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ANUNCI SOBRE LES LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ TEMPORAL PER A ÚS 

PRIVATIU D’ESPAIS DE DOMINI PÚBLIC PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CASETES 

DE VENDA DE PRODUCTES PIROTÈCNICS – ANY 2023 

 

L’Ajuntament de Molins de Rei té la voluntat de regular l’ocupació temporal per a ús 

privatiu de determinats espais de domini públic per a la instal·lació de casetes de 

venda de productes pirotècnics pel proper any 2023. 

En aquest context, el consistori publicarà les bases que regularan el procediment 

administratiu i les condicions d’atorgament de llicències d’ocupació temporal per a ús 

privatiu d’espais de domini públic per a la instal·lació de casetes de venda d’artificis 

pirotècnics de les categories I, II i III segons la classificació establerta per l’article 8.3 

del Reial decret 989/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Reglament dels articles 

pirotècnics i cartutxeria, en els llocs - emplaçaments que a continuació s’indiquen, 

d’acord amb els plànols publicats amb el present anunci, com a Annex I: 

Lloc Any 2023 

1 Carrer Primer de Maig cantonada Carrer Francesc Layret 

2 Carrer Primer de Maig cantonada Carrer Salvador Seguí 

3 Rambla de la Granja cantonada Carrer Bruc 

4 Rambla de la Granja cantonada Passeig Terraplè 

 

L’objectiu del consistori és garantir la lliure concurrència de les persones 

físiques/jurídiques en idèntiques condicions d’igualtat respecte al futur procediment 

administratiu d’adjudicació que regulin les bases corresponents. 

En aquest context, S’INFORMA a les persones que vulguin participar en el futur 

procediment administratiu de l’atorgament de llicències d’ocupació temporal per a ús 

privatiu d’espais de domini públic per a la instal·lació de casetes de venda de 

productes pirotècnics pel proper any 2023, que: 

I. Podran presentar sol·licitud simultània per a cadascun dels llocs - 
emplaçaments determinats als plànols adjuntats a l’Annex I del present anunci. 
 

II. NO hauran de disposar de la preceptiva “autorització per a establiment de 
venda o comercialització al públic d’articles pirotècnics” emesa per la Delegació 
del Govern a Catalunya - Subdelegació del Govern a Barcelona ni de la 
sol·licitud d’aquesta autorització esmentada, per presentar la sol·licitud pel/s 
lloc/s – emplaçament/s detallats que estimin oportuns i per participar en el 
procediment administratiu de l’atorgament de llicències d’ocupació temporal 
d’espais de domini públic per a la instal·lació de casetes de venda de productes 
pirotècnics per a l’any 2023. 
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III. Una vegada s’hagin atorgat les corresponents llicències d’ocupació temporal 
per a ús privatiu exposades, els futurs adjudicataris hauran de disposar i 
presentar al consistori, prèviament a l’inici de l’activitat de venda d’articles 
pirotècnics pretesa, la preceptiva autorització per a establiments de venda o 
comercialització al públic d’articles pirotècnics, emesa per la Delegació del 
Govern a Catalunya -  Subdelegació del Govern a Barcelona. 
 
Val a dir que la sol·licitud a la Delegació del Govern a Catalunya -  
Subdelegació del Govern a Barcelona de l’autorització esmentada s’haurà de 
sol·licitar a aquest darrer òrgan amb una antelació mínima de tres (3) mesos 
a l’inici de la temporada de l’activitat. 
 

IV. Els futurs adjudicataris de les corresponents llicències d’ocupació temporal per 
a ús privatiu exposades hauran de complir (abans d’iniciar l’activitat pretesa) 
amb el règim d’intervenció administratiu (comunicació d’inici) que li correspon a 
l’activitat de venda d’articles pirotècnics, d’acord amb la Llei 18/2020, del 28 de 
desembre, de facilitació de l'activitat econòmica. 

 

 

Molins de Rei,  

 

 

Alcalde de Molins de Rei 

 

https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/portada/idp/55/ida/60/
https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/portada/idp/55/ida/60/
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