
BAN
Faig saber: D’acord amb l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, pel
qual s’atorga a l’Alcaldia la competència per adoptar les mesures necessàries i adequades en casos d’extraordinària i
urgent necessitat,  i  a tenor del previst  en l’article 18.3.c) del Decret 64/1995, de 7 de març,  pel qual s’estableixen
mesures de prevenció d’incendis forestals:

I. Es prohibeix la circulació de persones i vehicles que no estiguin vinculats a la zona al Parc de Collserola des del
dijous 12 d’agost i fins a la desactivació del Nivell 3 del Pla Alfa per risc d’incendis.

II. Recordeu que està totalment prohibit fer foc en zones forestals i el seu entorn.

III.  Segons  resolució  INT/2641/2021,  d’11  d’agost,  per  la  qual  s’estableixen  determinades  restriccions  atesa
l’activació simultània del Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) i del Pla especial d’emergències per
incendis forestals de Catalunya (INFOCAT), així com del Pla Alfa en nivell 3 en determinats municipis:

1. Resten suspeses les activitats d’educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com aquelles
activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions equivalents.

2. Està suspesa l’activitat agrícola que comporti l’ús de maquinària en la franja horària entre les 10 i les 20 hores.

3. Limitació de la circulació del transport dins del bosc dels productes forestals en horari entre les 10 i les 20
hores.

4. Limitació  de  la  circulació  motoritzada  en  el  medi  natural  d’aquests  municipis.  Aquesta  limitació  no  serà
d’aplicació als residents ni activitats que per la seva naturalesa siguin inajornables.

IV. En cas de veure indicis de fum o foc aviseu immediatament al 112.

V. Això ho faig públic per a general coneixement i compliment.

Cerdanyola del Vallès, 12 d’agost de 2021

L’Alcalde Accidental
Josefa Rivera Dueñas
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