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INSTRUCCIONS SOBRE ELS PERMISOS PER A FER FOC
Entre el 15 de març i el 15 d'octubre, queda totalment prohibit en els terrenys forestals
(poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta:
• Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment
no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de
jardineria ni fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees
recreatives i d'acampada i en parcel•les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de
gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats
relacionades amb l'apicultura.
• Llençar objectes encesos.
• Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser
causa de l'inici d'un foc.
• Llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
• La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que
travessin terrenys forestals.
Amb tot, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural pot
autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen
un risc d'incendi forestal.
Per a obtenir aquest permís, cal que el particular ho sol·liciti per escrit i registri l’imprès;
tant punt nosaltres rebrem la sol·licitud, ens posarem en contacte amb ell pera fer una
visita al lloc on es vol fer la crema, si s’escau, i així poder tramitar l’autorització en base a
unes condicions de prevenció d’incendis.
Quan sigui l’Ajuntament qui registri la sol·licitud, aquest l’enviarà per correu electrònic a
l’adreça de l’Oficina Comarcal d’Agricultura (avoccidental.daam@gencat.cat), que
introdueix les dades a la base de dades, i també adjuntarà còpia electrònica a la Base
Comarcal dels Agents Rurals (carvallesoc.dmah@gencat.cat), que és qui inspecciona i
informa de la crema.
Quan es resolgui l’expedient, tant si és per autoritzar com per denegar, es notificarà al
sol·licitant per correu electrònic, si en té, o bé per correu ordinari.
En cas de què la crema hagi estat autoritzada, la persona que fa el foc haurà de complir
totes les condicions genèriques i específiques que consten en l’autorització. Una de les
condicions és dur el telèfon mòbil informat a la sol·licitud, per tal de rebre les
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actualitzacions del pla Alfa (nivells de risc d’incendi) mitjançant les quals es poden anul·lar
els permisos.
A la sol·licitud caldrà informar, entre d’altres, de les següents dades:
-

-

Dades del sol·licitant: nom, DNI, NIE o CIF, en qualitat de qui o què demana, adreça
o seu fiscal, correu electrònic, número de telèfon fixe o mòbil (aquest darrer és
obligatori per a tramitar el permís).
Dades de l’activitat: tipus d’activitat de crema, lloc on es pensa fer, data i horari.
Persones i material per vigilar i controlar l’activitat: nombre de persones, dipòsits,
motxilles, mànegues, extintors, etc.
Justificació per la qual ha de fer-se l’activitat: breu descripció.
Localitat i data.
Signatura del sol·licitant: sobre les dades fetes constar i conforme declara tenir
autorització del propietari.

A part d’això, quan es tracti de focs d’esbarjo, carbonet vegetal, fogueres, petards,
correfocs o castells de focs, l’Ajuntament caldrà que informi del vist-i-plau municipal amb el
mateix correu electrònic on adjunta la sol·licitud. Malgrat això, no es donaran autoritzacions
a particulars, només a entitats o persones jurídiques que justifiquin la necessitat de fer el
foc.
Per altra banda, i a fi de garantir al màxim les dates demanades, és important que les
sol·licituds s’informin el més aviat possible, amb un mínim de deu dies d’antel·lació
respecte al moment en què es vol fer la crema.
Podeu trobar més informació sobre el tràmit i la documentació a l’adreça següent:
http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a
0/?vgnextoid=34ab9f3bcd0f3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=34ab9f3b
cd0f3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=8659d10a5678a310
d10a5678a3108d0c1e0aRCRD
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