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del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT), així com el Pla 
ALFA en determinats municipis.

RESOLC: 

PRIMER.- Ordenar el tancament en determinats punts de camins públics municipals d’accés a 
àrees boscoses sensibles, no permetent la circulació de vehicles motoritzats (a excepció dels 
serveis essencials, de prevenció i extinció d’incendis i veïnatge resident).

SEGON.- El tancament dels camins públics serà comunicat a la ciutadania a través de les 
xarxes socials i els mitjans de comunicació municipals i del territori.

TERCER.- Reforçar la senyalització en el medi natural sobre el risc d’incendi forestal i 
comunicar a la ciutadania les mesures de prevenció i conductes a realitzar per evitar risc 
d’incendi, obligatòries i recomanables. 

QUART.- Recomanar a la ciutadania la disminució i evitació d’activitats en el medi natural per 
tal de disminuir possibles danys i riscos d’incendi, 

CINQUÈ.- La vigència d’aquest decret es farà efectiva una vegada el risc d’incendi assoleixi el 
nivell 3.  Es preveu que aquesta situació de risc extrem pugui succeir del dia 13 d’agost de 
2022 fins a les 00:00 h del 16 d’agost de 2022 (la durada es podrà prolongar o escurçar en 
funció de la durada de les condicions extremes de risc d’incendi).

El nivell de risc es determinarà segons el següent enllaç:

http://gencat.cat/medinatral/incendis/mapes/plaalfa3.pdf

SISÈ.- L’Ajuntament queda exonerat de qualsevol mena de responsabilitat en cas d’accedir 
sense autorització als camins públics tallats. 

SETÈ.- Fer pública aquesta resolució mitjançant la publicació d’un anunci al taulell d’edictes i al 
web municipal.

VUITÈ.- Peu de recurs

“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos:

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, 
des de la seva data de publicació.

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.
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