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CALENDARI DE LES AUTORITZACIONS PER FER FOC A LA COMARCA
DE LA TERRA ALTA - 2021

ABRIL

MARÇ

PERÍODE DEL 15 DE MARÇ FINS AL 14 DE JUNY
DILLUNS
15
22
29

DIMARTS
16
23
30

DIMECRES
17
24
31

DIJOUS
18
25

DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
19
20
21
26
27
28

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES
7
14
21
28

DIJOUS
1
8
15
22
29

DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
2
3
4
9
10
11
16
17
18
23
24
25
30

DIMECRES

DIJOUS

5
12
19
26

6
13
20
27

DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
1
2
7
8
9
14
15
16
21
22
23
28
29
30

DIMECRES
2
9

DIJOUS
3
10

DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
4
5
6
11
12
13

5
12
19
26

JUNY

MAIG

DILLUNS
3
10
17
24
31
DILLUNS
7
14

6
13
20
27
DIMARTS
4
11
18
25
DIMARTS
1
8

Dies autoritzats
MOLT IMPORTANT
L'autorització queda anul·lada si s'activa nivell 2 o 3 del Pla Alfa
Les cremes de restes de poda s'hauran de realitzar a una distància
mínima de 25 metres de zona forestal o 15 metres si es disposa de
un mínim de 30 litres d’aigua a peu de crema
Les Autoritzacions col·lectives només cobreixen cremes de brancatge i
restes vegetals procedents de treballs agrícoles i no es podran
cremar marges (ribassos) sense una autorització específica per a
un dia concret (únicament del 15 de març al 15 d’abril).
No encendre mai foc si fa vent.
Horari autoritzat de 6 a 12 hores del matí
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Mesures preventives obligatòries per totes les autoritzacions.
Aquestes mesures obligatòries apareixen automàticament a totes les autoritzacions.
• S’ha de disposar de telèfon mòbil per poder donar avís immediat davant de qualsevol
incidència al 112.
• El lloc de l’activitat es deixarà net de brossa i deixalles.
• Abans d’iniciar l’activitat, cal consultar el web del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural per conèixer si ha estat suspesa, bé per activació del nivell
del pla alfa, bé perquè les condicions de perill així ho aconsellen, bé per l’adopció de mesures
extraordinàries en aplicació de l’article 18 del Decret 64/1995. La consulta del nivell de pla alfa
existent
a
la
zona
es
farà
mitjançant
l’adreça
web
http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa.html, mitjançant el telèfon del seu
ajuntament o, el telèfon d’atenció ciutadana (012). El pla Alfa s’actualitza cada dia a les 09:30h
hora oficial.
• L’autorització la portarà el responsable durant el desenvolupament de l’activitat.
Annexos

Annex 1. Definicions.
Les activitats estan classificades segons el tipus de combustible que es fa servir,
secundària s’incorporen paràmetres de ubicació o finalitat ( veure quadre 1 )

de forma

TIPUS D’ACTIVITAT

DEFINICIÓ

CREMES DE BRANCATGE
I RESTES VEGETALS
PROCEDENTS DE
TREBALLS AGRÍCOLES

Es fan en terreny de cultiu agrari per part d’agricultors i serveix
exclusivament per fer desaparèixer les restes vegetals procedents
de treballs agrícoles de poda i esporga, i no es poden
simultaniejar amb altres feines.

Les cremes extraordinàries per motius fitosanitaris o de salut pública, seran assimilades a crema de
brancatge o crema de restes vegetals segons les característiques del material a cremar-hi,
necessitaran publicitar-se per part del Servei de Sanitat Vegetal del DAAM (fitosanitari) o de l’autoritat
pertinent (salut pública).
La realització de qualsevol altra tipus d’activitat no contemplada en aquesta instrucció així com
tampoc a la instrucció que regula la gestió i criteris de les autoritzacions individuals per fer activitats
amb risc d’incendi forestal dins de l’aplicatiu PER FOC (cremes controlades, cremes de marges,
cremes de soques, cremes de rostolls, etc., i amb informe favorable del CAB) requereix l’autorització
del/la director/a general de Forests.
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Annex 2. Text amb les mesures preventives específiques de cada tipus d’activitat i les
condicions de suspensió.
1. Condicions de suspensió.
• L’autorització quedarà suspesa en cas d’activació del pla alfa al nivell 2 o superior.
• L’activitat només es podrà començar amb vent encalmat. Amb una velocitat del vent superior
10km/h. (un vent de 10km/h fa moure les fulles) l’activitat s’haurà d’aturar (orientativament
poden servir els valors de l’Escala Beaufort )
2. Condicions específiques.
• No es podran fer les cremes a menys de 25 metres de la zona forestal, excepte si es disposa
d’un mínim de 30 litres d’aigua ( 2 motxilles extintores ) a peu de la crema; en aquest cas, la
distància a terreny forestal serà d’un mínim de 15 metres.
• L’activitat s’ha de fer exclusivament els dies i hores esmentades en aquesta autorització.
Els dies autoritzables per a les cremes col·lectives són tots menys els diumenges i festius
oficials a Catalunya.
• El lloc de la crema estarà net de vegetació en un perímetre de 3 metres al voltant del foc.
• S’han de fer piles petites (volum màxim de 2 metres cúbics) i encendre’n una darrera
l’altra, no simultàniament.
• Les flames no poden superar els 3 metres d’alçada.
• Cal apagar les brases un cop acabada l'activitat i assegurar el perímetre al voltant de la
pila que es crema. No es podrà apagar amb terra o sorra.
• Aquesta autorització no és vàlida per a la crema de marges, canyars, rases, restes de
jardineria, calçotades i crema de residus. Tampoc és vàlida per a l’eliminació de restes
procedents d’arrencades agrícoles (vinya, fruiters, oliveres, etc.) ni per les restes de rompudes
forestals. En aquests casos caldrà tramitar una autorització individual a les oficines del DAAM.
• Els agents rurals podran establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la
seguretat, així com aturar les cremes quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin.
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NOTA INFORMATIVA SOBRE LES AUTORITZACIONS PER FER FOC PER
LA CAMPANYA 2021

