BAN
Amb motiu de les tradicionals revetlles populars, i per tal de reduir el nombre
d’accidents, riscos, sorolls i molèsties que comporten aquestes activitats, s’estableixen
les següents:

NORMES:
1r.- Es posarà en coneixement de l’Ajuntament la celebració de revetlles i festes
particulars al nostre poble, per tal de tenir constància del lloc on es realitzen. Es
demanarà autorització per dur a terme revetlles o festes a la via pública o en domicilis.
2n.- El volum de la música s’haurà de moderar a partir de les 2 de la matinada seguint
les indicacions de la Policia Local, per tal de no molestar el veïnat, sense que en cap
moment, pugui passar els nivells establerts en l’article 8 de l’ordenança municipal per a
la regulació dels sorolls.
3r.- Serà necessària l’autorització de la Direcció General del Medi Natural i
Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural, per al llançament de focs d’artifici, coets i petards, depenent del seu
emplaçament i de la classe de pirotècnia, així com per a la realització de fogueres en
terrenys o vies de domini públic, tenint en compte els condicionants del Departament i
de Protecció Civil:
a. Caldrà sol·licitar autorització a l’Ajuntament per fer fogueres, qui
considerarà el vistiplau a l’activitat i, posteriorment, gestionarà les peticions
d’autorització a través del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació
b. Només es permet la situació de fogueres o focs a solars i al ras.
c. No es poden situar fogueres a menys de 15 metres de la façana de
qualsevol edificació, ni a prop de línies elèctriques o telefòniques, ni a
menys de 500 metres del bosc o camps de conreu.
d. Si la foguera es fa en un solar, abans ha de deixar-se net de bardisses o de
materials inflamables.
e. S’ha de posar un mínim de 10 cm de gruix de terra o de sorra als carrers
que estiguin pavimentats o asfaltats, tenint en compte la responsabilitat dels
organitzadors de deixar ben apagat el foc, i, que el terra quedi amb les
mateixes condicions anteriors, fent-se responsable l’organitzador o
organitzadors dels danys i perjudicis que, en general, es puguin ocasionar.
f. Els materials a cremar han de ser del tipus que deixen brasa, bàsicament
fusta.
g. S’ha d’evitar utilitzar papers i teixits que poden ser enlairats pel vent. No
s’ha d’utilitzar mai bidons, llaunes o esprais, que poden explotar, ni
pneumàtics ni plàstics a causa dels seus efectes contaminants.
h. La foguera ha de ser petita i, si sobren materials, s’ha d’afegir a poc a poc.
i. L’encesa, encara que sigui més lenta i menys espectacular, s’ha de fer
mitjançant diferents focus de paper, de palla, etc., però mai s’ha de fer
servir gasolina o qualsevol líquid inflamable.
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En cas de vent, no s’ha d’encendre la foguera, és millor deixar la festa per a
un altre any i no convertir-la en una tragèdia.
S’ha de tenir molt en compte que tots els edificis veïns tinguin les finestres i
els balcons tancats, no fos que les guspires o algun coet perdut entrés en
algun habitatge i provoqués un incendi.
Cal recollir els tendals que puguin haver-hi a les terrasses.
Respecteu la distància de 15 metres des dels cotxes aparcats.
S’ha de tenir en tot moment algun mitjà per apagar la foguera (galledes,
mànegues, extintors, etc.).
S’ha de vigilar la foguera fins a la seva total extinció i, sobretot, s’ha de
remullar el caliu per tal d’evitar possibles accidents.
En cas de patir una cremada, cal que hi apliqueu aigua fresca dos o tres
minuts, la cobriu amb una gasa o amb un drap net i, si cal, aneu a un centre
sanitari. No s’hi ha d’aplicar mai pomades i, si la roba hi ha quedat
enganxada, mai no s’ha d’estirar.
Adoptar mesures de protecció i higiene per prevenir contagis com a
conseqüència de la Covid-19.
Prohibir la concentració de persones, ni realització de revetlles als parcs
públics urbans del municipi durant la nit de la revetlla de Sant Joan.
Prohibir l´accés motoritzat, excepte veïns, així com les aglomeracions al
Parc de la Serralada Litoral durant la revetlla de Sant Joan.

4t.- A excepció de la revetlla de Sant Joan, el llançament de focs d’artifici, coets i
petards haurà d’acabar a les 12 de la nit.

5è.- Aquest ban serà vigent des del 13 fins al 30 de juny de 2022, ambdós inclosos.
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