
 

JJOORRNNAADDAA  FFOORRMMAATTIIVVAA  

PPEERR  AA  RRGG--CCRREE  
RESPONSABLES DE GRUP DE CONSUMIDORS RECONEGUTS COM A EXPERTS 

Acció formativa per a l’acreditació com a RG-CRE per a manifestacions festives 

religioses, culturals i tradicionals, en les modalitats de: Correfocs, Cordà, Passejà i 

Despertà; en les que s’utilitzen artificis pirotècnics d’acord a lo que estableix la ITC-

18 del R.D. 989/2015. 

PROMOU: Federació de Colles de Dimonis i Diables del País Valencià. 

REQUISITS DE L’ALUMNAT: Pertànyer a una colla, grup o associació cultural amb 

personalitat jurídica pròpia i amb experiència acreditable en manifestacions festives 

de caràcter religiós i cultural o tradicional en les quals s’utilitzen artificis pirotècnics, 

segons allò establert a la Instrucció Tècnica Complementària nº 18 del Reglament 

d’Articles Pirotècnics i Cartuxeria, del Reial Decret 989/2015, de 30 d’octubre. 

LLOC DE CELEBRACIÓ: Llar del Jubilat d’ Alboraia al carrer Portaler s/n 

DIA I HORARI: Dissabte 16 de juny des de les 8:30 hores fins les 19:30 hores. 

L’acreditació es farà de 8:30 a 9:00 hores i serà imprescindible la presentació del 

DNI. 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ: Omplint el formulari de dades que es trobarà a la 

pàgina https://www.facebook.com/fddpv/ i presentar-lo a la FDDPV abans del dia 8 de 

juny del 2018. ( dimonispv@gmail.com ) 

DONATIU:  Federats a la FDDPV  10€   No federats  15€ 

c/c ES03 3159 0032 9020 2410 6425 de la Caixa Popular a nom de la FDDPV i com a 

concepte “Jornada Formativa RG-CRE” 

Aquest donatiu serveix per a ajudar amb les despeses derivades de l’organització de la 

Jornada i del material entregat a cada participant en la mateixa. 

Cadascun dels participants a la Jornada haurà de fer (amb la suficient antelació) el pagament 

de les taxes administratives per a l’obtenció del carnet i presentar el justificant a l’hora de 

l’acreditació. 

FDDPV  -  Federació de Colles de Dimonis i Diables del País Valencià. 
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