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     CONSELLS PER A L'ÚS RESPONSABLE D'ARTIFICIS PIROTÈCNICS  

Normes i consells sobre  ús 
d’artificis pirotècnics 

La Comandància de la Guàrdia Civil de València

ha elaborat este fullet amb una sèrie de normes i 

consells a l’hora d’adquirir i utilitzar artificis 

pirotècnics. 

Comprove que l’etiquetatge porte el marcat CE. i que 
incloga la classe, la categoria, edat mínima d’ús i 

instruccions.  
Compruebe que el etiquetado lleve el marcado CE. y que 
incluya la clase, categoría, edad mínima de uso e 
instrucciones.  
 
Llija i respecte les instruccions d’ús i les distàncies de 
seguretat. 

Lea y respete las instrucciones de uso y las distancias de 
seguridad.  
 
Mantinga’ls en l’envàs fins el seu ús; no els porte en unitats 
soltes en la mà, roba o bosses, poden calar-se per calor, 

fricció o cop. 
Manténgalos en el envase hasta su uso; no los lleve en 
unidades sueltas en la mano, ropa o bolsas, pueden 
prenderse por calor, fricción o golpe.  
 
No fume prop de productes pirotècnics. 

No fume cerca de productos pirotécnicos. 

 

No intente encendre articles pirotècnics que semblen 
danyats. Si un producte pirotècnic no explota, no ha de 

tocar-lo ni recollir-lo. 
No intente encender artículos pirotécnicos que parezcan 
dañados.- Si un producto pirotécnico no explosiona, no 
debe tocarlo ni recorgelo. 
 
Si els utilitza en la via pública, no els dirigisca contra 
persones ni animals.  

Al utilizarlos en la vía pública no los dirija contra personas 
ni animales. 
 
No els encenga dins de recipients metàl·lics, de vidre, 
cartró, plàstic o paper, poden produir metralla i causar un 

incendi.  
No los encienda dentro de recipientes metálicos, de vidrio, 
cartón, plástico o papel, pueden producir metralla y causar 
un incendio. 
 
 

Els xiquets han d´utilitzar articles pirotècnics 
autoritzats per a la seua edat i sempre sota la supervisió 
d’un adult.  
Los niños deben utilizar artículos pirotécnicos  
autorizados para su edad y siempre bajo la supervisión 
de un adulto. 
 
Vigile que al voltant no hi haja líquids inflamables.   
Vigile que no haya en las cercanías líquidos inflamables. 
 
No els encenga aguantant-los amb les mans, 
col·loque’ls en terra, lluny de la cara i les mans per 
evitar cremades.  
No los encienda aguantándolos con las manos, 
colóquelos en el suelo, lejos de la cara y las manos para 
evitar quemaduras. 
 
No utilitze articles pirotècnics sota els efectes de 
begudes alcohòliques o substàncies estupefaents.  
No utilice artículos pirotécnicos bajo los efectos de 
bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes. 
 
En cas de cremades, rente la superfície afectada amb 
aigua freda i no aplique cap tipus de pomada o un altre 
producte, i acudisca a un Centre de Salut.  
En caso de quemaduras, lave la superficie afectada con 
agua fría y no aplique ningún tipo de pomada u otro 
producto, y acuda a un Centro de Salud. 
 
 

 

 

 

Des de la Comandància de la Guàrdia Civil 

de València els recordem que estem a la seua 

disposició les 24 hores els 365 dies de l’any a 

través del 062. 
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NORMES PER AL COMERÇ I ÚS D’ARTIFICIS PIROTÈCNICS 
 

La Guàrdia Civil de València per a la seua seguretat i la dels 
que l’envolten, a fi d’evitar accidents que puguen produir 
lesions o danys ha elaborat este tríptic amb informació per a la 
compra i utilització de productes pirotècnics:  

