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1.- LUCAS RAMIREZ BÚRDALO (TCAT) (Alcalde), 17/06/2022 14:31

X2022001043
BAN DE PREVENCIÓ D’INCENDIS
Aquest dies degut a les elevades temperatures el municipi d’Olèrdola estem amb fase activació
Pla Alfa 2 que es tradueix a un Nivell alt de perill d'incendis forestals. Aquesta activació es
preveu que es mantingui en els propers dies pel que cal extremar totes les precaucions.
En l’article 15 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals, s’estableix que: “En els terrenys forestals siguin o no poblats
d’espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta, en el període comprès
entre el 15 de març al 15 d’octubre, resta prohibit:
-

Encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat, sigui quina sigui la seva finalitat.

-

Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser
causa del inici del foc.

-

Llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc.

-

La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que
travessin terrenys forestals.

A les urbanitzacions de Can Trabal, Daltmar i en qualsevol altre espai que estigui a
menys de 500 metres de zones forestals i durant el període de 15 de març i 15 d’octubre
(període que inclou les REVETLLES DE SANT JOAN I SANT PERE), està TOTALMENT
PROHIBIT, encendre foc i LLENÇAR COETS, FOCS D’ARTIFICI O QUALSEVOL
ARTEFACTE QUE CONTINGUI FOC (FOGUERES...).

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

A continuació us donem uns quants consells, de com millorar l’habitatge i mantenir un entorn
més segur davant dels incendis forestals:
-

Al voltant de la façana mantingueu una franja lliure de vegetació i de restes vegetals de
2 metres com a mínim.

-

Al jardí, cal una distància mínima de 6 metres entre els arbres (augmenteu-la si el
terreny té pendent). Sobretot que les capçades dels arbres no es toquin.

-

Netegeu la teulada de fulles seques, branques i altra matèria orgànica.

-

Compte amb la xemeneia! Cal protegir-la per evitar que entrin a la casa espurnes o
brases.

-

Tingueu una mànega de reg flexible i prou llarga per envoltar la casa.

-

Eviteu les tanques de bruc sec: són molt inflamables.

-

Podeu utilitzar les barbacoes:
o Si són d’obra amb mataguspires.
o Si tenen tancament a tres parets que arribin al mataguspires.
o Si disposen d’una franja a tot el voltant neta de vegetació.

Si teniu dubtes, us podeu posar en contacte amb l’Ajuntament d’Olèrdola a través del telèfon
93.890.35.02 o del correu electrònic olerdola@olerdola.cat.
En el cas d’observar una columna de fum o per alertar del incompliment d’aquestes normes cal
trucar al telèfon 112.
L’alcalde,
Lucas Ramírez Burdalo

