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BAN DE L’ALCALDIA NÚM. 03/2019 

 
 
SOBRE L’ÚS DE PETARDS I PIROTÈCNIA A LA VIA PUBLICA I ZONES PRIVADES 

  
Des d’aquesta Alcaldia us convidem a gaudir de les revetlles populars de Sant Joan i de 
Sant Pere per part de tots els cubellencs i cubellenques d’una manera segura i 
saludable! 

  
És per això que:  
  
1.     Us demanem que  tireu petards exclusivament les nits de revetlla de Sant 

Joan i de Sant Pere i no d’altres dies;  ens ho agrairan les nostres mascotes, les 
persones grans i els nostres infants, atès que a ells els afecta sensiblement el soroll que 
aquells provoquen. Us recordem que els petards fàcilment superen els decibels màxims 
autoritzats per la normativa i que, de tirar-los, s’hauria de fer en zones allunyades 
d’habitatges o residències, de centres geriàtrics, per motius de salut, així com de 
benzineres per afectar a la seguretat de tots. 

  
2.     De nou recordar-vos que resta prohibit llençar petards o fer foc a menys de 

500 metres de zones forestals per motius de risc d’incendi. 
  
3.     En darrer terme, us fem recordatori del que disposa la normativa que regula la 

pirotècnia Reglament d’Articles Pirotècnics i Cartutxeria, aprovat per RD 989/2015, 
de 30 d’octubre: 

  
a)    resta prohibit l’ús dels articles de les categories F1 (bombetes, bengales de 

pal, sortidors, voladors...) i F2 (rodes, traques, bengales, carcasses, tubs xiuladors...) a 
menors de 12 i  16 anys respectivament, i de la categoria F3 (petards i coets mitjans 
i grans) a menors de 18 anys. 

  
b)    Que la distància de seguretat respecte els articles de la categoria F1 

(bombetes, bengales de pal, sortidors, voladors...) ha de ser igual o superior a 1 
metre; pel que fa als articles de la categoria F2 (rodes, traques, bengales, carcasses, 
tubs xiuladors...) la distància ha de ser igual o superior a 8 metres; i la distància de 
seguretat respecte els articles de la categoria F3 (petards i coets mitjans i grans) ha de 
ser igual o superior a 15 metres. 

  
Tenir present tot això anterior farà que tots els cubellencs i cubellenques podem gaudir 
d’aquests dies de revetlla sense posar en risc la seguretat i la salut de les persones i de 
l’entorn. 

 
 
Bones revetlles! 
 
L’Alcaldessa Presidenta e.f.                                                                        
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