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Reduir les molèsties a l’espai 
públic de Barcelona 
 

Aquest any s’ha registrat una important 
reducció en el nombre de trucades al 092 per 
molèsties a l’espai públic. A partir de l’1 de juny 
s’estableix un dispositiu específic per  garantir el 
dret al descans dels ciutadans.  

El control dels horaris de tancament dels locals 
de concurrència pública serà un dels punts claus 
d’aquesta molèsties, referents al seu territori. El 
control dels horaris de tancament dels locals de 
concurrència pública claus al seu territori. 
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Campanya d’estiu a Collserola 
 

Operacions 

El passat 3 de maig, va començar la campanya de prevenció d’incendis forestals en coordinació amb el 
Patronat de Collserola. L’actuació de Bombers varia en funció d’uns valors límit meteorològics: velocitat del 
vent superior a 5m/s, quant té components d’est a oest (dels 60 als 220º), humitat relativa inferior al 50% i 
temperatura mitjana superior a 27º). Segons la condició meteorològica, podem considerar tres situacions: 
Normal, quan es supera un sol o cap dels paràmetres. Pre-alerta meteorològica, quan es superen dos dels 
paràmetres i Pre-alerta crítica, quan es superen els tres paràmetres o Bombers de la Generalitat estan 
dispersos en altres incendis. L’activació i desactivació es notifica des de la Central del Patronat al Cap de 
Guàrdia de l’SPEIS, i aquest  fa efectiva la mobilització de vehicles establerta en cada situació 
 
Normal: recorreguts diaris (Parcs de Vallvidrera, Vall Hebró, Sant Andreu i Eixample) 
Pre-alerta meteorològica: 1 tanc a Vallvidrera, a Sant Andreu i a la Crta. de les Aigües 

Pre-alerta crítica: Igual que l’anteriuor més 1 tanc de l’Eixample a Vall d’Hebró.  
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