FOGUERES: REVETLLA DE SANT JOAN
Data de celebració: 23 de juny
Lloc: terme municipal de Sant Cugat del Vallès
Termini de presentació de sol·licituds: del 15 de maig al 19 de juny de l’any en curs (ambdós
inclosos)
CONDICIONS GENERALS
Si voleu fer una foguera amb motiu de la celebració de les revetlles d'estiu, adreceu una instància a
l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès abans del dia 15 de juny, sol·licitant l'autorització corresponent
(sol·licitud d’ocupació de via pública o instància en cas de foguera en jardí privat), on s'indiqui el nom
de dos responsables que es facin càrrec de la foguera des de que s'encengui fins que s'apagui.
Les fogueres hauran de complir una sèrie de normes de seguretat incloses en l’Ordenança de
Convivència Ciutadana i en el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de
prevenció d’incendis forestals:
•

Està prohibit fer foc en zona forestal i en zona urbana situada a menys de 500 metres de zona
forestal.

•

No es poden encendre fogueres a prop o en elements estructurals (fanals, semàfors,
senyalització vertical i horitzontal de la via pública, pilones, cadenes, tanques, tapes de registre,
reixes d’embrollats, reixes d’escocells, entre d’altres) ni mobiliari urbà (papereres, fonts
públiques, estanys, jardineres, jocs infantils, bancs, marquesines, suports publicitaris,
contenidors, escultures, aparcament de bicicletes, cons, tanques, entre d’altres).

•

No es poden encendre fogueres en jardins i parcs urbans.

•

No es poden encendre fogueres a menys de 15 metres de les façanes i dels cotxes estacionats
ni a menys de 10 metres de vegetació.

•

No es poden encendre fogueres sota les línies elèctriques, telefòniques i d’enllumenat públic.

•

La foguera no pot tancar el pas als vehicles d’emergència.

En base a les sol·licituds rebudes, l’Ajuntament autoritzarà només aquelles que reuneixin les
condicions de seguretat. En tots els casos, les llicències d’ocupació de via pública es concediran a
precari, sense perjudici d’ésser revocables en qualsevol moment per raons d’interès públic, seguretat
i sense dret a indemnització.
Les fogueres autoritzades hauran de ser muntades de la següent manera:
1. Eliminar tota l’herba, matolls, fullaraca, pinassa, branquillons i qualsevol altre material
susceptible d'incendiar-se, en un cercle de seguretat de 15 metres de diàmetre com a mínim, al
voltant de la foguera.
2. Posar sota la foguera terra o sorra (un mínim de 15 cm. de gruix) per no embrutar el paviment.
3. Acumular el combustible en una pila de no més d’un metre i mig d’alçada. Mantenir el
combustible de reserva a més de 5 metres de distància.
4. No encendre la foguera amb líquids inflamables.
5. No tirar papers, teixits, esprais i bidons. No cremar pneumàtics i plàstics, són molt
contaminants.
6. S’haurà de disposar d’alguna mesura preventiva metre duri la crema (mànega de reg
permanentment connectada a la xarxa d'aigua, bidons plens d’aigua, motxilles extintores, etc.)
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7. Un cop acabada la foguera, s'haurà d'apagar el foc amarant totes les brases amb aigua, fins a
tenir la completa seguretat que no queda cap brasa ni fumeja. En tots els casos les persones
responsables no hauran d’apartar-se en cap moment del foc mentre duri i s’asseguraran que
quedi totalment apagat, i procediran a la retirada de les restes de la foguera, de manera que en
abandonar el lloc, la via pública quedi en el mateix estat que abans de l’inici de l’activitat
(ordenada, neta, etc.).
Recordeu que està prohibit llençar coets, globus o altres artefactes que continguin foc a menys de
500 metres del bosc.

Les sol·licituds es presentaran a:
Oficina d’Atenció Ciutadana de Sant Cugat
Pl. de la Vila, 1
Telèfon 93 565 70 00




Dilluns a dijous: 08.00 a 18.45 hores
Divendres i vigílies de festiu: 08.00 a 14.00 hores
Dissabtes (només registre) 09.00 a 13.00 hores

Oficina d'Atenció Ciutadana de La Floresta
Carrer Pearson, 36
Telèfon 935 893 020


Dilluns a divendres: 10.00 a 13.30 i 17.00 a 20.00 hores



Oficina d'Atenció Ciutadana de Mira-sol
Carrer Mallorca, 42
Telèfon 935 892 018
 Dilluns a divendres: 10.00 a 13.00 i 17.00 a 20.00 hores

Oficina d'Atenció Ciutadana de Les Planes
Pl. Coll de la Creu d’en Blau , 7
Telèfon 935 836 435
 Dilluns a divendres: 10.00 a 13.30 hores

També per correu certificat: Ajuntament de Sant Cugat. Servei d’Atenció ciutadana.
Pl. de la Vila, 1 – 08172 Sant Cugat del Vallès
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