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La Policia Local intervé 24 làsers i 4.600 unitats de material pirotècnic per a la venda
sense...
lunes, 15 de mayo de 2017

La Policia Local de Vila-real ha intervingut 24 làsers i 4.610 unitats de material pirotècnic per a la seua venda sense la
corresponent llicència en una parada de venda ambulant de pipes i crispetes situada al costat del recinte taurí. Tres
agents de la Unitat de Control d'Establiments i Consum (Uceco) van detectar una parada al carrer José Ramón Batalla
que, malgrat tenir autorització per a la venda no sedentària de pipes i crispetes, estava venent productes pirotècnics de la
classe 1 i 2, així com punters làser de la classe III.
En ser requerit pels agents a traure el material davant l'autoritat, el venedor, B. S. S., valencià de 31 anys, que en un
primer moment es nega, accedeix i extrau una caixa del seu furgó repleta de producte pirotècnic de classe 1 i 2, que se
suma a les caixes de bombetes grans de la classe 1 que tenia sota la taula. En total, es requisen 24 làsers de la classe
III, 1.650 unitats de bombetes grans de la categoria F1 i 2.960 unitats de petards de Xina de la categoria F2, per la qual
cosa es denuncia al venedor per infracció al Reial decret 989/2015 de 30 d'octubre sobre articles pirotècnics i cartotxeria i
s'alça una altra denúncia per infracció a la llei 1/2011 de 2 de març de la Generalitat, pel qual s'aprova l'estatut dels
consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana.
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=42393&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.

http://vila-real.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 21 June, 2018, 02:07