Extracte de les mesures en matèria de prevenció d'incendis establertes al Decret 64/95 (DOGC
núm. 2020, de 10.03.95):
Abocadors
Els ajuntaments adoptaran mesures per que no hi hagi combustió en cap dels abocadors
situats en terrenys forestals i a la franja de 500 m. que els envolten.
Àrees recreatives i àrees d'acampada.
Es pot fer foc als llocs indicats per fer-ho, sempre i quan es compleixin els requisits establerts al
Decret 64/95. Per la celebració de diades, si cal més lloc per fer foc, serà necessari la
corresponent autorització.
Permisos per cremar rama
Durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre, la Direcció General dels
Agents Rurals autoritzarà a través dels ajuntaments a les persones interessades en cremar
rama segons el següent procediment:
*Els ajuntaments hauran de sol•licitar prèviament l’atorgament d’aquestes autoritzacions per tal
que puguin gestionar les sol•licituds dels seus habitants, mitjançant l’administració local.
*Els ajuntaments utilitzaran l’extranet de les administracions catalanes (EACAT) per lliurar les
autoritzacions individuals a cadascú dels seus ciutadans que sol•licitin una autorització
d’aquesta tipologia.
*Durant el període del 15 de juny al 15 de setembre no es concediran autoritzacions de cremes
col•lectives de restes vegetals.
*Els dies autoritzables per a les cremes col•lectives són tots menys els diumenges i festius
oficials a Catalunya.
*El present calendari contempla el període comprès entre el 15 de març i el 14 de juny.
Altres permisos
Durant el període comprés entre el 15 de març i el 15 d'octubre, quan es desenvolupin altres
activitats de les compreses al Decret 64/95, com puguin ser diades a les ermites, focs d'artifici,
etc., caldrà que els ajuntaments sol·licitin el permís corresponent, especificant clarament el lloc,
les mesures preventives i els mitjans de que es disposarà per fer front a l’emergència.
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PERÍODES DE REGULACIÓ DEL FOC A CATALUNYA
D’acord amb la normativa vigent en matèria d’incendis forestals (Decret
64/1995 de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció
d'incendis forestals i l’Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es
despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7
de març) queden regulades les cremes que es realitzen en terreny forestal i
en la franja de 500 metres que l’envolta. Les cremes en la resta del territori
es realitzen lliurement.
MES

DIA

Gener
Febrer
Març

15

Abril
Maig
Juny

14
15

Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
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15
16
15
16

REGULACIONS
En aquest període es pot cremar amb l’ únic requisit de comunicarho directament al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació o bé a través dels ajuntaments i consells comarcals
(ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer)
.
*Queda prohibit fer foc en terreny forestal i en la franja de 500
metres que l’envolta. No obstant això es poden concedir
autoritzacions per realitzar cremes. Aquestes son donades pels
Caps d’Àrea Bàsica del Cos d’Agents Rurals de la comarca o a
través dels ajuntaments corresponent.
(DECRET 64/1995),
Durant aquest periode i en els municipis que el decret 64/1995
declara com d’alt risc, queda totalment prohibit fer foc.
Excepcionalment el/la Director/a General de Forests, previ informe
del Cos d’Agents Rurals, pot autoritzar aquelles cremes que per
raons justificades nomes es poden realitzar en aquest període
*El mateix que al període del 15 de març al 14 de juny
En aquest període es pot cremar amb l’únic requisit de comunicarho directament al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació o bé a través dels ajuntaments i consells comarcals
(ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer)

