IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Publicació: BAN REVETLLA DE SANT JOAN 2022

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: 3J2CH-47IOR-WW82B
Data d'emissió: 9 de Juny de 2022 a les 8:28:13
Pàgina 1 de 3

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Alcaldessa de l'AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 08/06/2022 18:10

BAN

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 7617234 3J2CH-47IOR-WW82B D2AC20B9489222658D9929898553B10145D982EB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

JJ/es
Exp. 2022024409

Atesa la proximitat de festes que comporten l’encesa de focs a espais públics i la vendai ús de productes
pirotècnics a la via pública, l’Ajuntament de Girona considera necessària la promulgació d’aquest ban per
tal de regular-ne la venda i establir-ne les condicions d’ús.
A.- COMERÇ I UTILITZACIÓ DE PRODUCTES PIROTÈCNIS REGLAMENTATS:
A.1.- Productes autoritzats per a la venda
Per tal de garantir la seguretat i la convivència ciutadana i en aplicació del Reial decret 989/2015, de 30
d’octubre, que aprova el Reglament d’articles pirotècnics, i en aplicaciódels articles 6 i 7 de la Llei Orgànica
de Protecció de Seguretat Ciutadana referent a la venda i us de productes pirotècnics, així com en
compliment de l’article 17 de la Ordenança Municipal de Civilitat, es disposa:
Permetre la comercialització i l’ús en el terme municipal de Girona, en llocs degudament autoritzats,
únicament els artificis pirotècnics de les categories I, II i II, segons la catalogació de l’article 8 apartat 3, a)
del Reglament:
-

-

Categoria F1: Artificis de pirotècnia de molt baixa perillositat i nivell de soroll insignificant destinats
al seu ús en zones delimitades, inclosos els artificis de pirotècnia destinats al seu ús a l’interior
d’edificis residencials.
Categoria F2: Artificis de pirotècnia de baixa perillositat i baix nivell de soroll destinats al seu ús a
l’aire lliure en zones delimitades.
Categoria F3: Artificis de pirotècnia de perillositat mitjana destinats al seu ús a l’airelliure en zones
de gran superfície i que el seu nivell de soroll no sigui perjudicial per la salut humana.

A.2.- Prohibicions:
A.2.1- Comerç i l’ús d’artificis pirotècnics de la categoria F3 tipus “Trons” i/o similars amb continguts
superiors a 1,6 grams de contingut net explosiu (NEC), així comqualsevol artifici pirotècnic que per les seves
característiques pugui provocar lesions a les persones o danys als bens tant públics com privats.
A.2.2- Comerç d’artificis pirotècnics fora de la unitat mínima de venda expedida pel distribuïdor.
A.2.3.- Comerç i ús d’artificis pirotècnics a les persones que no tinguin les edatsmínimes indicades
a continuació:
-

Artificis pirotècnics categoria F1: 12 anys
Artificis pirotècnics categoria F2: 16 anys
Artificis pirotècnics categoria F3: 18 anys

A.2.4.- Artificis pirotècnics de la categoria F4, T1, T2, P1 i P2 d’ús de la marina.
A.2.5.- Comerç d’artificis pirotècnics a les persones que de forma clara manifesten trobar-se sota els efectes
de begudes alcohòliques o substàncies estupefaents.
A.2.6.- Comerç ambulant i per correspondència d’artificis pirotècnics .
A.2.7.- Mecanització per particulars d’artificis pirotècnics, així com d’ignició d’aquest mitjançant sistema
elèctric. Aquests artificis s’hauran d’usar de forma individual tal i coms’hagi adquirit i hagin estats posats a la
venda al públic.
A.2.8.- Comerç i ús de artificis pirotècnics de doble tro, triple tro i tro de fricció.
A.2.9.- Comerç i ús d’artificis pirotècnics que necessitant ignició manual, aquesta no esrealitza mitjançant
flama directa o brasa directa.
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A.2.10.- Comerç i ús d’artificis pirotècnics connectats o mecanitzats entre si, a excepciódels dissenyats per
a tal fi i disposant de l’etiquetatge CE.
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A.3.- Utilització dels articles pirotècnics
A.3.1.- Els usuaris i usuàries d’aquests articles hauran de prendre les mesures adients per tal d’evitar danys
a si mateixos i a altres persones, i també hauran de tenir cura delsbéns municipals i privats, abstenir-se de
col·locar-los al mobiliari urbà o en altres elements que puguin quedar malmesos.
A.4.- Emplaçament i característiques dels punts de venda
A.4.1.- L’emplaçament dels punts de venda seran els determinats per l’àrea de gestió corresponent de
l’Ajuntament de Girona i en tot cas seran del tipus M, segons el Reglament d’articles pirotècnics, que seran
portàtils i que hauran de mantenir una distància mínima de 20 metres respecte als edificis adjacents i altres
llocs que puguin representar una especial perillositat, com poden ser gasolineres o magatzems de
productes perillosos.
A.4.2.- Respecte a les característiques dels punts de venda han de reunir les següents condicions:
-

-

Haurà d’existir una porta d’entrada i sortida i que serà considerada també d’emergència, aquesta
haurà de obrir cap l’exterior i en cap cas podrà ser corredissa ni giratòria. Aquesta porta haurà de
fer un mínim de 0’80 metres d’amplada.
Les dimensions dels punts de venda hauran de permetre que les persones que hi treballin
desenvolupin el seu treball sense riscs per a la seva seguretat i salut i en condicions acceptables,
segons el R.D 486/1997, pel que s’estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs
de feina.

