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RECOMANACIONS PER A LES REVETLLES DE SANT JOAN 
(Font: Web de protecció civil de la Generalitat:  

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/mes_consells_dautoproteccio/
revetlles/ 

 

Consells per als veïns durant la revetlla 

 Procureu que tots els edificis veïns tinguin les finestres i els balcons tancats, no fos cas 
que les guspires o algun coet perdut entressin en algun habitatge i provoquessin un 
incendi. 

 Plegueu els tendals que hi pugui haver a les terrasses. 

Consells per als PETARDS i COETS:  

L’ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA I VIA PÚBLICA aprovada per l’ajuntament d’Olot comenta el 
següent referent a l´ús de material pirotècnic a la via i espais públics (capítol4): 
1.- En relació a petards de la 3a categoria (veure taula a continuació), dins del cas urbà, queda 
prohibit l’ús d’articles de la 3a categoria, com ara: els petards, amb independència de la seva 
denominació i els voladors, qualsevol que sigui la seva denominació. En tot cas, s’han d’adoptar 
les precaucions necessàries per evitar danys a les persones o béns. 
Per la proximitat amb la massa forestal del nucli d’Olot, i per evitar riscos d’incendis forestals, 
es recomana no utilitzar coets (els petards que s’enlairen) de categoria 2 o 3 (distàncies de 8 
metres o més). 
2.- NO es pot fer ús de material pirotècnic a la via pública, fora de les revetlles de Sant Joan i 
Sant Pere, de les festes de barri i de celebracions esportives, culturals o socials rellevants, SENSE 
autorització municipal. 
3.- Queda prohibit l’ús de material pirotècnic sobre bens i mobiliari, públic o privat, que puguin 
provocar qualsevol mena de dany. 
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Abans de manipular els petards:  
 Assegureu-vos de comprar els productes pirotècnics  

homologats en un establiment autoritzat.   
 No us guardeu petards a les butxaques. 
 Cal llegir les instruccions de cada article.  
En encendre els petards 
 No subjecteu els petards amb les mans. 
 No poseu els petards a prop de la cara ni del cos. 
 Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material  

pirotècnic: metxes i similars. 
 Enceneu sempre la metxa per l’extrem, perquè us doni temps d’enretirar-vos. 
 Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i remulleu-lo. 
 No llanceu mai petards contra ningú. 
On encendre els petards amb seguretat 
 La llei no permet llançar coets o petards a menys de 500 metres de zones boscoses ni 

en aglomeracions de persones: Degut al nostre evident entorn boscós, cal evitar tirar 
coets o voladors que s’enlairin. 

 No encengueu cap petard dins les cases. 
 No llanceu ni manipuleu petards des de balconades ni finestres. 
 Vigileu que no hi hagi a la vora líquids inflamables. S’encenen fàcilment i els vapors 

poden explotar. 
No manipuleu els petards 
 No talleu el tros final de les traques, poden explotar amb violència. 
 No fiqueu mai petards dins de totxanes ni ampolles, perquè en explotar fan metralla 

que pot fer molt de mal. 
Edat permesa per comprar petards 
 Cal respectar l’edat permesa de manipulació de petards (veure taula a la pàgina 

anterior). Es recomana acompanyar els infants i adolescents a comprar els petards per 
valorar la capacitat de manipulació dels mateixos evitant accidents. 

Respecteu el descans dels veïns i veïnes. 
 El soroll dels petards pot generar molèsties als veïns i veïnes i generar malestar 

a animals, tant domèstics com salvatges. Al complir la ordenança municipal i no 
utilitzar petards de 3a categoria, reduïm el soroll i també el risc d’accidents o 
possibles incendis forestals. 

 Es recomana concentrar l’ús de petards en el temps per no allargar massa les 
possibles molèsties a veïns i veïnes. 

 
En tot cas, restar atents als mitjans de comunicació (generals i locals) per si hi ha avisos 

o riscos relacionats amb incendis forestals i restriccions en l’ús de petards. 
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Consells per a FOGUERES 

 Per tal de fer fogueres CAL autorització per part de l’Ajuntament del 
vostre municipi. 

El lloc a escollir 

 No feu la foguera a menys de 15 metres de la façana de cap edificació. 
 Està prohibit fer foc a tots els terrenys forestals de Catalunya, tant si estan poblats 

d'espècies arbòries com si no, i a la franja de 500 metres que els envolta. 
 Sobretot, vigileu el pas de les línies elèctriques, telefòniques, etc. 
 Si penseu fer la foguera en un solar, abans deixeu-lo net de bardisses o de materials 

inflamables. 
 Si la voleu fer al carrer, procureu que hi hagi obert un pas per als vehicles d'urgència. 
 Per no fer malbé el paviment, poseu terra o sorra (un mínim de 10 cm de gruix). Si el 

paviment és d'asfalt, aquesta precaució és imprescindible, de la mateixa manera que 
és obligatori el permís de l'ajuntament. 

 No feu la foguera prop d'un envà pluvial, ja que la dilatació provocada per la calor 
podria enderrocar-lo.  

Els materials 

 Heu d'anar amb compte amb el que cremareu. Han de ser coses que deixin brasa, 
sobretot de fusta. 

 No cremeu papers ni teixits, perquè el vent els pot enlairar. No utilitzeu mai bidons, 
llaunes o esprais, ja que poden explotar, ni pneumàtics ni plàstics, pels seus efectes 
contaminants. 

 En general, feu la foguera petita i, si sobren materials, aneu-los-hi afegint a poc a poc. 
 Encara que sigui més lent i menys espectacular, heu d'encendre la foguera per 

diferents focus, de paper, de palla, etc. No feu servir mai gasolina ni qualsevol líquid 
inflamable. 

 Si fa vent, és millor que deixeu la festa per un altre any, no la convertíssim en una 
tragèdia. 

Apagueu la foguera 

 Tingueu en tot moment algun mitjà per apagar la foguera (galledes d'aigua, mànegues, 
extintors, etc.) tal i com vau indicar al formulari adjuntat a la sol·licitud de la foguera. 

 Vigileu la foguera fins que quedi del tot extingida i, sobretot, ruixeu el caliu perquè no 
hi pugui haver accidents. 

Consulteu si l’activitat de foguera està permesa o no el dia 23/06/2022    

En tot cas, restar atents als mitjans de comunicació (generals i locals) per si hi ha avisos 
o riscos relacionats amb incendis forestals i restriccions en l’ús de petards. 
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L’activitat només es pot fer si fa vent ENCALMAT, si el vent supera els 10 km/h no es pot 
fer. 
En cas d’existir un perill d’incendi forestal elevat, cal consultar el PLA ALFA a la web dels 
agents rurals: 

 Al següent enllaç: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-
natural/incendis-forestals/mapes/mapa-pla-alfa/  

 Al 012 
 A la policia municipal 

En cas que el Pla alfa a la comarca el dia de la revetlla sigui de nivell 2 o 3 no es podrà 
dur a terme la foguera tot i disposar d’autorització. 


