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1. Presentació  
 

La Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) 

estableix que s’ha d’incorporar la participació de la ciutadania, en forma de consulta pública 

prèvia, en l’elaboració o modificació d’ordenances o reglaments municipals. D’acord a l’article 

133 “Participació dels ciutadans en el procediment de normes amb rang de Llei i reglaments”, la 

consulta s’ha de centrar en:  

a) Els problemes que es pretén solucionar amb la iniciativa. 

b) La necessitat i oportunitat de l’aprovació. 

c) Els objectius de la norma. 

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. 

 

Amb el present document es vol rendir comptes del procés de consulta pública prèvia a 

l’aprovació de l’Ordenança sobre l’Ús de la Pirotècnia que va recollir l’opinió de les persones 

físiques i les entitats o organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura 

ordenança. La consulta es va habilitar mitjançant la plataforma de participació ciutadana 

https://participa.santfost.cat/ durant el període comprès entre l’1 i el 31 de desembre de 2020.   

 

 

 

  

https://participa.santfost.cat/
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2. Descripció del procés de consulta  
 

2.1. Ubicació de la informació a l’espai web  

 

La consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Ordenança sobre l’Ús de la Pirotècnia es va publicar 

a la plataforma de participació ciutadana municipal on s’ubicarien els diferents processos 

participatius, espais de participació i participació en normativa que es puguin iniciar des de 

l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles. A la plataforma s’ha habilitat l’espai “Processos 

normatius” com a repositori de les diferents consultes públiques prèvies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per donar visibilitat al procés de consulta pública prèvia, s’ha publicat la notícia de la consulta a 

la portada web de l’Ajuntament mitjançant un banner que adreça directament a la plataforma. 

El banner també s’ha publicat a les xarxes socials Facebook i Twitter de l’Ajuntament.  
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2.2. Consulta Pública a la web 

 

La consulta a la plataforma tecnològica de participació ciutadana es va fer a partir de preguntes 

prèvies que permetien reflexionar i fer aportacions: 

 

- Considereu que és necessari regular l’ús de la pirotècnia a Sant Fost? 

- Quines accions es podrien fer per disminuir els efectes del soroll dels petards a persones 

amb autisme o Alzheimer i als animals de companyia i salvatges? 

- Com es pot conviure la tradició de l’ús de petards en festes populars i els efectes que té en 

la salut de persones i animals? 

- Creus que s’ha de limitar els espais on utilitzar el material pirotècnic per tal de protegir la 

flora i la fauna autòctona del municipi així com la prevenció d’incendis? 

- Hi ha altres aspectes que hauria de regular l’ordenança? 

 

Per poder fer aportacions a la plataforma, és necessari estar registrat. Les propostes tenen la 

següent informació:  1. Títol;  2. Descripció; 3. Nom de la persona proposant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les propostes són visibles a la plataforma i es permet fer adhesions a les mateixes.  
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2.3. Abast de la consulta 

 

El període de consulta pública sobre l’Ordenança per regular l’Ús de la Pirotècnia va ser de l’1 al 

31 de desembre de 2020, coincidint amb la consulta prèvia a l’elaboració de l’ordenança de 

Civisme i Convivència i amb la consulta prèvia a l’elaboració de l’ordenança de protecció, 

benestar i convivència amb els animals de companyia i la fauna local. 

 

 

L’abast de la consulta ha estat el següent: 

- 3 propostes 

- 3 participants a títol individual  (2 homes i 1 dona) 

 

 

3. Aportacions recollides a la plataforma web i devolució 

 

Aquesta fase de l’aprovació de la normativa municipal té per objectiu recollir les reflexions i 

aportacions de la ciutadania i organitzacions en relació als principals elements que ha de recollir 

la futura ordenança sobre l’Ús de la Pirotècnia previ a la redacció de l’avantprojecte de 

l’ordenança. Per això no es fa una resposta desenvolupada a cadascuna de les aportacions sinó 

una valoració  general a cadascuna d’elles.  

 

A continuació es presenten les aportacions, les adhesions i un breu comentari.  

 

 

Aportació 1: Regularitzem els petards 

Descripció - Considereu que és necessari regular l’ús de la pirotècnia a Sant Fost? Sí, 

ho trobo molt necessari 

- Quines accions es podrien fer per disminuir els efectes del soroll dels 

petards? Campanyes de sensibilització a les escoles i instituts de Sant Fost, 

juntament amb un article a l'Alba, per tal de que arribi a tota la població. 

També s'haurien d'acotar diferents espais lluny del casc urbà (al espai de 

joves de la llera del riu, per exemple). 

- Com es pot conviure la tradició de l’ús de petards en festes populars i els 

efectes que té en la salut de persones i animals? Penso que si és "popular" 

no hi pot haver-hi petards, ja que molesten a una part de la població. Una 

festa pot ser genial sense petards. 

- Creus que s’ha de limitar els espais on utilitzar el material pirotècnic per 

tal de protegir la flora i la fauna autòctona del municipi així com la 

prevenció d’incendis? Evidentment que sí 

- Hi ha altres aspectes que hauria de regular l’ordenança? M'agrada molt 

aquesta proposta d'ordenança, ara bé si no es fa el mateix en els muncipis 
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del nostre entorn (especialment Martorelles, per ser el més proper) de poc 

servirà. 

Vots 3 

Valoració Les seves aportacions es tindran en compte en la fase de redacció de 

l’ordenança. L’objectiu és cercar alternatives per celebrar les festes 

populars reduint els efectes acústics de l’ús de la pirotècnia. 

 

 

Aportació 2: Proposta petards nit de Sant Joan 

Descripció No es pot perdre la tradició dels petards a la nit de la revetlla de Sant Joan, 

i per tant no es poden prohibir completament. Entenc que molestin als 

animals o persones sensibles, i per tant crec que una manera de reduir 

l'impacte seria prohibir l’ús de pirotècnia 364 dies a l'any i que nomes es 

puguin llençar petards la nit del 23 de Juny. 

Així, no perdrem la tradició ni la màgia de la nit mes curta de l'any i alhora 

limitarem els perjudicis que provoquen. 

El que no pot ser, es prohibir el petards completament, ja que la màgia de 

la revetlla radica en l' us dels petards. 

Sense pirotècnia es convertiria en un sopar familiar normal i corrent. 

Vots 2 

Valoració En la redacció de l’ordenança es cercarà la manera de mantenir les 

tradicions reduint l’impacte acústic de la utilització dels petards. L’objectiu 

no és prohibir sinó cercar alternatives per utilitzar la pirotècnia de manera 

responsable respectuosa amb les persones i els animals. 

 

 

Aportació 3: Pirotècnia necessària 

Descripció La pirotècnia tant de festa major, com correfocs, etc. són necessaris ja que 

formen part de la nostra història. No seria ho mateix una festa major sense 

correfocs ni molt menys amb la pirotècnia. 

Vots 0 

Valoració En la redacció de l’ordenança es cercarà la manera de mantenir les 

tradicions reduint l’impacte acústic de la utilització dels petards. L’objectiu 

no és prohibir sinó cercar alternatives per utilitzar la pirotècnia de manera 

responsable respectuosa amb les persones i els animals. 

 
 

 

 

 