-

El terra del punt de venda haurà de reunir les característiques exigides respecte als productes
pirotècnics i tot cas serà d’una fàcil neteja, així com reunir les condicions exigides a la Norma UNEEN 61340-4-1, per evitar ignició accidentaldels productes pirotècnics.

-

El sostre del punt de venda serà d’un material lleuger i subjecte a la resta de la estructura de
manera que la zona que ofereix menor resistència en cas d’explosió o projecció.
El mostrador i la façana de venda hauran d’estar cobertes per un voladís d’una amplada mínima
de 0’60 metres.
Els punts de venda hauran d’estar protegits per tanques o similars en un radi de 5metres amb una
única entrada on hi haurà una línia d’espera per adquirir els productes amb una distància mínima
de seguretat de 2 metres entre aquesta i la zona del mostrador.
A l’àrea de compra del mostrador només podrà haver-hi una persona comprant per cada venedor.
Aquest còmput no afecta els/les menors que l’acompanyin.
En tot cas serà el/la titular de la llicència municipal, així com la persona encarregada del punt de
venda qui es responsabilitzaran en adoptar les mesuresde seguretat establertes.
Cada punt de venda podrà emmagatzemar, un màxim de 50 kilograms de matèriareglamentada.
El 10% de la matèria reglamentada podrà correspondre a articlespirotècnics de divisió de risc 1.1
i 1.2.
Diàriament, una vegada acabada la venda, s’hauran de retirar de les casetes els productes
sobrants, que s’hauran de traslladar amb un vehicle adequat a un magatzem autoritzat.
D’acord amb la ITC 17, les casetes tipus M hauran de comptar, com a mínim, ambun extintor del
pols polivalent ABC (21-A-113BC), amb una capacitat mínima de 6 kg.

-

-

-

A.5. Inspecció del material emmagatzemat
Tots els establiments amb autorització per a la venda d’articles pirotècnics estan obligats a facilitar la
inspecció del material emmagatzemat a la Policia Municipal i als Serveis d’Inspecció Municipals.
B. CONDICIONS PER A L’ENCESA DE FOCS A LA VIA PÚBLICA I ALS ESPAISPÚBLICS.
B.1.- Es recomana que els organitzadors de les fogueres intentin evitar aglomeracions de persones en els
espais de visualització.
B.2.- Per motius de seguretat no es podran fer fogueres, ni utilitzar articles pirotècnics, ni utilitzar globus o
fanals que ascendeixen amb aire calent procedent de la combustió d’espelmes, alcohol o altres, en zona
forestal o a menys de 50 metres d’aquesta.
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B.3.- La foguera s’haurà de situar en una superfície empedrada o en un carrer de terra i en qualsevol
d’ambdós casos s’haurà de protegir el terra amb una capa de sorra. En cap cas s’autoritzaran fogueres en
carrers asfaltats.
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B.4.- S’haurà de respectar una distància mínima de 15 metres per evitar danys al mobiliari urbà, les xarxes
elèctriques o telefòniques, als arbres, als jardins, als habitatges i a altres béns o instal·lacions, privats o
públics.
B.5.- No es podran cremar papers, ni teixits, que el vent pot enlairar; ni pneumàtics, ni plàstics, pels seus
efectes contaminants; ni contenir bidons, ni llaunes, ni esprais que poden explotar; ni usar benzina.
B.6.- Cal recordar la prohibició de produir sorolls desmesurats, especialment a altes hores de la nit.
B.7.- Les fogueres en relació al Pla Alfa de la Generalitat de Catalunya, que defineix les actuacions de
vigilància i prevenció d’incendis forestals:
-

Pla Alfa nivell 0, o activat a nivell 1: Cada foguera ha de disposar de mesures preventives com
tenir aigua i/o mànega connectada a la xarxa o bomba.
Pla Alfa activat a nivell 2: En el lloc on es farà la foguera, serà obligatori disposar d’una dotació de
300 litres d’aigua amb motobomba extintora o bé un hidrant d’incendis o similar.
Pla Alfa activat a nivell 3: Totes les autoritzacions de fogueres quedaran anul·lades. No es podrà
encendre cap foguera.

B.8.- Les sol·licituds les hauran de formular les entitats veïnals i/o ciutadanes reconegudes, i/o una persona
major d’edat que les representi i caldrà una autorització prèvia de l’Ajuntament, que concedirà l’àrea de
gestió corresponent. A la petició caldrà incloure-hi:
-

Detall del lloc de l’emplaçament de la foguera.
Condicions del paviment.
Distància dels béns a protegir.
Mesures de prevenció previstes.

B.9.- S’haurà de garantir l’extinció de la foguera en cas que sigui necessari i els peticionaris hauran
d’assumir la responsabilitat dels danys que es puguin generar, i del compliment del ban.
L’incompliment dels preceptes d’aquest ban o del Reglament d’articles pirotècnics comportarà la imposició
de la multa corresponent, sens perjudici que la Policia Municipal pugui comissar,com a mesura preventiva,
el material no autoritzat o utilitzat incorrectament.
Aquestes condicions resten supeditades a la situació meteorològica que, en cas de ser d’extrema sequera,
podria comportar, fins i tot, la suspensió immediata de les autoritzacions.

L’alcaldessa
Marta Madrenas i Mir
Girona, en la data de signatura electrònica
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