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  TELÈFON D’EMERGÈNCIA 
           93.860.70.80 

SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ FOGUERES DE  

SANT JOAN I SANT PERE 

Revetlla de Sant Joan: 23 de juny  -   Revetlla de Sant Pere: 28 de juny 
 
Nom i Cognoms      DNI 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Adreça        Telèfon 

 
 
____________________________________________________________________________      
  
 
major d’edat, tinc intenció de fer una foguera el dia de (marcar amb una creu): 
 

   la revetlla de Sant Joan     la revetlla de Sant Pere 
 
 
a la següent adreça / paratge 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Per aquest motiu sol·licito la corresponent autorització. 
 
 
Lliçà d’Amunt,    ______________________________________ (data) 
 
 
Signatura 
 
 
 
 
La signatura d’aquest document implica l’acceptació de les condicions que s’hi fixen.       
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CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR LES FOGUERES DE 

SANT JOAN I SANT PERE 

Revetlla de Sant Joan: 23 de juny  -   Revetlla de Sant Pere: 28 de juny 
 
Materials que es poden cremar: 
 
Només es pot cremar fusta i restes vegetals llenyoses 

 No es poden cremar residus de cap tipus, excepte fusta. 
 No es pot cremar tauler aglomerat, perquè conté resina i emet gasos tòxics. 
 No es poden cremar les bardisses i rostolls de manera difusa a la parcel·la 
 No es poden llençar petards a dins de la foguera 

 
Condicions de la foguera i el seu entorn: 

 La foguera tindrà un diàmetre màxim de dos metres i una alçada màxima d’un metre. 
 El perímetre de la foguera estarà lliure de vegetació en un radi de 5 metres que s’haurà 

d’anar remullant 
 La foguera estarà a una distància mínima de 6 metres del límit de la parcel·la 
 No hi pot haver cap cúmul de material inflamable o combustible en un radi de 10 

metres de la foguera 
 
 Mitjans d’extinció i de vigilància: 

 Caldrà tenir una mànega d’aigua a una pressió mínima de 2 bar a menys de deu metres 
de la foguera i una reserva d’aigua d’emergència (galledes, bidons, piscina). 

 Mentre hi hagi foc la foguera estarà atesa en tot moment per una persona com a mínim. 
 Al finalitzar la revetlla el foc s’haurà d’extingir totalment, fins que no surti fum ni 

s’observin brases. 
 
Condicions meteorològiques: 

 No es podrà fer la foguera en cas de condicions meteorològiques adverses (vent, calor, 
sequera extrema). 
 
Respecte a l’ús de pirotècnia: 

 Queda prohibit el llançament de coets en zones properes a boscos o masses forestals. 
 
La Policia Local i Protecció Civil vetllaran pel compliment d’aquestes condicions i podran requerir 
que s’apagui la foguera en cas contrari o per altres raons justificades de risc per a les persones i per 
als béns. 

La signatura d’aquest document implica l’acceptació de les condicions que s’hi fixen.  
Signatura  
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