
Tipus
Bengales
Bombetes, 
sorpresa 
japonesa

Heu de comprar els productes pirotècnics als establiments autoritzats. Utilitzeu la pirotècnia de forma segura. No fiqueu 
els petards dins de cap totxana o altre recipient. No dispareu els coets en diagonal ni en contra del vent, no els dispareu 
des de balcons ni patis interiors i useu un llançacoets. Davant de qualsevol incident a la via pública, seguiu en tot 
moment les indicacions dels agents de l’autoritat i d’emergències.

Categoria I
Risc baix

Perill

Categoria II
Risc mitjà

Categoria III
Risc alt

Petards
Trons, traques 
xines

Coets
Coets de tro, 
coets de llum

Voladors
Paracaigudes, 
correcames, 
xiuladors, 
girasols, rodes

Fonts
Surtidors, 
volcans

Bateries
Combinacions, 
candeles

No encengueu mai cap foguera amb 
líquids inflamables, us podríeu cremar 
molt.

A les fogueres, no hi tireu papers ni 
teixits, el vent els enlairaria i els podria 
portar lluny. No hi llanceu bidons ni 
esprais, poden explotar. Si cremeu 
pneumàtics i plàstics, provocareu molta 
contaminació.

Revetlles amb precaució
Consells de protecció civil per a les revetlles i les 
festes populars i tradicionals de Catalunya

Consells de protecció civil per a les revetlles i les 
festes populars i tradicionals de Catalunya

Feu la festa 
amb seguretat
Aquest fullet us explica què cal fer per evitar un accident amb les fogueres i la pirotècnia.

Revetlles amb precaució

Amb la col·laboració de:

Empreses del 
sector pirotècnic

No feu fogueres enlloc sense 
l’autorització corresponent. Feu les 
fogueres a més de 15 metres de les 
façanes i els cotxes i mai sota línies 
elèctriques. 

No!No!

Coordina la campanya:

Departament d’Interior 
Direcció General de Protecció Civil

Trobareu tota la 
informació sobre 

“Revetlles amb 
precaució” i també la 

historieta 
En Pau, l’Arnau i l’Anna... 

a Terra de foc 
a www.gencat.cat/

revetlles.

L’adquisició i 
l’ús dels petards 
s’ha de fer sota 

la supervisió 
dels adults.

En cas d’una emergència, si 
necessiteu ajut, truqueu al 
telèfon únic, el 112.



Als llocs on es facin revetlles cal recollir 
la roba estesa i els tendals, i tancar 
portes i finestres. No encengueu cap 
petard dins les cases.

Assegureu-vos de comprar els 
productes pirotècnics en un 
establiment autoritzat. No us guardeu 
petards a les butxaques. 

No subjecteu els petards amb les 
mans. No els poseu a prop de la cara ni 
del cos. Enceneu cada article seguint 
estrictament les seves instruccions 
concretes.

No llanceu coets a menys de 500 
metres de zones boscoses ni en 
aglomeracions de persones.

Utilitzeu mitjans segurs per encendre el 
material pirotècnic (metxes i similars). 
Enceneu sempre la metxa per l’extrem, 
perquè us dongui temps d’enretirar-vos. 

Les candeles romanes que no tinguin 
mànec especial, heu de fixar-les en un 
forat, en un test amb terra o amb sorra 
per no cremar-vos.

Vigileu que no hi hagi a la vora líquids 
inflamables. S‘encenen fàcilment i els 
vapors poden explotar.

No llanceu mai petards contra ningú. 
Si un petard no s’encén bé, no el toqueu 
fins al cap de mitja hora i remulleu-lo.

No tireu cap coet amb la mà, ni amb 
la canya trencada, perquè sortirà en 
una direcció inesperada i pot explotar 
malament. No llanceu ni manipuleu 
petards des de vehicles en moviment, 
balconades ni finestres.

No fiqueu mai petards dins de totxanes 
ni ampolles de vidre, perquè en 
explotar fan metralla que pot fer molt 
de mal.

No talleu el tro final de les traques, 
poden explotar amb violència. No 
manipuleu el contingut ni l’estructura 
original dels petards, perquè podríeu 
provocar explosions sobtades.

Les fogueres han de permetre el pas 
dels vehicles d’emergència. Per no fer 
malbé el paviment, poseu terra o sorra 
sota la foguera. Eviteu fer les fogueres 
en zones amb vegetació seca o arbrat.

No!
No!

No!No!

No!

No!No!


