Amb els petards,
no te la jugues

CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE,
SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

Per a començar, has de saber
Que hi ha 3 categories d'artificis de pirotècnia destinades a particulars:

Categoria I
Edat mínima d'ús:
Perillositat:
Nivell de soroll:
Ús:
Productes:

majors de 12 anys*
molt baixa
insignificant
en zones delimitades
bengales xicotetes, bombetes,
boles de fum...

Categoria II
Edat mínima d'ús: Majors de 16 anys*
Perillositat: Baixa
Nivell de soroll: Baix
Ús: A l'aire lliure en zones delimitades
Productes: Xinesos, candeles, fusters...

Categoria III
Edat mínima d'ús: Majors de 18 anys
Perillositat: Mitjana
Nivell de soroll: No perjudicial per a la salut
humana
Ús: A l'aire lliure en zones de gran
superfície
Productes: Traca valenciana, coets
borratxos, trons d'avís...
* Les edats d'ús podran reduir-se amb autorització dels pares o tutors legals. Per a més
informació i descàrrega punxa ací.

Quan et decidisques a comprar
¡ Acudix a establiments

autoritzats, permanents
o temporals.
¡ Tin en compte que l'aforament

dels establiments és limitat, per
la qual cosa no entres si veus que
està massa ple. Presta també
atenció als cartells de seguretat quan
estigues dins.
¡ No està permés vendre unitats soltes.

La unitat mínima és l'envàs.
¡ No admetes que et venguen envasos que presenten pèrdues de

continguts a causa de vibracions, temperatura, humitat o pressió.

En triar el producte...
¡ No compres productes pirotècnics de categoria 4.

Estan destinats exclusivament a professionals.
¡ Busca aquells adequats a l'edat de la persona que els

vaja a utilitzar.
¡ La metxa dels productes pirotècnics haurà d'estar

indicada per mitjà d'etiquetatge o instrucció o ser
clarament visible.
¡ Vigila que els productes pirotècnics de categories 1,

2 i 3, estiguen protegits contra l'encesa fortuïta
gràcies a una cobertura protectora, al seu
envasament o embalatge o al seu disseny.

¡ Per la teua seguretat no adquirisques articles que continguen

substàncies explosives comercials (excepte pólvora negra o
composició detonant) o explosius militars.
¡ Està prohibida la venda dels articles pirotècnics de múltiple tro i trons

de fricció. No els compres.
¡ També està prohibida la

venda d'artificis de
categories 1, 2, i 3
connectats o mecanitzats
entre si, excepte aquells
que estiguen dissenyats per
a tal fi.

Recorda llegir l'etiqueta
¡ Comprova que porta la marca CE. La trobaràs sobre els articles o sobre els

envasos o els embalatges que els contenen.
¡ Hi figuraran, entre altres

i almenys en castellà,
nom i adreça del fabricant o
importador, nom i tipus
d'article, categoria, edat
mínima d'ús, les instruccions
d'ús i la distància mínima de
seguretat si és procedent.

I a més, tin en compte
¡ Si estàs sota els efectes de begudes

alcohòliques o substàncies estupefaents no et
vendran cap article d'este tipus. Sigues
responsable.
¡ Si compres pirotècnia a través d'internet o per

telèfon, hauràs de personar-te en l'establiment
perquè et facen l'entrega.
¡ No compres ni consumisques articles fora de

la seua data de caducitat.
¡ Exigix el comprovant de compra. El

necessitaràs en cas de reclamació.
¡ Tria establiments adherits al Sistema Arbitral

de Consum. És una garantia afegida en cas de
conflicte.

Més informació
Si desitges més informació o realitzar alguna consulta, pots acudir a:
¡ Els servicis territorials de Comerç i

Consum de la Generalitat.
¡ Les associacions de consumidors.
¡ L’oficina municipal d'informació al

consumidor de la teua localitat.

Telèfon d'Informació
al Consumidor de la Generalitat

Telèfon: 012

www.indi.gva.es/ca/web/consumo/telefonos-de-contacto

Servici d'Informació
al Ciutadà de la Generalitat
Telèfon: 012
Xat:
http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/ac_consulta_012

www.indi.gva.es/va/web/consumo

