
 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PREMIÀ 

EN COMÚ PODEM PER UNA PIROTÈCNIA RESPECTUOSA I 

SEGURA 

La pirotècnia al nostre país és considerada com a sinònim de festa i d’alegria. 

Entesa com a espectacle, executada per professionals o entitats socials 

especialitzades, en una data, un horari i un espai concrets i aptes per a la seva 

utilització, és un tret distintiu de la nostra cultura popular, que es desenvolupa 

majoritàriament amb les mesures de seguretat pertinents i amb uns impactes 

acotats. 

No obstant això, els focs d’artifici i la pirotècnia van acompanyats de molèsties i 

danys de diverses consideracions que, com a societat moderna i inclusiva, hem 

d’abordar. La generalització de l’accés a artefactes pirotècnics de gran impacte 

sonor al conjunt de la població, inclosos infants que en fan un ús encara menys 

conscient, genera un impacte negatiu a la convivència i entorn de les nostres 

ciutats i pobles. 

L’ús indiscriminat de pirotècnia d’alt impacte sonor provoca perjudicis greus a 

adults i infants amb trastorns de l’espectre autista, amb hipersensibilitat auditiva 

o sensorial, amb malalties mentals, amb malalties del son, amb depressions o 

convalescents d’altres malalties. És nociu en especial per a la petita infància i per 

a la gent gran, agreujant-se en casos de malalties degeneratives. També ho és 

per a tots els animals que conviuen amb nosaltres, siguin domèstics o silvestres, 

que no comprenen la situació i en pateixen l’impacte multiplicat, en tenir una oïda 

habitualment molt més desenvolupada que la dels humans. Aquesta manera de 

celebrar la nostra alegria provoca por, angoixa, tristesa i dolor a molts dels qui 

formen part de la nostra societat. 

L'OMS indica que l'exposició a nivells superiors de 100 dB ocasiona danys greus 

auditius i fins i tot pèrdua immediata d'audició. Els sons superiors en intensitat 

causen llindar del dolor en humans, quan se sobrepassen 125 dB i pot ser 

insuportable a 140 dB. La pèrdua auditiva que apareix de manera immediata 

davant un so intens i impulsiu, es coneix com a trauma acústic.  

No podem oblidar-nos de les espècies animals amb agudesa auditiva més 

desenvolupada. Per exemple, les ratapinyades reconeixen sons molt aguts 

majors als 201 (KHZ). Entre els animals domèstics els gats estan entre 48-85 

(KHZ), en els gossos fins a 60 (KHZ); generalment la sensibilitat auditiva dels 

animals és major que els humans. 

 

 



 

 

A causa de la sensibilitat sensorial més gran dels animals, aquests perceben sons 

inaudibles per l'ésser humà sent més vulnerables a l'alteració auditiva. Sentint 

taquicàrdia, desorientació, por, fòbies, tremolors, perduda de control, nàusees 

falta d'aire i estrès posttraumàtic podent fins i tot ser letals per a ells. 

Els gats i gossos senten temor i fugen, la qual cosa pot provocar un accident o 

perdre's, això el comprovem en veure el seu comportament inusual, com 

escapar, saltar, o travessar finestres. Això pot provocar lesions greus. Els ocells 

ho sofreixen amb taquicàrdies que poden provocar-los la mort. 

Cada any lamentem accidents causats per artefactes pirotècnics amb resultat de 

lesions, de vegades irreversibles, sovint provocats per la desastrosa combinació 

d’artefactes pirotècnics i alcohol. Anualment, el nostre país pateix danys al medi 

natural i incendis, provocats per l’ús indiscriminat d’aquests artefactes. Any a any 

lamentem danys contra la propietat pública i privada per aquest mal ús. Any rere 

any, milers d’animals moren per cardiopaties o per vandalisme, arran d’aquest ús 

indiscriminat. Cada any, els municipis del país gasten grans quantitats de diners 

públics en la neteja, restauració i reparació dels danys que causen. 

La pirotècnia s’ha de regular per a protegir les vides de tots i totes i enfortir la 

convivència. No sembla raonable que durant diverses setmanes cada any, infants 

i adults del municipi carreguin amb artefactes pirotècnics i els utilitzin de forma 

indiscriminada a qualsevol espai, a qualsevol hora i sense preocupar-se ni de la 

seguretat pròpia i d’altri, ni de l’impacte dels artefactes, ni de la neteja posterior 

al seu ús. 

És un fet que la pirotècnia ha d’afrontar un procés de modernització i reservar-se 

majoritàriament a espectacles professionals o d’entitats especialitzades, i regular 

a cada municipi els espais i els horaris acotats en què la ciutadania en general 

pugui fer ús d’aquests artefactes, vetllant sempre per a la  protecció més gran 

possible dels col·lectius de persones vulnerables, dels animals i dels entorns 

naturals i per la mateixa seguretat dels usuaris i usuàries. 

Per tot el que s’ha exposat, el Grup Municipal de Premià en Comú Podem proposa 

al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer.- Que l’Ajuntament de Premià de Mar doni suport a les festes populars i a 

la cultura del nostre país, en què la pirotècnia s’utilitza per part de professionals o 

d’entitats socials especialitzades en unes dates, horaris i ubicacions concretes, 

aptes i respectuoses. 

 

 



 

 

Segon.- Que l’Ajuntament de Premià de Mar es comprometi a regular, amb una 

ordenança específica o un annex a les ordenances de convivència existents, la 

utilització de la pirotècnia al municipi, especialment d’aquella que suposa un alt 

impacte sonor, delimitant els dies, els horaris i les ubicacions concretes en què es 

podrà fer ús d’artefactes pirotècnics per part de la ciutadania en general i 

implementant mesures de protecció i seguretat en el seu ús. 

Tercer.- Que l’Ajuntament de Premià de Mar es comprometi a dur a terme 

campanyes informatives sobre els problemes i perjudicis que causa l’ús 

indiscriminat de pirotècnia d’alt impacte sonor en persones, animals i medi natural. 

Quart.- Que l’Ajuntament de Premià de Mar es comprometi a utilitzar en les festes 

municipals, de forma prioritària, artefactes pirotècnics de baix impacte sonor. 

Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords als grups parlamentaris del 

Parlament de Catalunya i del Congrés de Diputats, a la Federació de Municipis de 

Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 

 

 

 

 

 


