
    

EVACUACIÓ DE LA PLAÇA VELLA AMB MOTIU DE L’ENCESA D EL CAMPANAR 
 
El Decret 112/2010 de 31 d’agost pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics 
i activitats recreatives, al Capítol III, article 110, Espectacles i activitats organitzats pels 
ajuntaments, disposa que aquests han de comptar amb les mesures necessàries per 
garantir la protecció de la seguretat, la salut i els drets de les terceres persones que 
puguin resultar afectades per la realització d’aquestes activitats 
 
La Llei 4/97 de 20 de maig de protecció civil de Catalunya s’inspira en la 
responsabilitat pública i l’autoprotecció en vers les persones i els bens. Per vetllar 
aquesta seguretat i assegurar la reducció del risc, els fonaments de la protecció civil 
són la previsió, la planificació, la coordinació i l’actuació. Tanmateix, aquesta llei 
responsabilitza les administracions locals com els màxims garants de la seguretat de 
les persones, i com a responsables d’aplicar totes les mesures i la normativa vigent 
per garantir aquesta seguretat. 
 
Finalment, el RD 563/2010 de 7 de maig, pel qual s’aprova el reglament d’articles 
pirotècnics i de cartutxeria, desplega, a la Instrucció Tècnica núm. 8 d’espectacles amb 
artificis pirotècnics realitzats per experts, la següent normativa: 
 
Punt 4 – Requeriments per fer l’espectacle – zona de seguretat 
 
4.9 Per a cada espectacle s’establirà una zona de seguretat que haurà d’estar tancada 
o acotada, i suficientment vigilada per la entitat organitzadora. 
4.10 El perímetre de la distància de seguretat es calcularà en relació al calibre més 
gran dels coets que es llencin. 
 
Fets els esments als fonaments legals d’aplicació i perquè sigui més entenedor, 
posarem exemples pràctics aplicats a l’Encesa del Campanar: 
 

- Per a un calibre 75 mm (aquest és el calibre dels trons d’avís i final de l’espectacle) 
el reglament marca que la distància mínima de seguretat al públic és de 45 m. 

 
- Per a calibre 125 mm (els coets que exploten fent “palmeres”) la distància mínima 

de seguretat al públic ve grafiada en 75 m 
 

- Per als volcans de color que queden durant una estona incandescents i van 
deixant caure espurnes mentre s’apaguen, la distància mínima de seguretat que 
marca el reglament és de 25 m al públic. 

 
Tot això, sense tenir en compte que les distàncies augmenten si hi fa vent, si els coets 
fan múltiples figures per un canvi de repetició, etc. 
 
 
Amb l’entrada en vigor d’aquest Real Decret i juntament amb la resta de normativa 
aplicable, l’Ajuntament, com a organitzador de l’Encesa del Campanar, té l’obligació 
d’aplicar mesures que minimitzin el risc en previsió de possibles fallades dels elements 
pirotècnics i les conseqüències d’aquestes. 
 
Només a títol informatiu he consultat una estadística dels accidents pirotècnics 
registrats al Regne Unit l’any 2008 (no es disposa de fons documentals oficials a l’estat 
espanyol ni a Catalunya), on la tradició pirotècnica no és ni remotament equiparable a 



    

la nostra, molt més rica i amb més nombre de manifestacions. Del total d’accidents, 
(809 persones ateses), 221 estan directament relacionats amb castells de focs 
artificials. D’aquests accidentats, la major part de les lesions són cremades de baixa 
perillositat i 69 persones van registrar lesions oculars que van des del tractament de 
només uns dies, fins a la pèrdua parcial o total de la vista en un ull. 
 
Us adjunto també un enllaç a Internet dels incidents als focs artificials a A Coruña l’any 
2010. No és sensacionalisme, és realitat. Aquest és un clar exemple de la necessitat 
d’una distància de seguretat ben definida i respectada pels assistents. Les 
conseqüències dels incidents, s’haguessin minimitzat notablement: 
 
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=7Xixk8fxSts&NR=1 
 
 


