
 

 

 

 

 

DECRET DE L’ALCALDIA 

 
NIT DE SANT JOAN 2021  

 

La Nit de Sant Joan del 23 al 24 de juny es caracteritza per la celebració de diverses activitats de caràcter 

tradicional que formen part de la nostra cultura,  com poden ser les revetlles i les fogueres . Aquestes activitats 

contenen dos elements de risc importants: d’una banda, l’ús del foc (pirotècnia, fogueres, baixada de la flama 

del Canigó...) i de l’altra, la concentració de persones a l’entorn de l’ús del foc i també d’àpats i festes, tant 

organitzades com en espais improvisats. 

Atesos els aspectes abans indicats, per al desenvolupament d’una Revetlla Segura i garantir la seguretat de les 

persones i dels béns públics i privats, i gaudir sense conflicte d'aquests actes festius, cal recordar les normes 

que s’han de respectar per tots els vilatans, especialment en aquestes dates. 

En conseqüència, en ús de les facultats que em confereix la Llei,  

 

RESOLC: 

Primer.- Aprovar el següent: 

 

BAN INFORMATIU NIT DE SANT JOAN 2021 

Per una Revetlla Segura i garantir la seguretat de les persones, dels béns públics i privats, per gaudir sense 

conflicte de La Nit de Sant Joan 2021, supeditat a les pautes per a fogueres i actes, establertes pel PROCICAT 

en el moment de l’encesa i acte, sent d’obligat compliment seguir les indicacions marcades per les institucions 

públiques per tal de prevenir la propagació del virus COVID-19. interior.gencat.cat/revetlles 

Faig avinent 

1. Queda prohibit llençar coets a les zones properes al bosc. 

2. Es poden encendre fogueres sempre que es compleixin les següents mesures de seguretat: 

Lloc 

 No s'ha de situar la foguera a prop d'arbres ni a menys de 15 m de la façana de cap edificació ni de cotxes, i 

mai sota línies elèctriques, telefòniques, etc. 

 Està prohibit fer foc en terrenys forestals i al voltant d'una franja de 500 m. S'entén per terrenys forestals: 

- Els sòls rústics poblats d'espècies arbòries o arbustives, de matolls i d'herbes. 

- Els erms situats en els límits dels boscos, que siguin necessaris per a la protecció d'aquests. 

- Els erms que, per llurs característiques, siguin adequats per a l'aforestació o la reforestació. 

 Si la foguera es fa en un solar, abans cal deixar-lo net de bardisses o de materials inflamables. 

http://interior.gencat.cat/revetlles


 

 

 

 

 

 Si la foguera es fa al carrer, per no fer malbé el paviment, cal posar-hi terra o sorra (un mínim de 10 cm de 

gruix) i s'ha de deixar un pas per als vehicles d'urgència.  A més, cal demanar llicència d'ocupació de la via 

pública. 

 No es pot fer la foguera a prop d'un envàs pluvial, ja que la dilatació provocada per el calor podria 

enderrocar-lo. 

 En el lloc de la foguera cal que hi hagi una persona responsable major d'edat, perquè es compleixin totes 

les normes de seguretat. 

 Cal mantenir un zona de seguretat de 5 metres de radi al voltant de les fogueres neta de vegetació i altres 

materials. 

Materials 

 El material que s'ha de cremar a les fogueres ha de deixar brasa i ha de ser de fusta. Mai s'han de cremar 

papers ni teixits, ja que el vent els podria enlairar. No es poden llençar bidons, llaunes ni esprais a la 

foguera, perquè poden explotar, ni pneumàtics, matalassos ni plàstics, a causa dels seus efectes 

contaminants. 

 Queda prohibit per part de les empreses l'aportació de fusta a les fogueres. 

 S'ha de procurar fer la foguera petita i, si sobren materials, anar-los-hi afegint a poc a poc. 

 S'ha d'encendre la foguera per diferents focus, amb paper, palla, etc. No es pot fer servir mai benzina ni 

qualsevol líquid inflamable, ja que la deflagració que provoquen podria encendre els vestits de la gent. 

 Les fogueres només es poden encendre a partir de les 10 de la nit dels dies 23 i 28 de juny i poden 

romandre enceses fins a les 2 hores de la matinada. 

Apagament de la foguera 

 Cal tenir disponible en tot moment algun mitjà per apagar la foguera (galledes d'aigua, mànegues, extintor, 

etc.). 

 Cal apagar les brases amb aigua un cop acabada l’activitat i vigilar la foguera fins que quedi del tot extingida, 

ruixant el caliu perquè no hi hagi cap risc d'accidents. 

Consells als veïns 

 Els edificis veïns han de tenir les finestres i els balcons tancats, no fos cas que les guspires o algun coet 

perdut entressin en algun habitatge i provoquessin un incendi. 

 Cal plegar els tendals que hi hagi a les terrasses. 

 Està prohibit saltar damunt les brases. 

3. La persona o l'entitat organitzadora ha de presentar al Registre General de l'Ajuntament una sol·licitud en la 

qual comuniqui l'encesa de la foguera i el lloc on estigui situada, així com el compliment de les anteriors 



 

 

 

 

 

mesures de seguretat.  En el cas que la foguera s'hagi d'encendre a la via o en un espai públic cal demanar, en la 

mateixa sol·licitud, la llicència d'ocupació de la via o de l'espai públic. 

4. L'Ajuntament pot acordar que no s'encenguin fogueres per motius climàtics o per no complir-se les 

esmentades mesures de seguretat. En aquest últim cas, l'Ajuntament pot apagar i retirar els materials o bé 

ordenar a l'organitzador que ho faci. 

5. Per a qualsevol eventualitat, cal posar-se en contacte amb la Policia Local (al número de telèfon 

92.772.60.25) o amb els Bombers (al número 112). 

6. El no compliment de les previsions d'aquest Ban serà sancionat de conformitat amb el que disposa la 

normativa vigent. 

Segon.- Fer difusió del mateix als vilatans i vilatanes de Masquefa a través de la seva pública al taulell d’anuncis 

de la Corporació allotjat a la seu electrònica i a l’edifici municipal, pàgina web www.masquefa.cat, cartelleres 

municipals, difusió radiofònica i altres mitjans que es considerin procedents. 

 
 

 

Masquefa, el dia de la data de la signatura digital 

 
L’alcalde, El secretari acctal, 

Xavier Boquete i Saiz       Ramon Rigol Nutó 

 

http://www.masquefa.cat/
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