
       
 
 
 

 

SOBRE LA PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 
 
 

D’acord amb la Llei Forestal de Catalunya, la Llei i el 
Reglament d’incendis forestals i el Decret pel qual 
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals: 
 

1r.  Està prohibit, durant el període comprès entre el 15 
de març i el 15 d’octubre, ambdós dies inclusius, a tots els 
terrenys forestals d’aquest terme municipal, siguin o no 
poblats d’espècies arbòries, i a la franja de 500 metres que 
els envolta: 
 

a) encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat sigui 
quina sigui la seva finalitat.  

b) llençar objectes encesos 
c) abocar escombraries i restes vegetals i industrials de 

qualsevol mena que puguin ser causa de l’inici d’un 
foc 

d) llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes 
que continguin foc 

e) la utilització de bufadors o similars en obres 
realitzades en vies de comunicació que travessin 
terrenys forestals 

 

2n.  No obstant el que disposa l’article 1, el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural podrà concedir autoritzacions per encendre foc. La 
sol·licitud s’haurà de fer a l’Ajuntament. 
 

3r.  Les urbanitzacions situades en zones forestals 
hauran de mantenir nets de vegetació els vials, les zones 
d’accés, les cunetes i totes les parcel·les perimetrals. 
 

4t.  Els titulars de línies aèries de conducció d’energia 
elèctrica hauran de mantenir netes de vegetació les zones 
de protecció dels conductors, d’acord amb la normativa 
vigent. 
 

5è.  Les entitats propietàries o concessionàries de 
carreteres i altres vies públiques hauran de mantenir netes 
de vegetació les respectives zones de servitud d’acord 
amb la normativa vigent. 
 

6è  1. Els titulars de forests han de realitzar els treballs 
de caràcter preventiu que es creguin necessaris en la 
forma i els terminis que assenyali la Direcció General de 
Medi Natural del Departament de Medi Ambient. 
 2. Les capçades dels aprofitaments forestals que no 
siguin retirades s’hauran de trossejar o triturar i ser esteses 
a ran de sòl. En cap cas no es podrà deixar dins d’una 
franja de 20 metres d’amplada a banda i banda dels 
camins. 
 

7è.  Que en virtut del Decret 64/1995, de 7 de març, pel 
qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals, del Departament d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca, les zones forestals situades en aquest terme 
municipal han estat declarades “zones d’alt risc d’incendis 
forestals”, durant el període comprès entre el 15 de juny i el 
15 de setembre. 
 Dins d’aquestes zones i en el període esmentat, 
excepte autorització expressa i excepcional del Director 
General de Medi Natural: 

a) No s’autoritzaran treballs que generin restes 
vegetals 

b) Quedaran en suspens les autoritzacions 
atorgades per encendre foc en aquestes zones. 

 

8è. L’Ajuntament dins de l’àmbit de les seves 
competències pot establir les normes addicionals que 
consideri necessàries quan es requereixin. 
 

9è. Qui sigui sorprès contravenint aquestes prohibicions 
o qualsevol altra de les establertes a la vigent normativa 
sobre Incendis Forestals, serà objecte de denúncia a 
qualsevol de les Oficines Comarcals del Departament 
Territori i Sostenibilitat. 
 

10è. Tothom està obligat a complir totes les indicacions 
que, en prevenció d’incendis, els siguin fetes per qualsevol 
agent de l’autoritat i a facilitar la seva identitat si fossin 
requerits per fer-ho. 
 

11è. Qualsevol que descobreixi l’existència o el 
començament d’un incendi forestal intentarà extingir-lo 
amb tota urgència, si fos possible, i en donarà avís 
immediat a la Policia Local de Lliçà d’Amunt, telèfon 
93.860.70.80. 
 

12è. L’Alcaldia podrà mobilitzar els mitjans materials 
existents a la seva jurisdicció i els seus propietaris resten 
obligats a facilitar la seva utilització. 
 

Així ho faig públic per a general coneixement i compliment, 
a Lliçà d’Amunt, 12 de juny de 2020. 
 

L’Alcalde, 
 
 
 
 

Ignasi Simón i Ortoll 

BAN 
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