
DOSSIER DE PREMSA DEL DISPOSITIU PER A LA REVETLLA DE SANT JOAN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISPOSITIU ESPECIAL PER A LA 
REVETLLA DE SANT JOAN 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



DOSSIER DE PREMSA DEL DISPOSITIU PER A LA REVETLLA DE SANT JOAN 

 
 

Servei Català de Trànsit  
 
 
La revetlla de Sant Joan d’aquest any es desenvoluparà en un context especial en El 
Servei Català de Trànsit (SCT), en col·laboració amb la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra, establirà un dispositiu especial de trànsit a les carreteres 
catalanes amb motiu de la revetlla i la festivitat de Sant Joan. Aquest dispositiu 
començarà avui dimecres 23 de juny a les 15 h i s’allargarà fins les 24 h de 
diumenge 27, atès que s’espera un pont festiu de quatre dies. Aquest fet, i la 
coincidència amb l’inici de l’estiu i de les vacances escolars, fa que es prevegi una 
mobilitat elevada. 
 
Cal tenir present que aquesta operació especial de Sant Joan coincideix amb un 
repunt de la sinistralitat mortal a les carreteres catalanes, especialment dels 
motoristes que representen gairebé el 40% de les víctimes mortals d’enguany. 
Concretament fins al 20 de juny han mort 58 persones, un 28,9% més que el 2020, i un 
23,7% menys que el 2019, en situació de prepandèmia. Convé destacar que aquest 
2021 l’accidentalitat mortal i greu a les carreteres catalanes s’ha incrementat arran de la 
finalització de l’estat d’alarma el passat mes de maig i aquestes dues darreres setmanes 
s’ha registrat aquest repunt preocupant. 
 
Des del Departament d’Interior s’ha posat en marxa un pla de xoc per capgirar aquesta 
tendència negativa de l’evolució de l’accidentalitat, sobretot del col·lectiu motorista, 
amb més presència policial, intensificació del suport aeri i les tasques de vigilància des 
dels mitjans de l’SCT i la planificació de més sessions del programa Formació 3.0, entre 
d’altres mesures de conscienciació. Davant el volum elevat de desplaçaments que es 
registrarà a la xarxa viària aquests propers dies es demana extremar la precaució en la 
conducció per evitar més víctimes i s’apel·la a la responsabilitat compartida i a la 
necessitat d’una convivència respectuosa a la xarxa viària per reduir la 
sinistralitat.   
 
Pel que fa a la previsió de mobilitat, es preveu, si la meteorologia és favorable, que uns 
525.000 vehicles surtin de l’àrea de Barcelona entre les 15 h de dimecres 23 i les 15 h 
de dijous 24 de juny. L’operació tornada de diumenge 27 de juny es durà a terme entre 
les 12 i les 24 h i es calcula que uns 295.000 vehicles es mobilitzin cap a l’àrea 
metropolitana de Barcelona. A més, convé destacar que hi haurà un gran nombre de 
desplaçaments locals a tot el territori concentrats principalment la tarda i nit de 
dimecres 23 de juny per celebrar la revetlla.  
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Vies més conflictives i horaris amb més intensitat de trànsit 
 
 
Sortida 
De dimecres 23 a les 15h fins dijous 24 a les 15 h 

Retorn 
Diumenge 27 de juny de 12 a 24 h 

 
A-2      Sant Joan Despí, Sant Feliu de          
            Llobregat i Sant Vicenç dels Horts  
AP-7    La Roca i Llinars del Vallès 
B-23/AP-7      El Papiol - Martorell 
B-30    Barberà del Vallès  
C-17    Parets del Vallès  
C-35    Llagostera 
C-55    Sant Vicenç de Castellet 
C-58    Montcada i Reixac i Sabadell 
C-65    Llagostera 
C-32    Mataró 
N-340  El Vendrell 
 

 
AP-7    Vilafranca del Penedès  
AP-7    La Roca i Llinars del Vallès  
C-15    Vilanova i la Geltrú 
C-31    Santa Cristina d’Aro 
C-32    Viladecans – Sant Boi de Llobregat 
C-32    Arenys de Mar – Vilassar 
C-35    Llagostera 
C-55    Castellgalí 
C-58    Sant Quirze del Vallès 
C-65 Llagostera i Santa Cristina d’Aro 
N-340 Altafulla, Roda de Berà, El Vendrell i 
            Vallirana 
N-II      Tordera 
 

