Ajuntament de L’Hospitalet
Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme
Departament de Protecció Civil.

PROTECCIÓ CIVIL L’HOSPITALET

CONSELLS PER A LES COLLES INFANTILS QUE
PARTICIPEN EN ACTIVITATS DE GRUPS DE FOC

L’ús de la pirotècnia només serà dins del marc de les celebracions tradicionals
de diables.
.

.
Els nenes i nenes hauran de fer un curs sobre la utilització del producte específic
a utilitzar.
.
Cal acreditar que les persones menors tenen, com a mínim, un any d’antiguitat a
la colla.
.
Cal justificar que les persones menors tindran un seguiments de control especial
per part del cap de colla o la persona a qui delegui durant la celebració. Per cada grup de
tres nens o nenes hi haurà un adult responsable.
.
Se sol·licita el coneixement legal dels tutors o tutores legals tot donant el vist-iplau amb una autorització pertinent i acompanyant al menor en els actes que se
celebren.
.

El o la menor no carregarà mai el material pirotècnic ni podrà encendre’l.

.
Que l’edat de les persones usuàries d’artificis de pirotècnia de la categoria 1
sigui com a mínim de 8 anys i, en el cas de la categoria 2, sigui com a mínim de 10
anys.

.
Que els usuaris i usuàries amb edats compreses en els límits fixats per les
comunitats autònomes hagin rebut una formació suficient sobre les característiques de
cada producte, així com sobre la seva segura utilització.
.
Que la utilització dels productes per part de les persones usuàries objecte de la
disminució d’edat es faci sota la supervisió d’un adult i hagi estat prèviament
autoritzada per escrit per qui tingui la pàtria potestat o tutela.
.
Que s’adoptin totes les mesures necessàries per garantir la correcta aplicació dels
límits d’edat definits per les comunitats autònomes.

MESURES DE SEGURETAT PER A LES PERSONES
INTEGRANTS DELS GRUPS DE FOC

.
Les persones transportadores de pirotècnia es col·loquen al darrera de la
cercavila i van entregant les carcasses a petició dels diables. No poden tenir a la mà
més de tres articles, les metxes han d’anar recollides dins la mà i fora de l’abast del foc.
La resta d’articles que transporten han d ‘anar dins de bosses o caixes
ben tapades,
però no hermètiques, sense la possibilitat d’entrada de cap espurna. En cap cas, el diable
que transporta la carcassa pot encendre ni manipular la pirotècnia.
.
Utilitzar vestits i calçats resistents al foc i fer servir els complements necessaris
per deixar la menor part possible de cos sense cobrir i per evitar danys.
.
No acumular més de tres correcames a la mà durant l’actuació, mantenir les
metxes recollides dins la mà i mantenir aquesta protegida del paraigua de foc.
.
Mantenir les distancies de seguretat entre actuants i elements contenidors de la
pirotècnia, els quals no han de ser hermètics i situar-se darrera del grups de foc. En cas
que els o les actuants portin la seva pròpia pirotècnia, aquesta s’ha de dur penjada
sobre l’espatlla en una bossa no hermètica.
.
Mantenir les distancies de seguretat respecte d’altres grups de foc o d’altres
persones que intervenen en la celebració.
.

Mantenir les distancies de seguretat amb el públic.

.
Respectar el recorregut marcat per l’actuació i no enviar els llocs on hi ha
espectadors o espectadores, els portals o llocs similars.

MESURES DE SEGURETAT PER A LES PERSONES
INTEGRANTS DELS GRUPS DE FOC (TRABUCAIRES).

.
En cas de que existeixi repartiment de pólvora, aquest s’efectuarà en un espai
obert i adoptant mesures de precaució.
.

Només s’utilitzarà pólvora negra.

.

Les armes hauran d’estar en perfecte estat d’ús i funcionament.

.

Els participants només podran portar i/o usar simultàniament un arma.

.

Cadascú dels components podrà portar una única cantimplora de seguretat.

.

Es prohibeix terminantment disparar al terra i apuntar a les persones.

.

No es podrà portar begudes alcohòliques ni fumar durant el recorregut.

.

Es prohibeix accedir a locals públics portant l’arma.

.
Totes aquelles mesures de seguretat que especifiquen el Reglament d’Armes i
altres disposicions.
.

Tots els participants coneixeran aquestes mesures de seguretat.

.
El responsable que es compleixin les esmentades mesures de seguretat i es faci
un correcte ús de les armes serà el sol·licitant de l’autorització.

MESURES DE SEGURETAT ALS LLOCS AMB ACTUACIONS DE
GRUPS DE FOC.

Mantenir portes i finestres tancades, persianes abaixades, paradors i vidres
protegits i tendals recollits. No tenir roba estesa o altres elements con banderes, etc.
.

.
No col·locar cap element que pugui obstaculitzar el desenvolupament de
l’actuació o el pas fluid de la gent (testos, taules, cadires, etc.).
.

No llançar aigua fins que no hagi acabat l’actuació.

.

No encendre foc ni fumar a prop de bosses o contenidors del material pirotècnic.

.
No envair l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no agafar no destorbar cap dels
seus membres.

