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BAN 2/2021
PROHIBICIONS DE FOGUERES LLENÇAMENT 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. 

Durant les revetlles és imprescindible incrementar la vigilància i les 
condicions de seguretat 
RECOMANACIONS MESURES COVID-19 per a la revetlla de Sant Joan 

Degut a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, es comuniquen les mesures de protecció addicionals i les recomanacions 
de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Interior, Direcció General de Protecció Civil, que cal prendre, són les següents:

Resum pautes Activitat Cal prendre les següents mesures de protecció addicionals i les Recomanacions: 

Mesures generals Fomentar activitats organitzades de petit format
Evitar accés i aglomeracions en espais no controlats / supervisats

Reunions i trobades
Grups de màxim 10 persones (excepte convivents)
Consum d’aliments i begudes només en espais habilitats amb mobiliari.

Aforaments activitats organitzades
No es pot superar el 70% de l’aforament màxim, amb 1.000 persones com a màxim en espais interiors o 3.000 a 
l’aire lliure o interiors amb ventilació reforçada (20 l/s i persona)
En el cas d’espais a l’aire lliure on l’aforament màxim pugui ser superior a 15.000 persones es podrà arribar al 
20% d’aquest aforament si s’estableixen sectors independents de fins a 3.000 persones cadascun

Fogueres Autorització municipal
Es recomana només foguerons per evitar un nombre elevat d’assistents
Els espais de visualització han d’estar controlats (perimetrats)

Castells de foc
Permesos
Es poden habilitar espais de visualització (perimetrats) garantint distàncies, evitant aglomeracions i complint 
aforaments màxims

Correfocs, falles, flama del Canigó i 
similars

Públic estàtic sense interacció amb l’activitat
Els espais de visualització han d’estar controlats (perimetrats)
Grups de cultura popular d’acord amb el pla sectorial

Concerts i altres actes culturals
Complint aforament
Es permet restauració si hi ha llicència o autorització

Sopars a l’aire lliure
Només en espais habilitats (habituals o temporals)
Autorització municipal en espais no habituals per controlar que estan degudament habilitats
Grups de màxim 10 persones sense contacte entre ells
Si hi ha llicència de restauració cal seguir les mesures corresponents de la restauració

Altres activitats a la via pública
No es permeten aglomeracions.
Criteri màxim 10 persones

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

L’Alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera.
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