
BAN
Sobre incendis forestals

D’acord amb el que disposa la legislació vigent sobre incendis en els boscos del nostre terme municipal, 

en tots els terrenys forestals, siguin o no poblats d’espècies arbòries, i també en la franja de 500 metres 

que els circumda, i �ns al pròxim dia 15 d’octubre de 2019,

FAIG AVINENT

1 Que durant aquest període de temps i a les zones indicades, queda prohibit:
• Encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat, sigui quina sigui la seva �nalitat. Especialment no es podran cremar rostolls, 

marges i restes d’apro�tament forestals, agrícoles o de jardineria, ni fer focs d’esbarjo.
• Utilitzar les barbacoes existents a l’àrea de lleure de la �nca de La Salut, �ns al 15 de setembre de 2019 inclòs.
• Llençar llumins encesos o burilles de cigarretes sense apagar, tant si es transita a peu com amb vehicles al bosc, o qualsevol 

altre objecte encès.
• Llençar escombraries, runa, restes industrials de qualsevol classe que puguin ser causa de l’inici d’un foc.
• Llençar coets, petards, globus o artefactes de qualsevol classe que continguin foc.
• Utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals. 

2 Caldrà autorització especial dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural de la Generalitat de Catalunya, per encendre foc en casos excepcionals. Aquesta autorització s’haurà de sol·licitar a 
l’Ajuntament, indicant els motius pels quals es vol encendre foc i el lloc on s’ha d’efectuar.

3 Fins al dia 15 d’octubre, no està permès, llevat d’autorització expressa i excepcional dels Serveis Territorials del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, realitzar treballs que generin restes 
vegetals, i restaran en suspens les autoritzacions atorgades per encendre focs en aquestes zones.

4 Queda prohibida la circulació de vehicles a motor pels camins tancats amb cadenes, dins la serra de Collserola si no es dispo-
sa d’autorització. També queda prohibida la circulació de bicicletes i cavalls pels camins de menys de 3 metres d’amplada.

5 Totes les persones amb propietats forestals han de tenir cura de mantenir les seves �nques, que han d’estar netes de residus 
vegetals i de brancam, procedents de les seves tales d’arbres.

6 Tota persona que adverteixi l’existència o l’inici d’un incendi forestal intentarà extingir-lo amb tota urgència, sempre que ho 
permetin la distància o la intensitat del foc. En cas contrari cal que ho comuniqui immediatament a Emergències (112), a la Poli-
cia Local (092) o a qualsevol agent de l’autoritat que pugui localitzar.

7 Les persones titulars de línies aèries de conducció d’energia elèctrica hauran de mantenir netes de vegetació les zones de pro-
jecció dels conductors, d’acord amb el que estableix la normativa vigent sobre la matèria.

8 Les entitats propietàries o concessionàries de carreteres i altres vies públiques hauran de mantenir netes de vegetació les res-
pectives zones de servitud d’acord amb la normativa vigent.

9 Les persones que contravinguin les normes de prevenció legalment establertes, podran ser sancionades d’acord amb la nor-
mativa vigent.
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