
 

 

 
 
 
 
Oriol Lozano Rocabruna, Alcalde-President de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, 
 

MESURES DE PREVENCIÓ PER A LES REVETLLES 
 
La nit de Sant Joan és per excel·lència la nit del foc. Aquesta festa tan tradicional, comporta una 
sèrie de riscos que cal minimitzar, i prevenir al màxim els danys i accidents a les persones i els 
béns. 
 
Faig avinent, 
 
LES MESURES SOBRE LES FOGUERES 
 
1r. Que està prohibit encendre fogueres en els següents llocs: 

 En terrenys forestals o camps de conreu. 

 En terrenys que es trobin a menys de 500 metres d’una zona forestal.   

 A menys de 15 metres de qualsevol edificació, vehicles i de qualsevol tipus de mobiliari 
urbà. 

 A menys de 100 metres d’espais que puguin representar un perill especial –com 
gasolineres o dipòsits de gas. 

 Sota línies elèctriques, telefòniques, etc. 

 En les urbanitzacions que no tinguin continuïtat immediata amb la trama urbana. 
 
2n. Que, no obstant el punt anterior, es podran concedir autoritzacions. Les entitats interessades 
en l’encesa d’una foguera hauran de sol·licitar l’autorització a l’Ajuntament abans del dia 15 de 
juny de 2021 mitjançant la presentació d’una sol·licitud on s’indicarà el lloc precís, el dia, l’hora 
i la durada aproximada de la foguera.  Aquesta sol·licitud l’ha de signar un responsable major 
d’edat. En cas que la foguera es vulgui fer en un solar particular caldrà presentar l’autorització 
del propietari del solar. Només s’autoritzaran les sol·licituds presentades en nom d’activitats 
econòmiques, d’associacions o col·lectius; no s’acceptaran les sol·licituds fetes per en nom de  
particulars. 
 
3r. Que, en el supòsit que la foguera autoritzada estigui situada en una plaça o via pública 
asfaltada o pavimentada, s’haurà de col·locar damunt el paviment una capa protectora de sorra 
amb un mínim de 20 cm de gruix i en el perímetre d’un metre de l’exterior de la zona afectada 
per la foguera.  
 
4t. Que la ubicació de la foguera i l’àrea de seguretat es col·locarà de forma que permeti que hi 
hagi obert en tot moment un pas com a mínim de 3,5 metres per als vehicles d’emergència 
(bombers, policia, ambulàncies, etc.). 
 
5è. Que el lloc on es farà la foguera ha d’estar net de vegetació en un perímetre de 15 metres al 
voltant d’aquesta.  
 
6è. Que queda totalment prohibida la utilització de: 

 benzina o altres productes inflamables. 

 Papers, cartons, teixits, plàstics, esprais, pneumàtics i productes químics. 
 



 

 

 
 
 
 
 
7è Que en el lloc de la foguera caldrà que hi hagi un responsable, que serà una persona major 
d’edat, per tal que vetlli pel compliment de totes les mesures de seguretat, i s’haurà de disposar 
d'una mànega connectada a la xarxa de subministrament d'aigua al peu d'on es realitzi. 
 
8è. Que s’ha d’apagar el foc, amarant totes les brases amb aigua per després barrejar-les amb 
les cendres, fins a tenir la completa seguretat que no queda cap brasa ni fumeja. 
 
9è. Quan s’encenguin les fogueres i/o quan hi hagi focs d’artifici al carrer, cal tancar les portes i 
finestres, i recollir la roba estesa o altres elements com banderes, etc, així evitareu el risc que es 
puguin encendre.  
 
10è. Que el titular de l’autorització serà el responsable directe de tots els danys i perjudicis 
ocasionats a la via pública o terrenys de propietat privada per la crema de la foguera, sense que 
se’n derivi cap responsabilitat per l’Ajuntament. 
 
11è Que la resta de materials que s’hagin  d’utilitzar en la crema de la foguera, i en cas que s’hagi 
d’utilitzar sorra per protegir el paviment, hauran de ser retirats del lloc el dia 24 de juny pels 
responsables que han cremat la foguera. 
 
12è. Que si la ubicació de la foguera o les seves característiques poden comportar un perill per 
a la seguretat de les persones i/o els béns, els tècnics municipals i/o de la Generalitat podran 
requerir la reducció de material i fins i tot la seva retirada. 
 
MESURES PER A L’UTILITZACIÓ DEL MATERIAL PIROTÈCNIC 
 
 
13é. Que cal que es prenguin les següents mesures a l’hora d’utilitzar el material pirotècnic: 

 

 Si feu ús de pirotècnica no feu servir el gel hidroalcohòlic: son incompatibles. 

 En cas de manipulat pirotècnia, les mascaretes més apropiades són les de cotó. Les 
mascaretes quirúrgiques són de paper i polipropilè, materials gens adequats amb el 
magnesi de la pirotècnia. 

 No guardeu cap article pirotècnic a les butxaques. 

 No poseu mai la cara ni cap part del cos al damunt o al davant d'un article pirotècnic 
encès. 

 No llanceu coets, globus o altres artefactes que continguin foc a menys de 500 metres 
del bosc. 

  Procureu encendre el ble pel seu extrem, perquè tingueu temps d'enretirar-vos. 

  Les candeles romanes sense el mànec especial, heu de fixar-les en un forat en un test 
amb terra o amb sorra. 

  Els coets voladors no els dispareu mai agafats amb la mà, ni amb la canya trencada, 
perquè sortiran en una direcció inesperada. 

 Quan utilitzeu focs artificials vigileu que no hi hagi a la vora líquids inflamables, 
s'encenen fàcilment i els vapors poden explotar. 

 No heu de ficar trons dins de les totxanes, ni ampolles, perquè, en explotar, fan metralla 
que surt incontrolablement. 



 

 

 
 
 
 

 Heu de fitxar bé les rodes d’artifici, per evitar que cremin incontrolablement. 
 

Així ho faig públic per a general coneixement i compliment. 
 
L’Alcalde 
Oriol Lozano Rocabruna 
Palau-solità i Plegamans, 10 juny de 2021 
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