 
Les franges horàries que podran ser més conflictives són: 
 
Sortida: Dimecres 23 de juny: de 17 a 22 h 
Retorn: Diumenge 27 de juny: de 12 a 22 h 
 
El Servei Català de Trànsit gestionarà i controlarà la mobilitat durant aquesta operació 
especial a través de l’equip tècnic del Centre d’Informació Viària de Catalunya 
(CIVICAT), que té el suport a peu de carretera dels Equips Mòbils d’Informació Viària 
(EMIV), els quals es distribuiran per les vies més conflictives. A més, els mitjans aeris 
dels que disposa l’SCT (un avió bimotor i dos helicòpters) reforçaran el seguiment del 
dispositiu i el control i la vigilància del trànsit. 
 
 
Dispositiu de trànsit de Mossos d’Esquadra 
 
Els agents dels Mossos d’Esquadra s’encarregaran de la vigilància i regulació del 
trànsit, actuant en les incidències que hi pugui haver i que afectin a la mobilitat, 
prevenint accidents i infraccions mitjançant la seva presència continuada a la xarxa viària 
catalana. 
  
S’establiran tant en les vies de màxima mobilitat, com en vies secundàries i allà on es 
preveu més circulació, un total de 1.332 controls amb la participació de 1.760 efectius 
de trànsit, els propers dies 23 al 27 de juny:  

● 348 controls d’alcoholèmia i drogues 
● 218 controls de seguretat passiva 
● 174 controls de PREMOT (motocicletes) 
● 283 controls de distraccions 
● 190 controls de velocitat 

  
En relació als controls de drogo-alcoholèmia prevists per la revetlla de Sant Joan 
(nit del 23 al 24 de juny) es realitzaran un total de 67 controls des de les 22:00 hores del 
dia 23 fins les 10:00 hores del dia 24 de juny, amb la participació de 389 efectius de 
trànsit. 
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Mesures especials de circulació, ordenació i regulació trànsit 
 
Per millorar la fluïdesa del trànsit, i de forma preventiva, el Servei Català de Trànsit 
adopta una sèrie de mesures especials de circulació, ordenació i regulació del 
trànsit (carrils addicionals i  en sentit contrari a l’habitual, inversió de prioritats a 
rotondes, carrils d’incorporació, dispositius de senyalització abalisats amb cons) per a 
incrementar la capacitat viària i garantir la seguretat viària. 
 
Les mesures més importants s’habilitaran durant el retorn de diumenge 27 de juny amb 
la instal·lació de carrils en sentit contrari a l’habitual a l’AP-7 entre Sant Celoni i la 
Roca del Vallès i entre Vilafranca i Martorell, i també a la C-32 sud entre Gavà i 
l’Hospitalet i a la C-32 nord entre Arenys de Mar i Vilassar de Mar i entre Vilassar i la B-
20/Pota Nord. També es realitzen tant a l’operació sortida com a la tornada canvis de 
prioritat en rotondes o anul·lació de carrils en diferents vies sobretot d’accés a la costa. 
El carril busVAO de la C-58 també s’obrirà a tots els vehicles per augmentar la 
capacitat viària d’entrada o de sortida.  
  
 
Restriccions a la circulació vehicles pesants i informació viària 
 
Amb la mateixa finalitat que s’adopten les mesures especials de transit, el Servei Català 
de Trànsit ha establert per l’any 2021 una sèrie de restriccions a la circulació de vehicles 
pesants que consten a la RESOLUCIÓ INT/332/2021, de 8 de febrer, per la qual 
s'estableixen les restriccions a la circulació durant l'any 2021.  
 
Per aquesta operació especial, NO s’han establert restriccions específiques a la 
circulació, però pels festius i diumenges en el període de 13 de juny a 12 de setembre hi 
ha restriccions a: C-253, C-35, C-63, GI-681, GI-682 i N-240. 
 
A través dels panells de missatgeria variable disposats en el conjunt de carreteres i 
autopistes catalanes, l’SCT difondrà, durant el dispositiu especial, informació de les 
restriccions i de la situació del trànsit, així com consells de seguretat viària amb l’objectiu 
de conscienciar especialment dels riscos de combinar d’alcohol i conducció i de 
promoure actituds responsables a la carretera durant la revetlla de Sant Joan. 
 
A més, els usuaris es poden informar de l’estat del trànsit a través del 012, del compte de 
Twitter @transit, el web i a través de les cròniques radiofòniques i televisives de diversos 
mitjans de comunicació. 
 
