Normes i consells per a l’us de petards.
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

No guardeu artefactes pirotècnics entre la roba ni les butxaques.
No manipuleu els seus components, ni extragueu el seu contingut.
Mai els encengueu al costat o prop d’altre material pirotècnic.
En utilizar-los en la via pública no oblideu que el carrer és de tots i
heu de fer-ho en llocs autoritzats, respectant les restriccions de dies i
horaris que estableix el ban faller per a l’ús dels trons detonants.
Compreu els articles únicament a comerciants i professionals
autoritzats. L’etiquetatge ha de dur el marcatge CE i incloure la
classe, categoria, edat mínima d’ús i instruccions i distàncies de
seguretat, que han de ser respectades.
Mai guardeu els articles pirotècnics a casa.
Utilitzeu-los a espais oberts sense risc d’incendi, però mai al Jardí del
Túria ni a les zones de jocs infantil son està prohibit.
Mai heu d’encendre’ls subjectant-los amb la mà. Es recomana
depositar-los a terra, i encendre’ls, amb una metxa, allunyant-se com
més prompte millor.
No llenceu-los contra altres persones, animals o coses.
No introduir-los en botelles, llandes i similars, ja que produeixen una
metralla molt perillosa.

Restriccions en l’ús de trons detonants
(art. 10.7 Ban Faller 2019)

Es recorda la prohibició de disparada per particulars de productes pirotècnics
de les classes no autoritzades per la legislació vigent.
Per als productes de pirotècnia recreativa utilitzada per particulars, s’establix
una restricció en l’ús de trons detonants en els dies i horaris següents:
•

Dia 9 de març: entre les 02:00 i les 07:30 hores.

•

Dia 10 de març: entre les 02:00 hores i les 07:30 hores, i des de les
22:00 hores.

•

Dia 14 de març: a partir de les 02:00 hores de l’endemà

•

Del 15 al 19 de març: entre les 02:00 hores i les 07:30 hores.

•

Dia 20 de març: a partir de les 02:00 hores.

•

Resta de dies: entre les 22:00 hores i les 07:30 hores de l’endemà.

