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OBJECTE:  
 
Regular les condicions d’ús en recintes tancats, d’artificis pirotècnics de categoria 1, 
establint els criteris de distàncies mínimes de seguretat, edat i altres aspectes 
relacionats amb la recollida de possibles residus incandescents. 
 

 
ÀMBIT D'APLICACIÓ: 
 
Espais tancats a la ciutat de Barcelona (excepte teatres i escenaris). Els responsables 
dels establiments tan sols podran utilitzar artificis pirotècnics de categoria 1 quan 
compleixin amb els següents criteris d’ús. 
 
 
CRITERIS D’ÚS: 
 

1. Per a la utilització d’aquest tipus de productes s’han de respectar les instruccions 
proporcionades pel fabricant de categoria 1 i marcatge CE, especialment el que 
fa referència a distàncies mínimes, limitacions d’edat, condicions 
d’emmagatzematge, tractament de residus i tot allò que fa referència al ús 
específic. 

 
2. Els responsable/es de l’establiment, amb anterioritat a la utilització del producte 

s’informaran al respecte de les possibles conseqüències d’ús del producte en 
presència d’aliments o begudes i en garantirà la no afectació. 

 
3. L’ús de productes de categoria 1, és incompatible amb la utilització simultània 

d’esprais, serpentines, confeti i tots aquells vestuaris i elements volàtils 
susceptible de propagar un incendi. 

 
4. El responsable/es de l’establiment hauran d’incorporar en la seva pòlissa 

d’assegurances la cobertura del risc pels possibles danys ocasionats en l’ús 
d’aquests articles pirotècnics de categoria 1. 

 
5. L’establiment haurà de verificar el compliment de la legislació vigent sobre 

condicions de protecció contra incendis. 
 

6. En els supòsits en els què les instruccions del fabricant no esmentin distàncies 
mínimes de seguretat s’hauran de seguir com a mínim les següents: 
 
 Distància de seguretat mínima, sigui quina sigui l’orientació de l’efecte, d’1 m. 
 Es respectarà la distància mínima de seguretat fixada per la possible 

projecció de partícules incandescents. 
 Una vegada utilitzat el producte cal garantir el correcte tractament dels 

residus. 
 

 