 
Consells de seguretat viària 
 
L’SCT recomana als usuaris planificar i avançar el màxim possible els trajectes per 
evitar problemes viaris importants. Des de l’SCT també es remarca que conduir amb les 
condicions físiques i d’atenció idònies és imprescindible per circular amb seguretat.  
 
A més, per tal d’evitar sinistres viaris, davant de la revetlla i la festivitat de Sant Joan i els 
desplaçaments que comporten convé insistir que el consum d’alcohol i drogues i la 
conducció són totalment incompatibles i es recorda la importància de la figura del 
conductor alternatiu. Justament, coincidint amb aquesta celebració, aquesta setmana 
l’SCT ha endegat en col·laboració amb les policies de trànsit una campanya intensiva per 
combatre la conducció sota els efectes de l’alcohol o les drogues a les carreteres i 
municipis de Catalunya. 
 
 

http://transit.gencat.cat/ca/informacio_viaria/professionals_del_transport/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8340/1835910.pdf
https://twitter.com/transit?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://cit.transit.gencat.cat/
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Bombers 
 

La celebració de la Revetlla de Sant Joan continua sent la festivitat que més feina 
comporta als Bombers de la Generalitat. L’ús de la pirotècnia i l’encesa de les fogueres 
representen elements de risc d’incendi forestal molt importants, especialment en dates 
caracteritzades per l’increment de temperatures i humitats relatives més baixes. L'any 
passat, al llarg d’aquesta nit, els Bombers de la Generalitat van atendre 709 serveis. 
 
Més incendis de vegetació, i simultanis, durant la Nit de Sant Joan 
 
Durant la Revetlla de Sant Joan de l’any passat, els incendis de vegetació (urbana, 
agrícola o forestal) van suposar el 36,7% dels serveis que van atendre els Bombers de 
la Generalitat, en total, 432 serveis. Moltes de les celebracions de la Nit de Sant Joan 
acostumen a tenir lloc a segones residències en urbanitzacions d’arreu del país, 
aquestes majoritàriament estan envoltades de superfície forestal. Qualsevol petit 
incendi que s'hi produeixi pot esdevenir un incendi forestal. 
 
A més, la celebració de la revetlla es fa arreu de Catalunya, i això implica que el risc no 
estigui localitzat en una zona concreta. Els Bombers de la Generalitat, doncs, han de 
donar resposta a una situació operativa de simultaneïtat d’incendis i en zones molt 
allunyades, sense oblidar que han de mantenir la seva resposta operativa a altres tipus 
de serveis que es puguin produir, tot i que no tinguin res a veure amb aquesta tradició. 
 
No abaixar la guàrdia davant del risc d'incendi forestal 
L’inici d’aquesta campanya forestal ha estat marcat per les pluges, i això ens pot dur a 
pensar que no tenim risc de patir un incendi forestal. Tot i això, cal recordar que 
l'extrema càrrega dels boscos catalans (sobretot arran del temporal Glòria de l'hivern 
passat) i la temperatura alta han propiciat un gran creixement dels herbassars que, per 
sota, estan secs i propaguen amb facilitat. Per tot això, és molt important no abaixar la 
guàrdia. 
 
Reforç del dispositiu operatiu dels Bombers de la Generalitat 
 

Per atendre aquest previsible increment de serveis així com les necessitats tècniques i 
logístiques que es puguin derivar la nit de la Revetlla, els Bombers de la Generalitat han 
previst un dispositiu de reforç del personal de guàrdia. En aquest sentit, els parcs de 
bombers, s’ha determinat un reforç de 176 efectius en total, que incrementarà la dotació 
habitual de la guàrdia durant les hores de més activitat prevista durant la revetlla. La 
distribució territorial del reforç previst, respon al volum dels serveis que històricament 
tenen els Bombers de la Generalitat la Revetlla de Sant Joan: 
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Regions d’Emergències Reforç  

Regió d’Emergències Metropolitana Nord 44 

Regió d’Emergències Metropolitana Sud 40 

Regió d’Emergències de Girona 40 

Regió d’Emergències de Tarragona 19 

Regió d’Emergències de Lleida 18 

Regió d’Emergències Centre 11 

Regió d’Emergències de les Terres de l’Ebre 4 

Total dispositiu de reforç  176 

 

 
Així mateix, els Bombers es reforçaran amb l'obertura dels parcs de Bombers 
Voluntaris, que per reforçar el dispositiu operatiu des del vespre del dia 23, amb una 
dotació d’entre 3 i 5 bombers. Igualment, els Auxiliars d’Ofici Forestal contractats per 
reforçar el servei de Bombers durant tota la Campanya Forestal 2020, ampliaran la seva 
jornada laboral i l'allargaran fins a la matinada del dia 24. Aquest horari es podria 
ampliar si l’evolució dels serveis ho requereix. Finalment, les Sales de Control de les 
Regions d’Emergències, així com la Sala Central dels Bombers, ubicada a Cerdanyola 
del Vallès, també reforçaran el seu personal durant la Nit de Sant Joan. 
 
