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BAN D'ALCALDIA 
 

Horari utilització d'articles pirotècnics durant les falles 2022: 
 
Els productes de pirotècnia recreativa utilitzats per particulars es podran utilitzar en les 
següents franges horàries: 
- De l'11 al 19 de març: des de les 07.30 fins a les 01.00 hores 
- A partir del dia 20, després de la cremà, ja no es podrà tirar cap classe de petard.  
 
Pel que fa a les zones que s'han de tindre en compte, els articles pirotècnics estaran 
prohibits en les zones de jocs infantils. En el cas d'incomplir-se aquesta norma, la Policia 
Local podrà decomissar o retirar els explosius i denunciar a les persones infractores. 
 
Els petards de categoria 1, els que es poden tirar des dels 8 anys, són artificis de 
pirotècnia de molt baixa perillositat i nivell sonor insignificant destinats a ser utilitzats en 
zones delimitades, inclosos els artificis de pirotècnia destinats a ser utilitzats dins d'edificis 
residencials. 
Els productes d'aquesta categoria són trons d'impacte de baixa intensitat (bombetes i mini 
bombetes), mini petards de xicoteta intensitat amb metxa, bengales de llums, rodetes, 
camelies, mini fonts lluminoses i boles de fum. 
 
Els petards de categoria 2, els que es poden tirar des dels 10 anys són artificis de 
pirotècnia de baixa perillositat i baix nivell sonor destinats a ser utilitzats a l'aire lliure en 
zones delimitades. 
Els productes d'aquesta categoria són petards de mitjana intensitat, traques xineses de 
mini petards, fonts, rodes (abelles), articles voladors (aerolits, cércols de foc, vespes, 
bombarders), fonts i volcans mitjans, tubs de fum i candeles romanes. 
 
Els productes de categoria 3, la qual cosa només poden tirar els majors de 18 anys són 
artificis de pirotècnia de perillositat mitjana destinats a ser utilitzats a l'aire lliure en zones 
de gran superfície i el nivell sonor de la qual no siga perjudicial per a la salut humana. 
Els productes d'aquesta categoria són masclets, halleys, papallones i similars, avions i 
trons cubanitos número 1. 
 
Es recorda que l’ús dels artificis en xiquets i xiquetes haurà de realitzar-se sempre 
en presència d'una persona adulta. 
 


