
COMUNICAT D'ACTIVACIÓ DE LA FASE D'  DELALERTA  INFOCAT

Es comunica que correspon activar el Pla especial d’emergències per incendis forestals de
Catalunya (INFOCAT) en Alerta per decisió del comitè tècnic del Pla INFOCAT reunit avui i
vinculat a la revetlla de Sant Joan. Es preveu que es mantingui la fase d’alerta del Pla fins
demà.

 Es relacionen a continuació les comarques més afectades pel risc d’incendi forestal:

 Demarcació de Barcelona: Alt Penedès, Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental.

 Demarcació   Central: Anoia, Bages i Moianès.de Catalunya:

 Demarcació  : Alt Empordà i Baix Empordà, Gironès, La Selva i Pla de l’Estany.de Girona

 Demarcació  : Les Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià i Urgell.de Lleida

 Demarcació  : Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà ide Tarragona
Priorat.

 Demarcació  : Baix Ebre, Ribera d’Ebre i Terra Alta.de Terres de l’Ebre

El llançament de petards i focs d’artifici és la causa principal d’incendis durant la revetlla de
Sant Joan. La situació actual és de temperatures extremes i alt risc d’incendi.

Com a conseqüència de l’activació de l’alerta del ‘INFOCAT, el Comitè Tècnic de seguiment
del risc ha acordat el següent:

Fer extensiva a tots els municipis de Catalunya la  recomanació d’elaborar un ban
municipal per estendre la prohibició de llançament de focs d’artifici a menys de 500 metres
de zona forestal, també a les zones agrícoles i parcel·les no urbanitzades amb vegetació.

 De cara a la població, es recomana minimitzar de forma general el llançament de coets i
 que s’enlairi. Així mateix, extremar la precaució en el llançament d’altraaltra pirotècnia

pirotècnia i fer-ho preferentment a la zona de fogueres habilitades.

CECAT-Centre de Coordinació operativa de Catalunya

cecat@gencat.cat www.gencat.cat/emergencies @emergenciescat 

1 de 2



Altres recomanacions pels municipis: 

Activació del pla de protecció civil municipal per incendis forestals i de les mesures preventives

previstes.

Mobilització de les associacions de voluntaris de protecció civil per tasques de vigilància i

detecció.

Recomanació de buidar de manera preventiva els contenidors de residus que es trobin propers a

zona forestal, zona agrícola o parcel·les no urbanitzades amb vegetació. 

 Recomanacions genèriques: 

Compliment estricte de la prohibició de llançament de focs d’artifici a menys de 500m de zona

forestal.

Llançar els coets sempre en direcció contrària a zona de vegetació.

Manipulació de focs d’artifici supervisada sempre per un adult.

No enlairar fanalets encesos perquè poden volar a distàncies importants.

Complir estrictament totes les mesures de seguretat establertes per a les fogueres de Sant Joan.

En cas d'incendi forestal, facilitar als operatius l’arribada a l'incendi: evitar

interrupcions/interferències per part de la població.

Aquest avís ja s'ha fet arribar als grups actuants.

S'emetrà un nou comunicat tan aviat com es produeixin novetats en el desenvolupament de

la situació d'emergència.

Si el vostre municipi disposa de xarxa RESCAT recordeu de tenir connectat el Terminal.

Barcelona, divendres23 juny 2017
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