Gaudiu del medi natural amb seguretat, extremeu les precaucions 
 
Els darrers anys, els Bombers de la Generalitat han viscut l’increment dels serveis al 
medi natural, ja sigui per realitzar recerques o salvaments de persones. En aquesta 
mateixa línia, entre el 21 i el 24 de juny de l'any passat, els Bombers van treballar en 22 
serveis, dels quals 16 van ser rescats de muntanya. El dia de més activitat per als 
Bombers, en aquest sentit, va ser el dia 23, quan van realitzar 11 serveis per rescats o 
recerques de persones. És per això que cal tenir ben presents els consells de prevenció 
i autoprotecció a l’hora de fer activitat al medi natural, per tal d’evitar accidents i 
minimitzar els riscos. És important seguir les mesures de seguretat mínimes i mantenir 
la millor preparació per a l’activitat. 
 
Al web www.gencat.cat/seguretatmuntanya podeu consultar la informació, consells de 
seguretat i altre material que cal tenir en compte a l'hora de practicar activitats, d'esport 
o lleure, al medi natural. 

 
 
 

http://www.gencat.cat/seguretatmuntanya
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Mossos d’Esquadra 
 
La Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra treballa per garantir la seguretat durant la 
celebració de la revetlla de Sant Joan d’enguany, que encara es veurà afectada per la 
crisi sanitària de la COVID-19, tot i que es preveu una mobilitat elevada i concentracions 
de persones molt semblants a l’època de pre-pandèmia.  
 
En el dispositiu de la revetlla es desplegaran 2.030 efectius de seguretat ciutadana, ordre 
públic i trànsit que estaran dedicats específicament a tasques de seguretat del dispositiu 
de Sant Joan durant la fase de màxima activació i a donar resposta a les incidències que 
es desenvolupin.  
 
El dispositiu està vigent des del 18 fins el 24 de juny i està dividit en dues fases.  
 
La primera fase, activa des del passat 18 de juny i fins el dilluns 21, es va centrar en 
tasques pròpies de Policia Administrativa, com comprovacions prèvies a les revetlles 
populars (si tenen les autoritzacions necessàries, compliment de la normativa 
d’espectacles, previsió de compliment de les limitacions sanitàries derivades de la 
COVID-19) 
 
La segona fase, de màxima activació, es va activar dilluns 21 a partir de les 22:00h i fins 
les 10:00 hores del dijous 24 de juny, es centra en les tasques policials necessàries per 
garantir la seguretat de les persones i l’odre públic. Concretament s’augmentarà la 
presència policial en punts determinats on es preveuen aglomeracions, s’efectuaran 
controls preventius de trànsit, així com controls de policia administrativa i es vetllarà pel 
compliment de les limitacions derivades de la COVID-19. 
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Protecció Civil 
 
Dispositiu de Protecció Civil i campanya #RevetllaSegura  
 

Donada la situació actual d’emergència sanitària per la Covid-19 el pla PROCICAT per 
malalties emergents es manté activat en fase d’emergència. Des del passat dijous 
18 de juny, atès l’avançament progressiu en el procés de desescalada del confinament, 
tot el territori català es troba en fase 3 i no hi ha restriccions de mobilitat dins Catalunya. 
Aquesta nit de Sant Joan esdevindrà la primera festa assenyalada del calendari 
després de 3 mesos de confinament, en què família i amistats es podran retrobar per 
gaudir d’una nit especial. 
 
El Centre de Coordinació d’Emergències de Catalunya CECAT de Protecció Civil de la 
Generalitat farà seguiment la nit de Sant Joan de qualsevol incidència que pugui derivar 
en una gran emergència. Cal destacar que molts ajuntaments activen els seus plans 
municipals d’emergències de forma preventiva per poder reaccionar de forma més 
ràpida i coordinada davant qualsevol eventualitat. També cal destacar la presència de 
voluntariat de protecció civil en els dispositius preventius de vigilància de les 
activitats de major risc per afluència de persones i ús de pirotècnia, conjuntament amb 
policies locals i altres serveis municipals. 
 
