GUIA TÈCNICA
(Criteri d'interpretació de la Normativa de Protecció Contra Incendis)

Divisió de Prevenció i
Investigació Postsinistral

Sol·licitud d’autorització de
l’emplaçament i condicions de
seguretat mínimes de les
fogueres

Fitxa:

1.09

Data:
15/06/11
25/02/12 (R1)
2/06/21 (R2)

Es defineixen 3 tipus de fogueres en funció de les seves característiques:
Foguera major: sense límit de càrrega de foc
Foguera petita: càrrega de foc no superior als 250kg de fusta
Foguera de peveter: càrrega de foc a la foguera de 25kg de fusta
Per emetre informe favorable en relació a l’emplaçament dels diferents tipus de
fogueres, cal enviar la documentació i dades mínimes següents:
1.- Plànol d’emplaçament de la foguera a escala 1/500 on quedi clarament posicionada
aquesta amb indicació del seu diàmetre aproximat, i grafiada la distància mínima de
15, 10 ò 4 metres (segons procedeixi) des de l‘exterior seu perímetre, respecte dels
elements del voltant vulnerables a la radiació tèrmica emesa per la foguera, tal com
s’indica en cada cas.
2.- Nom complet, DNI i telèfon de contacte de la persona major d’edat a qui es
concedirà l’autorització i, que serà responsable del compliment de les condicions sota
les quals s’atorgui.
Les condicions mínimes de seguretat sota les quals l’SPCPEIS considera autoritzable
l’emplaçament, són les següents:
Foguera major:
1.- Requeriran d’informe per part de Bombers
2.- Distància mínima de 15 metres des de l’exterior seu perímetre respecte dels arbres
(brancatge), façanes d’edificis, zones d’aparcament de vehicles, fanals, elements
urbans, instal·lacions elèctriques i altres elements vulnerables a la radiació tèrmica
emesa per la foguera.
3.- Disposar d’una base protectora d’almenys 25 cm de sorra.
4.- Disposar de mínim 2 extintors d’eficàcia 21A-113B
5.- Disposar d’un bidó d’aigua de 100 litres
6.- Disposar de personal fix fins a assegurar l’extinció del foc i les brases
7.- Assegurar que la zona queda lliure de vehicles aparcats.
8.- No es realitzarà cap foguera en zona boscosa ni prop d’ella. Com a mínim es
realitzarà a una distància superior als 500 metres.
9.- S’assegurarà la circulació dels vehicles d’emergència.
10.- La persona a qui es concedeixi l’autorització serà responsable de què es
compleixin aquestes condicions mínimes de seguretat i de qualsevol dany que es
pugui produir degut a la foguera.
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Foguera petita:
1.- Requeriran d’informe del Districte
2.- La càrrega de foc en cap cas podrà superar els 250 kg de fusta (màxim 2m de
diàmetre per 2 metres d’alt)
3.- Distància mínima de 10 metres des de l’exterior seu perímetre respecte dels arbres
(brancatge), façanes d’edificis, zones d’aparcament de vehicles, fanals, elements
urbans, instal·lacions elèctriques i altres elements vulnerables a la radiació tèrmica
emesa per la foguera.
4.- Disposar d’una base protectora d’almenys 25 cm de sorra.
5.- Disposar de mínim 1 extintors d’eficàcia 21A-113B
6.- Disposar d’un bidó d’aigua de 50 litres
7.- Disposar de personal fix fins a assegurar l’extinció del foc i les brases
8.- Assegurar que la zona queda lliure de vehicles aparcats.
9.- No es realitzarà cap foguera en zona boscosa ni prop d’ella. Com a mínim es
realitzarà a una distància superior als 500 metres.
10.- S’assegurarà la circulació dels vehicles d’emergència.
11.- La persona a qui es concedeixi l’autorització serà responsable de què es
compleixin aquestes condicions mínimes de seguretat i de qualsevol dany que es
pugui produir degut a la foguera.
Foguera de peveter:
1.- Requeriran informe del Districte
2.- El seu diàmetre màxim serà de 50 cm. La base del peveter haurà de ser 1,6
vegades major a la de la zona de foc, i es procurarà que no sigui molt profund.
L’alçada de la zona de foc estarà entre 0,80 i 1,20 metres respecte el nivell del terra.
3.- Distància mínima de 4 metres des de l’exterior seu perímetre respecte dels arbres
(brancatge), façanes d’edificis, zones d’aparcament de vehicles, fanals, elements
urbans, instal·lacions elèctriques i altres elements vulnerables a la radiació tèrmica
emesa per la foguera.
4.- Disposar de mínim 1 extintor d’eficàcia 21A-113B
5.- Assegurar que la zona queda lliure de vehicles aparcats.
6.- No es realitzarà cap foguera en zona boscosa ni prop d’ella. Com a mínim es
realitzarà a una distància superior als 500 metres.
7.- S’assegurarà la circulació dels vehicles d’emergència.
8.- La persona a qui es concedeixi l’autorització serà responsable de què es
compleixin aquestes condicions mínimes de seguretat i de qualsevol dany que es
pugui produir degut a la foguera. Es mantindrà personal fix fins a l’extinció del foc.
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