ℹ️ El Cos d'Agents Rurals informa de les mesures restrictives publicades al DOGC per
l'episodi de RISC EXTREM D'INCENDIS FORESTALS
🕔 Data comunicat: 12/08/2021 11h
‼️ Actualment hi ha 279 municipis amb el nivell 3 del Pla Alfa activat, a 24 comarques
diferents. Recorda que queden:
⛔ suspeses totes les activitats amb risc d'incendi forestal (sega de vorals de
carreteres, ús de bufadors i radials, etc.).
⛔ Aturats els treballs forestals.
⛔ Prohibida la caça.
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També s'ha activat el tancament d'accessos als següents massissos:
Parc Natural de Montserrat
Baronia de Rialb
El Montmell-Marmellar
Serra del Montsant
Davant del perill extrem d'incendi forestal, el DOGC publica la Resolució INT/2641/2021
per la qual s'estableixen determinades restriccions en els municipis en què s'ha activat
el nivell 3️⃣ del Pla Alfa:

📆 Restriccions vigents fins les 00:00h de dimarts 17:
⛔🚜 Prohibició d'ús de maquinària agrícola en la franja horària entre les 🕙 10h. i les 🕗
20h.
🍏🍐🍊 S'exceptua la recollida de fruita, que queda exclosa d'aquesta restricció.
⛔👷🏻♀️👷🏽♂️Suspensió de les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de
Catalunya i als seus vorals.

⛔ 🚜🌳 Prohibició del transport dins del bosc dels productes forestals en horari entre
les 🕙10h. i 🕗 20h.
⛔ 🚗🏍️ Limitació de la circulació motoritzada en el medi natural d'aquests municipis,
excepte residents i activitats inajornables.

📆 Restriccions vigents des de les 12:00h de demà dia 13 d'agost i fins les 00:00h del
dia 17:

⛔ Suspensió de totes les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta
esportiva.
⛔ Suspensió d'activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que
tinguin condicions equivalents.
🛑 Restricció de les activitats vinculades als casals de vacances, colònies i estades
esportives i equivalents, a l'entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta.

🚜 Recordeu que es recomanable llaurar una franja de protecció als perímetres dels camps,
especialment al voltant d'edificacions i habitatges i vies de comunicació.

Si sou un municipi inclòs en el nivell 3, aquests treballs NO es podran realitzar durant la
franja de màxima insolació (entre les 10h i 20h), a excepció de si es fan acompanyats
d'una cuba d'aigua de les ADF.
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MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ AMB LA PREVENCIÓ
D'INCENDIS FORESTALS

