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                      BAN 
Jordi Orriols i Vilaró, Alcalde-President en funcions de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 

FA SABER: 
Atesa l’onada de calor extrema que recorrerà Catalunya des de dimecres 11 d'agost fins dilluns 
16 d'agost, d’acord a les previsions meteorològiques. 

Vist que s'ha activat la fase d'alerta del Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT) com a 
conseqüència de l'onada de calor. 

Vist que s'ha activat la fase d'emergència del Pla especial d'emergències per incendis forestals 
de Catalunya (INFOCAT). 

Vist que s'ha activat el nivell 3 del Pla ALFA en determinats municipis, entre ells, Santa Eulàlia 
de Ronçana, amb un molt elevat risc d’incendi, i que atesa la situació, cal extremar les 
precaucions i es recomana evitar les sortides als espais naturals.  

Durant el nivell 3 del Pla ALFA s'estableixen les següents restriccions al municipi de Santa Eulàlia 
de Ronçana, des de dijous 12 d'agost fins les 00:00h del dimarts 17 d'agost de 2021 (en cas 
d’allargar-se les condicions extremes de risc d’incendi, es podria prolongar):  

- Prohibit accedir i circular pels camins públics municipals d’àrees boscoses, no permetent la 
circulació ni amb vehicles ni per passejar (a excepció dels serveis essencials, i de prevenció i 
extinció d’incendis). S'assenyalarà a l'inici dels camins amb cartells informatius de tancament 
temporal de l'accés als mateixos. 
- Prohibit encendre foc en terrenys forestals o a la franja de 500 metres que els envolta. S’hi 
inclouen les barbacoes de les àrees d’oci. - Queden suspeses totes les autoritzacions excepcionals 
per a fer foc.  
- Queda restringida la pràctica de les activitats esportives en el medi natural.  
- La 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 resultin 
inajornables. 
 - Queden restringides les activitats agrícoles que puguin generar risc d’incendi, així com les 
activitats forestals.  
- Es demana als pagesos que llaurin els camps que puguin ser susceptibles de ser espais de 
transmissió del foc si hi hagués un incendi.  

Es fa una crida a la col·laboració i el compromís de tothom per evitar situacions de risc a l’entorn 
forestal. En el supòsit de veure una columna de fum, trucar al 112 immediatament.. 

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment. 
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