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BAN 9/2020

Sobre recomanacions per a la revetlla de Sant Joan i sobre les fogueres i el llançament de coets, focs d’artifici o 
altres artefactes que continguin foc 

Durant la revetlla de Sant Joan és imprescindible incrementar la vigilància i les condicions de seguretat de les fogueres i el 
llançament de coets, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc. 

Aquesta Alcaldia, per a la seguretat dels veïns, d’acord amb els articles 15 i 16 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, pel fet que tot el terme municipal està declarat com a zona d’alt risc 
d’incendis forestals, disposa el següent: 

 Resta prohibida l’encesa de fogueres. 

 Resta prohibit el llançament de coets, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc. 

Degut a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, d’acord amb les recomanacions de la direcció general de Protecció Civil, 
cal prendre les següents mesures de protecció addicionals: 

Activitat Recomanacions

 Mesures de 
seguretat 
generals 

Mascareta (a partir dels 6 anys) a l’espai públic i àmbits privats si hi ha altres grups o persones de contacte no habitual 
Distància de 2 m respecte altres grups o persones de contacte no habitual. En pública concurrència 4 m2 per persona 
Higiene de mans i no compartir objectes o estris 

Reunions i 
trobades 

Grups de màxim 20 persones (excepte convivents) 
Mascareta obligatòria 
Distància de seguretat i evitar contacte 
Higiene de mans i no compartir objectes o estris
 

Aglomeracions Prohibides: grups màxim 20 persones (no permès agrupacions de grups de 20 en 20) 

Fogueres Autorització municipal; es recomana només foguerons per minimitzar nombre assistents (grups màxim 20 persones) 

Castells de foc Permesos però no es poden habilitar espais de visualització, excepte per a grups de 20 persones sense contacte entre ells 

Sopars a l’aire 
lliure 

Si hi ha llicència de restauració; 75% de l’espai de la terrassa 
Altres: autorització municipal amb disposició de taules en grups de màxim 20 sense contacte entre ells; no cuina 
No permès ball amb interacció entre grups 

Espectacles, 
concerts i altres 
actes culturals 

Màxim 80 persones a l'interior i 800 a l'exterior, sempre asseguts; distància de seguretat, mascareta i higiene de mans 
Si no es poden garantir aquestes mesures es recomana no autoritzar-les 
No es permet el ball. No inclou sopars ni activitats similars 

Altres activitats 
a la via pública 

No es permeten aglomeracions. 
Criteri màxim 20 de persones 

Discoteques i 
bars d’oci 

Interior: 1/3 d’aforament 
Terrasses a l'aire lliure: 75% aforament 
Pista de ball o similar limitada per a taules; no per a ballar 

Platges i altres 
espais similars 

Controlar l’accés / aforament per garantir que no hi ha aglomeracions. 
Es recomana el tancament de platges i altres espais d’aglomeració habitual, si no es pot controlar 

Gels 
hidroalcohòlics 

No utilitzar-lo en cas de fer servir pirotècnia / foc. 
Substituir per rentat de mans amb aigua i sabó 

Pirotècnia No compartir metxa o altres estris 
Llegiu les instruccions i feu un ús adequat 
No llenceu petards a ningú ni els utilitzeu dins de casa. A terrasses o patins interiors, feu ús només dels que estiguin permesos. 
No utilitzar a menys de 500 m d’una zona boscosa 

L’Alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera.
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