REGLAMENT D'ÚS DEL REFUGI DE LA FERRERIA DEL VEDAT
1. L'Ajuntament de Teià cedeix l'ús del refugi a l'ADF de Teià fins que no s'hi
disposi un servei municipal d'atenció i informació.
2. L'accés rodat a la zona del Vedat és restringit per tots els accessos (can Munt,
torrent del Molí, la Cornisa i la urbanització Gran Vista), a excepció dels vehicles
autoritzats (ADF local, Policia Local, bombers i agents forestals). A tal efecte, s'hi
ubicarà la senyalització homologada corresponent, d'acord amb els criteris de la
policia local.
3. El refugi és un lloc per aixoplugar-se en cas de necessitat de resguard temporal
i s'hi pot accedir sense autorització prèvia, per tal de gaudir de l'entorn natural.
4. Es permet l'estada en grup de 9 del matí a 21 hores, prèvia comunicació i
autorització de l'ADF, omplint un imprès de sol·licitud, amb un mínim d'una setmana
d'anticipació, amb identificació complerta del responsable i/o representant de l'entitat
interessada. No és permesa l'estada al refugi de 21 hores fins les 9 del matí, a
excepció del cas concret descrit al punt 3 i amb comunicació expressa a la Policia
Local de Teià.
5. L'ADF de Teià es reserva el dret d'ús del refugi els diumenges i festius de les 9
del matí a les 12 del migdia, per a les tasques de prevenció d'incendis.
6. En cap cas no s'autoritzaran estades en grup consistents en àpats relacionats
amb celebracions familiars de cap mena. Les estades en grup han de tenir un
objectiu relacionat amb activitats mediambientals o de lleure i formació.
7. El dret d'admissió al refugi és potestat únicament de l'ADF, l'Ajuntament i la
Policia Local.
8. Els usuaris es comprometen a mantenir les instal·lacions netes i a fer-ne un ús
respectuós.
9. L'Ajuntament podrà sancionar els infractors de destrosses i desperfectes.
10. Tots els conflictes derivats de l'aplicació d'aquest reglament seran resolts en
primera instància per la junta directiva de l'ADF de Teià, que podrà assessorar-se
a l'Ajuntament i/o a la Policia Local.

DILIGÈNCIA.- Es fa constar que aquest Reglament recull el text inicial, el qual va ser aprovat inicialment pel Ple de
l’Ajuntament de Teià en sessió de data 18 de gener de 2000 elevat a definitiu, i la modificació introduïda en els apartats
3, 4 i 5 del Reglament, i la introducció de l’apartat onzè, per acord del Ple ordinària de l’Ajuntament de Teià, en sessió de
data 4 de febrer de 2021.
Es fa constar que l’edicte relatiu a l’aprovació inicial de la modificació ha estat publicat en el DOGC (núm. 8344 18.2.2021), en el BOPB, de 18.02.2021 i en l’e-tauler, des del dia 18.02.2021, sense que es tingui constància de què
s’hagin presentat al·legacions durant el termini d’exposició al públic.
Teia, a data de la signatura electrònica.
La secretària
Laura García Álvarez
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11. L'ús de la llar de foc queda prohibit del 15 de març al 15 d'octubre, coincidint amb
el període en el qual no es pot fer foc als terrenys forestals sense autorització, sigui
quina sigui la seva finalitat.
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