1. La normativa distingix quatre classes d’artificis de pirotècnia 
(productes pirotècnics amb fins recreatius o d’entreteniment), 
dels quals poden ser adquirits i utilitzats pels consumidors 
particulars els de les categories F1, F2 i F3, que presenten una 
perillositat molt baixa, baixa o mitjana, respectivament. Només 
els professionals experts, degudament certificats, poden 
comprar i manipular els d’alta perillositat, classificats en la 
categoria F  

2. Els artificis de categoria F1, de nivell de soroll insignificant, 
estan destinats a ser usats en zones delimitades, inclosos els 
artificis de pirotècnia destinats a ser utilitzats dins d’edificis 
residencials. Els de categoria F2, de baix nivell de soroll, estan 
destinats a ser utilitzats a l’aire lliure en zones delimitades. Els 
destinats a ser utilitzats a l’aire lliure en zones de gran 
superfície i el nivell de soroll dels quals no siga perjudicial per a 
la salut humana, són els de la categoria F3. 

 

 

3. Venda al públic d’articles pirotècnics. La venda al 
públic d’artificis i articles pirotècnics al detall de les 
categories F1, F2, F3, podrà efectuar-se en establiments de 
venda permanents, amb magatzem o sense annex. També 
podrà efectuar-se la venda temporal d’estos artificis de 
pirotècnia en establiments i casetes mòbils, amb magatzem o 
sense annex, instal·lades en la via pública o en terrenys de 
propietat privada. Els comerços de venda al públic 
disposaran d’una autorització expedida per la Delegació del 
Govern a la Comunitat Autònoma, que estarà sempre 
disponible en l’establiment i que pot ser sol·licitada en 
qualsevol moment per l’autoritat competent. 

4. Excepcions a la limitació de l’edat respecte a l’ús per 
menors. A la Comunitat Valenciana, per als artificis 
pirotècnics de les categories F1 i F2 es permet disminuir 
l’edat d’ús a 8 i 10 anys respectivament, per als menors que 
hagen rebut una formació suficient sobre les característiques 
de cada producte, així com de la seua utilització segura, que 
la utilització dels productes per part d’estos usuaris objecte 
de la disminució d’edat es realitze sota la supervisió de un 
adult i haja sigut prèviament autoritzada per escrit per qui 
tinga la seua pàtria potestat o tutela i únicament respecte als 
llocs i horaris concrets. L’ús d’elements de la categoria F3 
queda prohibit als menors de 18 anys. En este sentit, la 
normativa prohibix la venda i adquisició de productes 
pirotècnics a menors de 12 anys.  

5.Els artificis de pirotècnia han d’estar etiquetats de 
manera visible, llegible i indeleble, almenys en castellà. Així 
mateix, és indispensable que estiguen proveïts del marcat CE, 
que indica la seua conformitat amb les normes tècniques i de 
seguretat legalment establides. 

6. En l’etiquetatge s’inclourà, entre altres dades, el nom i 
adreça del fabricant i, si és el cas, de l’importador; el nom i 
tipus de l’article, la seua categoria, l’edat mínima i instruccions 
d’ús i la distància mínima de seguretat.  

7. Unidat mínima de venda o comercialització. La unitat 
mínima de venda o comercialització al públic, no expert, serà 
l’envàs, i es prohibix la venda d’unitats soltes fora d’este. 

8. Venda màxima per comprador. El nombre màxim de 
productes pirotècnics que pot ser venut a un únic comprador 
no podrà superar els 10 quilograms nets (NEC). 

9. Compra electrònica. Estarà permesa la compra telefònica o 
electrònica sempre que l’arreplega del material pirotècnic 
s’efectue en l’establiment de venda per la mateixa persona que 
va realitzar la compra.  

10. Venda per correspondència i venda ambulant. Queda 
expressament prohibit l’enviament de productes al públic per 
correspondència, missatgeria o un altre tipus de transport, així 
com la venda ambulant d’articles pirotècnics. 

11. Prohibicions a la comercialització. Els venedors 
d’articles pirotècnics podran negar-se a comercialitzar els seus 
productes als que manifesten de forma clara que poden trobar-
se davall els efectes de begudes alcohòliques o substàncies 
estupefaents. 
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