Aquest any, #UnaRevetllaDiferent 
 
#RevetllaSegura i #UnaRevetllaDiferent per recordar que cada any per aquestes dates, 
cal anar amb cura per evitar els riscos en l’ús de petards i l’encesa de fogueres, però 
enguany especialment cal tenir cura d’evitar la propagació de la COVID-19. Als riscos 
associats a l’ús de pirotècnia (lesions oculars, cremades i lesions en mans i braços i 
també incendis en mobiliari urbà i fins i tot forestals en cas de mal ús), s’hi afegeix que 
les trobades de persones, especialment si no conviuen, poden ser focus de contagi del 
virus. Protecció Civil també fa una crida a la prudència per evitar accidents i no 
col·lapsar els serveis sanitaris i d’emergència que fa molts dies que treballen 
intensament. Cal recordar que als centres hospitalaris encara es mantenen els esforços 
per fer front a la Covid-19. 
 
El material divulgatiu (cartell i infografia) d’enguany se centra en els consells per 
celebrar una revetlla diferent remarcant les recomanacions de distància, mans i 
mascareta. 
 
Davant la situació actual en què la revetlla de Sant Joan coincideix amb la situació 
d’emergència sanitària per Covid-19, Protecció Civil de la Generalitat demana extremar 
les precaucions per evitar possibles contagis de la Covid-19 així com accidents fent un 
mal ús del material pirotècnic i poder celebrar una revetlla amb la màxima seguretat.
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Les recomanacions per aquesta revetlla són: 
 

● Celebreu Sant Joan amb grups reduïts de familiars i/o amistats. Es recomana 
un màxim de 20 persones (el límit no s’aplica a les persones que conviuen al 
mateix  domicili.) 

● Eviteu les festes multitudinàries i les grans aglomeracions als espais habituals 
com platges o similars, recordeu que no estan permeses en el context de la 
Covid-19. 

● Mantingueu en tot moment la distància física mínima de 1.5m entre persones, 
renteu sovint les mans i utilitzeu la mascareta. 

● Si manipuleu productes pirotècnics, eviteu l’ús de gel hidroalcohòlic o altres 
productes inflamables. Són incompatibles. 

● Utilitzeu mascaretes de cotó si manipuleu pirotècnia per evitar cremades 
● Eviteu compartir menjar i estris a l’hora dels àpats. 

 
 En la compra de petards: 

 
● Assegureu-vos de comprar els productes pirotècnics homologats en un 

establiment autoritzat i deixeu-vos assessorar per un professional. 
● Es poden comprar petards en línia i recollir-los a la botiga amb cita prèvia per 

evitar aglomeracions. 
● Seguiu les mesures d’higiene i protecció establertes a l’establiment. 

 
En la manipulació de petards: 

 
Abans de manipular els petards 

 
● No us guardeu petards a les butxaques. 
● Cal llegir les instruccions de cada article. 

 
En encendre els petards 

 
● No subjecteu els petards amb les mans. 
● No poseu els petards a prop de la cara ni del cos. 
● Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic: metxes i similars. 
● Enceneu sempre la metxa per l’extrem, perquè us doni temps d’enretirar-vos. 
● Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i remulleu-lo. 

 
On encendre els petards amb seguretat 

 
● No llenceu coets ni petards a menys de 500 metres de zones boscoses. 
● No llenceu mai petards contra ningú. 
● 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. 
● No llanceu ni manipuleu petards des de balconades ni finestres. 
● Tingueu cura del mobiliari urbà alhora de llançar un petard. 
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Telèfon d’emergències 112 de Catalunya 
 

La nit i matinada de la revetlla de Sant Joan és, junt amb Cap d’Any, la nit de màxima 
activitat de l’any per al Telèfon d’emergències 112 de Catalunya. El 112 de 
Catalunya reforça el dispositiu d’operadors i supervisors durant la revetlla per adaptar- 
se a l’augment d’activitat. En algunes franges de la matinada el volum de personal 
arribarà a tenir un augment del 280% respecte al d’un dia qualsevol. Aquest dispositiu 
és per a donar resposta al gran volum de trucades per diferents tipus d’incidents, entre 
els quals destaquen la crema de contenidors, molèsties a altres persones a la via 
pública, crema de matolls en via pública, i foc en arbres, per la qual cosa s’insisteix en 
la necessitat de respectar els consells de la Generalitat per a l’ús correcte de 
petards i fogueres. 
 

