El 90% dels vehicles autobomba mobilitzats per a l’incendi es
van haver de destinar a protegir els diversos nuclis habitats
sense cap mena d’autoprotecció, molts d’ells es van haver
d’emplaçar i moure diverses vegades d’acord amb l’evolució
del foc i les necessitats de protecció que anaven arribant als
comanaments responsables de l’operatiu.
Això NO hauria de ser així i NO ha de seguir així.

Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals urbanitzacions, nuclis de població,
edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals (modificat per la llei 2/2014, de 27 de gener, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic).

ACTUACIONS sobre Mesures de Prevenció d’Incendis Forestals

• 1. La tramitació de nous instruments urbanístics ha d'incloure
les mesures de prevenció d'incendis.

Obligacions
Ajuntament:

• 2. Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol
de delimitació, les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta llei.
Correspon al Ple de cada Ajuntament d'aprovar aquest plànol
de delimitació (suport tècnic Diputació, Consell Comarcal).
• Un cop aprovat s'ha de trametre al Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
• 3. Taques de neteja dels vials i els camins interns i d'accés a la
urbanització públics.

Obligacions
Propietaris:
Treballs de

• 1. Assegurar l'existència d'una franja exterior de protecció
d'almenys vint-i-cinc metres d'amplada al voltant, lliure de
vegetació seca i amb la massa arbòrea aclarida. (suport
tècnic Diputació, Consell Comarcal, )
• 2. Mantenir el terreny de totes les parcel·les i zones verdes
interiors a la franja de protecció, en les mateixes condicions
que s'estableixin per a les franges de protecció.

Neteja
• 3. Mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat
privada, tant els interns com els d'accés, i les cunetes.

• Urbanitzacions

Àmbit d'aplicació
On s'ha de fer?

• Nuclis de població
• Edificacions i Instal·lacions situades en terrenys forestals
o en la franja de 500m que els envolta.

• Comunitat de propietaris
• Entitat urbanística col·laboradora

Obligats
Qui ho ha de fer?

• Responsabilitat solidària propietaris finques urbanització,
nuclis de població, edificacions i Instal·lacions situades en
terrenys forestals o en la franja de 500m que els envolta.
• Edificacions i instal·lacions aïllades, els propietaris
respectius.
• Servitud d'accés dels propietaris per fer els treballs de
neteja.

Museu de la Necròpolis de Can Bech de Baix
Del 12.04.2014 a 15.06.2014 Dissabtes de 17.00h a 19.00h
Diumenges i festius de 11.00h a 13.00h
Del 21.06.2014 a 14.09.2014 Dissabtes de 18.00h a 20.00h
Diumenges i festius de 11.00h a 13.00h
Del 20.09.2014 a 29.03.2015 Dissabtes de 17.00h a 19.00h
Diumenges i festius de 11.00h a 13.00h
Sala de Lectura
Dimarts i dijous de 17.00h a 19.30h
Oficines Ajuntament
De dilluns a divendres de 9.00h a 15.00h
Servei Tècnic
Dimarts de 12.00h a 13.30h – cal demanar hora Mini Deixalleria
De l’1 de setembre al 30 de juny
Dimarts i dijous de 14.00h a 17.00h
Divendres de 14.00h a 18.00h
Dissabtes de 9.00h a 13.00h
De l’1 de juliol al 31 d’agost
Dimarts i dijous de 17.00h a 20.00h
Divendres de 16.00h a 20.00h
Dissabtes de 9.00h a 13.00h
Centre de Serveis
De dilluns a divendres de 10.00h a 18.00h
Llar d’infants
De dilluns a divendres:
Matí : 8.30h ( opcional )
9:00h a 12.30h
12.30h a 15.00h dinar
Tarda: 15.00h a 16.30h

