
  

Lliçà d’Amunt, a 17 de maig de 2022 

SOBRE LES FOGUERES 
DE SANT JOAN I SANT PERE 

 

Les revetlles de Sant Joan (23 de juny) i de Sant Pere (28 de juny) són festes populars en què 
és tradicional fer fogueres i fer ús de petards i focs d’artifici. Per altra banda, i d’acord amb la 
Llei 6/1998, forestal de Catalunya, el Decret 64/1995, pel qual s’estableixen mesures de 
prevenció d’incendis forestals, i la Llei 5/2003, de mesures de prevenció d’incendis forestals a 
urbanitzacions, cal reduir el risc que es produeixin incendis forestals. Per aquest motiu resolc: 

 
1r. Tota persona interessada a fer una foguera durant les revetlles de Sant Joan i/o Sant 
Pere haurà de sol·licitar autorització, sense excepció, a l’Ajuntament. 
 
2n.  L’autorització de la foguera se supeditarà al compliment d’un seguit de condicions sobre 
la foguera, els materials a cremar, el seu entorn, els medis d’extinció i vigilància, la 
meteorologia i d’altres, que l’interessat es comprometrà a respectar, i que els Agents Rurals, 
la Policia Local o Protecció Civil podrà comprovar en dies previs a la revetlla o en el seu 
transcurs. 
 
3r. No es podran fer fogueres que no hagin estat autoritzades. En cas contrari la Policia Local 
podrà requerir al propietari de la parcel·la o responsable a apagar-la. 
 
4t. Respecte les fogueres autoritzades que no compleixin les condicions requerides, la 
Policia Local requerirà al propietari de la parcel·la o responsable a prendre aquestes mesures 
de forma immediata. En cas d’impossibilitat de complir aquestes condicions li serà requerit 
apagar-la. 
 
5è.  Atès l’elevat risc d’incendi forestal d’aquesta època, resta prohibit el llançament de 
coets a tot el municipi. 
 
6è.  Tanmateix, si les condicions climatològiques fossin desfavorables i el risc d’incendi fos 
extrem, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de 
Catalunya podrà prohibir amb caràcter general l’encesa de fogueres a diferents parts del 
territori català. Si Lliçà d’Amunt restés afectat per aquesta prohibició, es suspendrien totes les 
autoritzacions municipals atorgades fins a nou avís. 
 

Així ho faig públic per a general coneixement i compliment. 
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