Agents Rurals 
La campanya de Sant Joan és un pla de vigilància operativa especial de prevenció 
d’incendis forestals durant els dies previs a la revetlla en el que es controla la ubicació de 
les tradicionals fogueres de Sant Joan i la detecció d’ús de material pirotècnic prop de 
zones forestals i susceptibles de provocar incendis forestals, com ara solars urbans amb 
vegetació propers a zones forestals, a banda dels serveis especials programats 
específicament per al dia de la revetlla. 
 
Focs per pirotècnia a Catalunya 
 
Durant el mes de juny de 2021 s’han produït a Catalunya 12 incendis forestals* a causa 
de l’ús de pirotècnia, que han cremat un total de 19,96 hectàrees.  
 

 
Localització dels incendis forestals a causa de pirotècnia 2021 

 
En els darrers 5 anys (2016-2020) s’han produït a Catalunya un total de 62 incendis 
forestals causats per l’ús de pirotècnia o fogueres, que han cremat un total de 125,88 
hectàrees. 
 
 
*dades a 21 de juny 
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Gràfica evolució incendis provocats per petards 

Flama del Canigó 
 
La celebració de la Flama del Canigó comporta una sèrie d’actuacions des que es puja al 
cim del Canigó el dia 22 (en territori de jurisdicció francesa) i comencen els recorreguts i 
les arribades als diversos pobles, viles i ciutats de Catalunya el dia 23 de juny.  
 
Davant d’aquesta activitat tradicional que comporta un risc d’incendi forestal, els Agents 
Rurals han organitzant durant els darrers mesos diverses reunions amb les entitats i els 
responsables dels equips de foc per tal d’insistir amb les mesures de seguretat i 
recomanacions bàsiques per a poder desenvolupar aquesta activitat. 
 
Dins el dispositiu específic, els Agents Rurals han desplaçat la Unitat de Suport 
d’Actuacions Especials (USAE) per fer seguiment del recorregut de la flama des del cim 
del Canigó fins al punt de recepció, una zona abrupta i amb una deficient xarxa de 
comunicació. A més, com ja s’ha fet en els darrers anys, el Cos d’Agents Rurals té 
previst un operatiu de suport durant el trasllat, especialment en els primers trams quan la 
Flama passa per zones forestals i camps agrícoles de secà.  
 
Dispositiu revetlla de Sant Joan 
 
Per tal de mantenir una vigilància especial per a la prevenció d’incendis forestals 
relacionats amb les activitats tradicionals pròpies de la celebració de la revetlla de Sant 
Joan, del 21 de juny i fins el dia 24, els efectius del cos d’agents rurals mantenen una 
atenció prioritària la vigilància de l’ús de material pirotècnic i la localització, i control de 
les fogueres tradicionals de Sant Joan. 
 
Els efectius en servei es dediquen prioritàriament al control de la ubicació de les 
tradicionals fogueres de Sant Joan i l’ús de material pirotècnic. En el cas de que sigui 
detectada la preparació d’una foguera en situació i condicions que puguin comportar risc 
d’incendi forestal, s’adoptaran les mesures oportunes.  
 
El Decret 64/1995, de 7 de març, sobre mesures de prevenció d'incendis forestals 
estableix que està totalment prohibit fer focs d’esbarjo o llençar coets, globus, focs 
d'artifici, fanalets o altres artefactes que continguin foc en els terrenys forestals o dins la 
franja de 500 metres que els envolta.  
Si es llencen coets, cal respectar la distància mínima i s’ha de fer sempre en direcció 
contrària a la zona forestal i a les zones agrícoles amb conreu de cereal. 
 
*dades a 21 de juny 


	DISPOSITIU ESPECIAL PER A LA REVETLLA DE SANT JOAN 2021
	Servei Català de Trànsit
	Bombers
	Més incendis de vegetació, i simultanis, durant la Nit de Sant Joan
	No abaixar la guàrdia davant del risc d'incendi forestal
	Reforç del dispositiu operatiu dels Bombers de la Generalitat

	Mossos d’Esquadra
	Protecció Civil
	Dispositiu de Protecció Civil i campanya #RevetllaSegura
	Aquest any, #UnaRevetllaDiferent

	Telèfon d’emergències 112 de Catalunya
	Agents Rurals

