PRECAUCIONS
I CONSELLS
Estos productes han estat creats amb fins recreatius. NO
CONVERTISQUES LA FESTA EN UNA TRAGÈDIA.

nformació sobre
productes pirotècnics

Si vols divertir-te i no causar cap dany, NO ET
CONVERTISQUES EN UN POLVORÍ I SEGUEIX ESTOS
CONSELLS:
1. Mai els encengues al costat o prop d'altres artificis. Recorda que la
calor generada per l'artefacte pot provocar la ignició i explosió dels altres.
2. A l'utilitzar-los a la via pública, no oblides que el carrer és de tots i a
tots no els agrada. Utilitza les zones habilitades per l'Ajuntament
d'Almussafes a l'efecte.
3. Procura no molestar amb la teua actitud, perquè altres no et molesten
amb la seua.
4. Comprova que el producte estiga degudament etiquetat.
5. Assegura't que el producte estiga en perfecte estat, no admetent
productes pirotècnics que apareguen deteriorats o danyats. Tampoc no
manipules els seus components ni extragues el seu contingut. Tant en un
cas com en l'altre estaràs perjudicant la seguretat del producte.
6. En el moment d'utilitzar-los, procura evitar les aglomeracions i deixa
suficient espai entre les persones i l'artefacte pirotècnic. Recorda que,
per xicotet que siga, conté materials detonants o combustibles que poden
produir cremades amb facilitat.
7. No permetes que els xiquets utilitzen més productes que aquells que
estan autoritzats per a la seua edat. Encara així, quan els utilitzen assegura't
que ho facen sempre en presència i sota vigilància d'una persona adulta.
8. Compra'ls únicament en locals autoritzats i evita emmagatzemar-los
en el teu domicili.
9. No guardes artefactes pirotècnis entre la roba.

Recorda que les Falles són per a gaudir-les.
Evita accidents i denuncia qualsevol incompliment
de la normativa referent a materials pirotècnics.

CONTROL DELS PUNTS DE VENDA
Quan arriba el mes de març, Almussafes celebra la Festa de les
Falles. Un dels seus components típics és el soroll provocat per
l'explosió d'artefactes pirotècnics. Artefactes que no sols són
utilitzats per professionals, sinó que també són manipulats per
aficionats (adults, joves i xiquets), molts dels quals no apliquen
les suficients precaucions provocant, entre altes molèsties, que
durant estes dates s'incremente el nombre de cremats atesos
als centres sanitaris.
És per això que des de l'administració es realitza una campanya
de control dels punts de venda, conjuntament amb la Direcció
de Comerç i Consum, incidint principalment en el següent:

Que disposen de la preceptiva AUTORITZACIÓ de
Delegació de Govern.

Que es troben EMMAGATZEMATS en les degudes
condicions: sense superar el pes indicat en l'autorització,
disposar de caixes metàl·liques, mantindre fora de l'abast
del públic, mostres inactives.

Que estiguen degudament ETIQUETATS, en castellà,
amb indicació de classe i llegendes d'advertència "No
recomanat per a menors 12 anys" (CLASSE F1) i 16 anys
(CLASSE F2).

Que NO es venguen PRODUCTES PROHIBITS: CLASSE
F3 i següents.

BAN MUNICIPAL
L'ús del "TRO DE BAC" només s'autoritza per a la despertà a les
comissions falleres.
El llançament de coets en totes les seues varietats només podrà
realitzar-se en els espais tancats de les tres falles existents, fins el
19 de març.
MENORS 12 ANYS
No poden comprar ni llançar cap tipus de coet.
ELS PRODUCTES DE LA CLASSE F1
Sols poden ser utilitzats per persones amb edats compreses entre
els 12 i els 16 anys.
ELS PRODUCTES DE LA CLASSE F2
Poden ser manipulats per persones amb edats compreses entre els
16 i els 18 anys.
ELS PRODUCTES DE LA CLASSE F3
Només podran fer-ne ús les persones majors de 18 anys.
Queda totalment prohibit el llançament de coets fora de l'horari i de
les zones permeses. Els agents de la Policia Local han de vetlar per
l'estricte compliment d'allò ordenat en el present ban i formular
denúncia als infractors, els quals seran sancionats amb les quanties
màximes d'acord amb les normes legals. A més, es procedirà a confiscar
els productes pirotècnics que estiguen en poder dels infractors.
El Decret 19/2011, de 4 de març del Consell, fa una excepció en les
edats en les categories F1 i F2 a menors autoritzats pels pares per a
utilitzar productes pirotècnics, disminuint l'edat mínima a 8 i 10 anys,
respectivament.

