espai on el grup de foc fa l'actuació i no agafar ni destorbar cap dels seus membres. 

28. Què diu l’annex 2 del DECRET 252/1999, de 31 d' agost, pel qual es regulen les actuacions 
dels grups de foc en les celebracions populars i Tr adicionals – “Decret Pomés”? 

Descriu les mesures de seguretat que han de seguir els integrants dels grups de foc: 

1. Utilitzar vestits i calçat resistents al foc i fer servir els complements necessaris per deixar la 
menor part possible de cos sense cobrir i per evitar-ne danys. 

2. No acumular més de tres artificis pirotècnics2 a la mà durant l'actuació, mantenir-ne les metxes 
recollides dins la mà i mantenir aquesta protegida del paraigua de foc. 

                                                 
2
 Al text del Decret diu “correcames”. S’ha canviat l’expressió per adequar-la millor a la naturalesa dels productes 

pirotècnics utilitzats per les colles. 
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3. Mantenir les distàncies de seguretat entre els actuants i els elements contenidors de la 
pirotècnia, els quals no han de ser hermètics i s'han de situar darrere del grup de foc. En cas 
que els actuants portin la seva pròpia pirotècnia, aquesta s'ha de dur penjada sobre l'espatlla 
en una bossa no hermètica. 

4. Mantenir les distàncies de seguretat respecte d'altres grups de foc o d'altres intervinents en la 
celebració. 

5. Mantenir les distàncies de seguretat amb els espectadors. 

6. Respectar el recorregut marcat per l'actuació i no envair els llocs on hi ha espectadors, els 
portals o llocs similars. 

29. Sóc tècnic municipal i estic interessat a parti cipar en la formació adreçada als RGCRE per 
tal d’aprofundir en la nova normativa. Puc inscriur e’m a la formació? 

Els tècnics municipals també podran realitzar aquesta formació per tal d’assolir una major 
coordinació en l’organització dels correfocs. Per aquest motiu, es reservarà un nombre de places a 
aquest col·lectiu en cada jornada formativa.  

Està previst realitzar 20 sessions entre gener i abril de 2011, en diversos punts de Catalunya. El 
calendari està pendent de concretar. 

La inscripció dels tècnics municipals s’ha d’efectuar mitjançant la tramesa d’un correu electrònic al 
CPCPTC (mroblesc@gencat.cat) amb les dades següents: nom i cognoms, municipi i càrrec, 
sessió a què es desitja assistir.  

Es lliurarà un certificat d’assistència a la sessió. Aquells tècnics municipals que siguin membres 
d’una colla de foc, si ho desitgen, podran realitzar la prova per obtenir l’acreditació com a RGCRE. 

 


