
Data màxima de presentació:
dia 5 de gener de 2023, a les14 h

SOL·LICITUD I DECLARACIÓ RESPONSABLE FOGUERONS DE SANT ANTONI 2023

 DADES DE LA PERSONA TITULAR DE L’ACTIVITAT

 Nom i llinatges o raó social NIF

 Representant NIF
 ADREÇA PER A NOTIFICACIONS

 Adreça

 Localitat

 Telèfon Adreça electrònica

 DADES DE L’EMPLAÇAMENT DEL FOGUERÓ

 Amb figures a concurs*
 Amb figures fora de concurs*

 Torradors (només terra)

 Adreça

*Bases a: santantonimanacor.cat

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

       1Croquis de l’emplaçament amb les mides del fogueró i les distàncies a edificacions, vehicles aparcats,
arbres i zones arbòries, cables, fanals i altres elements urbans (en el revers d’aquest full).

DECLAR sota la meva responsabilitat

1) Que les dades contingudes en aquest document són certes i sé que la falsedat de les dades declarades comporta la 
impossibilitat de continuar amb l’encesa del fogueró.

2) Que no col·locarem el fogueró directament damunt del paviment o zona asfaltada; en aquest cas, es farà damunt arena (amb 
un mínim de gruix de 25 cm).

3) Que l’alçada del punt més alt del fogueró no serà superior a la distància d’aquest punt als edificis, vehicles, mobiliari urbà i 
arbrat, deixant sempre un pas per als vehicles d’emergència. La quantitat de material combustible serà proporcional a les 
distàncies de seguretat disponibles en el lloc on es faci el fogueró.

4) Que el fogueró no estarà situat davall línies elèctriques o telefòniques.

5) Que els materials a cremar seran dels que deixen brasa, sobretot fusta. No s’utilitzaran bidons, llaunes, esprais, pneumàtics o 
plàstics, a causa dels seus efectes contaminants.

6) Que encendrem el fogueró per diferents punts, amb paper, palla, etc. No farem servir benzina ni cap líquid inflamable ni 
material pirotècnic.

7) Que no encendrem el fogueró abans de les 20.00 h.

8) Que disposarem en tot moment d’algun mitjà per apagar la foguera (aigua, mànegues, extintors, etc.), i vigilarem que, una 
vegada donat per acabada la festa, quedi del tot extingida.

9) Que ens assegurarem que en els llocs on es facin les fogueres les portes i les finestres dels edificis pròxims estiguin 
tancades i avisarem els veïnats per tal que arraconin la roba estesa i els tendals.

10) Que sé que està prohibit botar per damunt de les brases de les fogueres.

11) Que la senyalització per a la grava i el fogueró que ens proporcioni la Policia Local de Manacor serà visible i col·locada 
seguint les indicacions de la Policia; en cas de pèrdua o robatori ho comunicaré a la Policia.

12) Que complesc totes les mesures de seguretat que es detallen a l’annex.

Signatura:

AJUNTAMENT DE MANACOR



1Dibuixau aquí el croquis de l’emplaçament amb les mides del fogueró i les distàncies a edificacions, vehicles aparcats,
arbres i zones arbòries, cables, fanals i altres elements urbans.

AJUNTAMENT DE MANACOR



AJUNTAMENT DE MANACOR

Annex1. Mesures de seguretat

1 Condicions dels  materials.  Els  materials  utilitzats en les fogueres han de ser
sòlids. A més, no poden formar part de l’estructura de la foguera els següents
materials:

a. Envasos a pressió (desodorants, insecticides, etc.)
b. Envasos  o  materials  plàstics  i/o  metàl·lics  (garrafes,  plàstics  d’hivernacle,

llaunes  de pintura o refrescos, etc.)
c. Materials  que  produeixen  emissions  tòxiques  (pneumàtics,  pintures,  goma

escuma,  matalassos, etc.)
d. Artificis pirotècnics.
e. Els materials de la foguera no han de ser susceptibles de desprendre-se’n a causa

del vent, ja que podrien provocar un altre incendi. Per aquesta raó no es permet
fullam sec, papers ni teles lleugeres.

2 Condicions generals d’ús:
a. Evitem fer focs quan hi ha vent. Precaució o revisió: 30 km/h. 
b. Cal tenir en compte que tots els edificis veïns tenguin les finestres i els balcons 
tancats, no fos cas que les guspires entrin en algun habitatge i provoquin un incendi.
c. Cal vigilar la foguera fins que quedi del tot extingida. Es recomana mullar les  brases 

per assegurar-se que s’ha apagat correctament.

3 Restriccions d’ubicació:
a. La foguera no pot passar de 3 metres d’altura.
b. La distància a tancs de GLP, benzineres i similars ha de ser com a mínim de 50m.

Similar  a  l’ADR  (Acord  Europeu  relatiu  al  transport  internacional  de
mercaderies perilloses per carretera).

c. L’alçada  del  punt  més  alt  del  fogueró  mai  no  ha  de  ser  superior  a  la
distància d’aquest punt als edificis, vehicles, mobiliari urbà i arbrat.

d. Les  fogueres  situades  damunt  la  calçada  han  de  tenir  protecció
vallada.
e. Hi ha d’haver accés per a vehicles d’emergència.

4 Protecció del terra:

Quan estigui empedrat, asfaltat o similars s’ha de col·locar enterra un llit preferiblement 
d’arena o terra d’un gruix mínim de 25cm.


