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Terrassa, en Alfa 3 per risc màxim
d'incendi
El risc d'incendi és alt o molt alt a tota la comarca del Vallès Occidental

Un incendi, aquest estiu de 2021 | Bombers de la Generalitat

El Cos d'Agents Rurals han activat avui el Pla Alfa 3, el màxim d'alerta per risc d'incendis, a 279
municipis de Catalunya, entre els quals hi ha Terrassa. El Pla Alfa determina les actuacions dels
efectius de vigilància i prevenció d'incendis forestals, i avui s'ha activat en els seus diversos nivells
a totes les comarques catalanes. Al Vallès Occidental, el risc d'incendi és alt o molt alt.

?? Previsió del #PlaAlfa https://twitter.com/hashtag/PlaAlfa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
(
per
demà.
? Comença un episodi amb un perill d'incendi extrem.
? S'activarà el Nivell 3?? del Pla Alfa a 279 municipis.
? Hi haurà restriccions d'accés als espais naturals de Montserrat, el Montsec, Baronia de Rialb,
Montmell-Marmellar i Montsant. pic.twitter.com/fVSvjKkBja (https://t.co/fVSvjKkBja)
? Agents Rurals (@agentsruralscat) August 10, 2021
(https://twitter.com/agentsruralscat/status/1425116463753478144?ref_src=twsrc%5Etfw)
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[h3]Què implica cada nivell del Pla Alfa?[/h3]
El nivell 1 del pla desplegat pels Agents rurals implica una vigilància prioritària dels incendis
forestals per davant d'altres tasques que són competència d'aquest cos. Així, es controlen
columnes de fum en terrenys forestals i no forestals a menys de 500m de zones forestals,
identifiquen els autors dels focs, han de fer apagar els focs en cas de perill i fan control sobre
llocs predeterminats d'especial risc.
Pel que fa al nivell 2, que suposa una vigilància exclusiva dels incendis forestals, a més de dur a
terme les tasques del nivell 1, també controlen la circulació de vehicles per zones forestals
predeterminades, es posen en marxa punts de guaita estratègics i es controlen, també,
abocadors predeterminats.
El Pla Alfa 3 és el més alt dins el procediment operatiu del Cos d'Agents Rurals, i implicarà la
prohibició total d'encendre foc en terrenys forestals o en una franja de 500 metres al seu voltant,
incloses les barbacoes de les àrees de lleure, la suspensió de les autoritzacions excepcionals per
fer foc i la restricció de la pràctica d'activitats esportives, treballs forestals i activitats agrícoles.
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