BAN
INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS DE PETARDS PER MENORS

El Reial decret 563/2010, de 7 de maig, va aprovar el Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria. Aquesta norma estatal
incorpora, a l'ordenament espanyol, la Directiva 2007/23/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de maig de 2007,
sobre l’entrada en el mercat d'articles pirotècnics.
L’article 8 d’aquest reglament, regula les diferents categories dels articles de pirotècnia segons la seua utilització, finalitat i nivell
de perillositat. Així mateix, en els articles 141 i 142 s'estableix la previsió del seu ús en diverses categories, i es restringix la
utilització, en determinats supòsits, en funció de les edats de les persones usuàries i sense perjudici del que disposa la disposició
addicional sisena del Reial decret 563/2010, de 7 de maig.
En particular, aquesta disposició addicional permet l'excepció en la delimitació d'edats per a l'ús dels artificis de pirotècnia sobre
la base de tres criteris fonamentals: que es tracte d'articles de pirotècnia de les categories 1 i 2, que afecte llocs i horaris
concrets, i que s'utilitzen en desenvolupament de «costums arrelats».
En la normativa valenciana, els artificis de categoria 1 poden ser utilitzats per xiquets o xiquetes a partir de 8 anys, i els de
categoria 2, per majors de 10 anys, que és l'excepció a la normativa estatal.
La normativa estatal fa referència al fet que els artificis pirotècnics etiquetats amb la categoria 1 són per a xiquets o xiquetes a
partir de 12 anys, i la categoria 2, per a xiquets o xiquetes a partir de 16 anys.
•

Artificis categoria 1, per exemple: bengales, smoke balls, bombetes i fonts.

•

Artificis categoria 2, per exemple: xinesos, xiulit i tro, correcames, remolí rotació, font classe II.

Perquè un xiquet o una xiqueta de 8 anys utilitze artificis pirotècnics amb marcatge CE de les categories 1, i un o una de 10
anys, de la categoria 2, és obligatòria l'autorització per escrit del pare i de la mare o del tutor i tutora legals que certifiquen que
el menor o la menor ha rebut instruccions sobre l'adequada utilització del producte.
L'ús dels artificis haurà de realitzar-se sempre en presència d'un adult.
El model d'autorització no cal presentar-lo en cap òrgan de l’Administració, simplement ha de quedar-se sota la custòdia del
pare i de la mare o del tutor i tutora legals a l'efecte del seu possible requeriment per les autoritats o organitzadors de
l'esdeveniment.
El model d'autorització es pot recollir a l'Ajuntament, descarregar-lo del web www.ajunt-museros.com o del DOCV. núm. 6475,
de 8 de març de 2011.
D'acord amb les competències normativament establides, serà aplicable a aquest reglament el règim sancionador previst en el
títol X del Reglament aprovat pel Reial decret 563/2010, de 7 de maig.
Les zones autoritzades per a tirar petards de les classes I i II són:
-

Parc de Verdolaga – carrer de Mesquita
Parc de Joan de Ribera
Pista de patinatge del carrer Molí
Parc de l’avinguda d’Alexandre VI (davant de l'estació del metro)
Zona de l'ermita (davant del col·legi)

Dies i horaris març de 2021:
-

Dies 10, 11 i 12, de 17.00 h a 20.00 h
Dies 13 i 14, d'11.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 20.00 h.
Dies 15 i 16, de 17.00 h a 20.00 h.
Dies 17, 18 i 19, d'11.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 20.00 h.
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