BAN
En relació a les revetlles i focs de Sant Joan, d’acord amb la Llei 6/1988 Forestal de
Catalunya i el decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis
forestals i perquè els focs de Sant Joan es celebrin amb les adequades garanties de
protecció per a tothom, faig saber:
-

-

-

Que està prohibit fer foc en tots els terrenys forestals, siguin o no poblats
d’espècies arbòries, i a la franja de 500 metres que els envolta.
Que totes aquelles entitats o persones que desitgin encendre una foguera
hauran de demanar permís a L’Ajuntament mitjançant una instància que es
presentarà davant de la Policia Local. Així mateix hauran de nomenar una
persona responsable de la foguera a efectes de prevenció i coordinació
d’emergències.
Que els focs s’han de situar a una distància prudencial de la façana de
qualsevol edificació i lluny dels objectes que puguin presentar un perill (cotxes,
contenidors, línies elèctriques...etc.)

-

Que per no fer malbé el paviment s’haurà de posar un gruix de com a mínim 10
cm de terra o sorra.

-

Que no es poden tirar al foc bidons, llaunes o esprais, ja que poden explotar, ni
pneumàtics o plàstics, degut als seus efectes contaminats.

-

-

Que no es poden llençar coets, globus i focs d’artifici vora les àrees de perill
d’incendi (els terrenys forestals i la franja de 500 metres que els envolta) ni en
llocs que puguin fer malbé el mobiliari públic o privat (papereres, bústies,
contenidors...etc).
Que s’ha de tenir sempre un mitjà adequat per poder apagar la foguera.

I, que s’ha de tenir precaució en l’ús dels petards i per tant s’han de seguir les
instruccions per al seu correcte funcionament.
Així ho faig públic per a general coneixement i compliment.

-
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