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DECRET D’ALCALDIA NÚM. 64/2021 
 
Atesa la informació que, des de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat 
de Catalunya, han fet arribar al nostre municipi. 
 
Vist el greu risc d'incendi forestal per la situació meteorològica existent. 
 
Vist que s'ha activat la fase d’alerta del Pla especial d'emergències per incendis 
forestals de Catalunya (INFOCAT). 
 
Vist que s'ha activat el nivell 3 del Pla ALFA al nostre municipi. 
 
Vist l’article 48.2 d) de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, 
on es preveu que li correspon a l’alcalde l’activació dels plans de protecció civil d’àmbit 
municipal. 
 
Per aquest motiu, fent ús de les facultats que ens confereix la legislació vigent 
 

DECRETO: 
 
Primer.- Activar el Pla d’Actuació Municipal per a risc d’incendis forestals en 
fase d’ALERTA mentre duri aquesta situació, que contempla, entre altres accions, les 
mesures de prevenció següents: 
 
a) La transmissió dels avisos pertinents. 
b) La constitució immediata del comitè d'emergència del pla, si escau. 
c) L'ordre de mobilització dels grups d'actuació, si escau. 
d) La comunicació de l'activació del pla al Centre de Coordinació Operativa de 
Catalunya (Cecat). 
e) L'avís a la població.  
 
Segon.- Notificar el contingut d’aquest Decret al CECAT, a les persones i serveis 
implicats i publicar el present Decret a l’e-tauler (tauler electrònic), a la web municipal i 
fer-ne la màxima difusió possible. 
 
Ho decreta, mana i signa el Sr. Alcalde President a Lladurs, a tretze d’agost de 2021, 
davant meu el secretari que en dono fe. 
 
L’Alcalde       El Secretari, 
 
 
 
 
 
Daniel Rovira Ciuró     Jose Antonio Romero Tomás 
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El dia 13 d'agost s'ha activat el Pla d'actuació municipal per risc d'incendis 
forestals al municipi de Lladurs, després que a Catalunya s'hagi activat el pla de 
protecció civil INFOCAT i el nivell 3 del Pla Alfa, per risc extrem d'incendis forestals. 

L'activació d'aquests plans comporta les següents accions i restriccions: 

• La suspensió, amb retorn a punt d'origen, de totes les activitats d'educació en el 
lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com d'aquelles activitats 
esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions 
equivalents. 

• La restricció de les activitats vinculades als casals de vacances, colònies i 
estades esportives i equivalents, a l'entorn immediat de les edificacions on es 
faci la pernocta. 

• La suspensió de l'activitat agrícola que comporti ús de maquinària en la franja 
horària entre les 10 i les 20 hores, excepte pel que respecta a la recollida de 
fruita que resta exclosa d'aquesta restricció. 

• La suspensió de les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de 
Catalunya i als seus vorals, excepte aquelles que autoritzi expressament el 
Servei Català de Trànsit. 

• La limitació de la circulació del transport dins del bosc dels productes forestals 
en horari entre les 10 hores i 20 hores. 

• 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. 

• Aturada dels treballs forestals 
• Aturada dels treballs que generen risc d'incendi forestal, com el manteniment de 

vegetació de vorals de carreteres, ús de bufadors i radials, etc. i que havien 
d'estar prèviament autoritzats. 

• Prohibició de la caça. 
• Prohibició de fumar en terreny forestal. 
• Prohibició d'acampar en terrenys forestals. 
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