CONDICIONS GENERALS PER ENCENDRE FOC
1. La persona sol.licitant es responsabilitza de qualsevol falta o dany que es produeixi mentre fa el foc
2. La persona sol.licitant no s’ha d’apartar del foc mentre duri i s’ha d’assegurar que ha quedat apagat del
tot quan se’n vagi (és a dir, s’ha d’assegurar que el foc no revifarà sota cap circumstància)
3. La crema només s’iniciarà amb vent calmat i en cap cas es realitzarà si hi ha un avís de vent emès pel
Servei Meteorològic de Catalunya per la comarca on es durà a terme. Amb una velocitat de vent sostiguda
superior a 20km/h l’activitat s’haurà d’aturar
4. A les finques properes a carreteres o vies fèrries, la crema s’ha de suspendre si el fum perjudica la
seguretat viària
5. L’activitat es suspendrà en cas d’activació del pla ALFA nivel 2 o superior. Cal recordar la necessitat de fer
la crema amb coneixement del Pla Alfa Vigent. El nivell de Pla Alfa és un indicador del perill d’incendi
forestal que s’actualitza diàriament, al voltant de les 9h del matí, i només extraordinàriament en qualsevol
altre moment del dia. El nivell de risc del Pla Alfa està relacionat amb el mapa de predicció del perill
d’incendi forestal elaborat també pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Consultar mapa del Pla Alfa: http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/
Consultar mapa del Perill d’Incendi Forestal: http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/mapaperill/
6. No es pot cremar cap tipus de residus (aglomerats, perquè conté resina i emet gasos tòxics, plàstics,
mobles vells, palets,..)
7. No hi pot haver cap cúmul de material inflamable o combustible en un radi de 10 metres de la foguera
8. El foc no pot sobrepasar els 3 metres d’alçada. El perímetre de la foguera haurà d’estar lliure de vegetació
en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl
9. La foguera haurà d’estar a una distancia mínima de 6 metres del límit de la parcel.la
10.Fer la crema com a mínim a 10m de distancia respecte d’aquells arbres que tinguin més de 60cm de
circumferència, mesurats a 1,20m del terra
11.Els agents rurals i altres agents de l’autoritat podran establir in situ mesures complementàries per millorar
la seguretat, així com aturar les actuacions que s’estiguin duent a terme quan les condicions
meteorològiques així ho aconsellin.

MESURES OBLIGATÒRIES PER A FER FOC

MESURES PREVENTIVES
1. Amb excepció de treballs culturals, el foc s’ha de fer només en zones sense pendent i s’han d’evitar les àrees
amb una alta concentració de combustibles (arbres, matolls, fullaraca, etc...)
2. El foc ha de ser sempre atès per una persona responsable que ha de mantenir una vigilància constant.
3. En tots els casos en què el foc creixi a causa d’un excés de combustible s’ha d’apagar el foc de manera
immediata (sempre amb l’ajut d’aigua i/o terra)
4. Mai es pot encendre foc amb vent. Si un cop encès comença a bufar vent s’ha d’apagar el foc de manera
immediata.
5. En el cas de cremes en finques properes a carreteres s’ha de suspendre immediatament la crema si la direcció
del fum incideix desfavorablement en la seguretat vial.
6. Fora de casos excepcionals degudament autoritzats, no s’ha d’encendre foc cap al tard o a la nit. L’hora més
adequada és a la matinada.
7. El foc s’ha d’apagar amarant gotes les brases amb aigua per després barrejar-les amb les cendres i la terra.
S’ha de tenir la completa seguretat que no queda cap brasa o fumeig.
8. No es pot deixar el lloc del foc dins a dues hores després d’haver-lo apagat.
9. Els fogons permanents han d’estar dotats de filat metàl·lic fix per evitar que es pugui elevar el foc per sobre
de la paret aïllant. El seu voltant ha d’estar net de vegetació en un cercle de 20m de diàmetre. S’ha de
disposar d’aigua com a mitjà de control del foc.

MESURES COMPLEMENTÀRIES
En cas de FOCS DE CAMP: S’ha de preparar un cercle de seguretat de 10 m de diàmetre com a mínim. En
aquest cercle s’ha d’eliminar l’herba, els matolls, la fullaraca, la pinassa, els branquillons i qualsevol altre
material sec. Aquesta mesura també és preceptiva en el cas d’utilització de fogons de butà o propà. El foc
s’ha d’encendre en un clot d’uns 20 cm de fondària per uns 40 cm de diàmetre.
En cas de CREMES AGRÍCOLES: No es pot cremar altra cosa que el rostoll i s’ha de protegir sempre l’arbrat.
S’ha de fer un tallafoc passant l’arada brabant, de 10m d’amplada, en el límit de la finca abans d’encendre el
foc. S’ha de disposar d’un mínim de cinc persones i també del material suficient per assegurar el control total
del foc.
En cas de CREMA EN TREBALLS CULTURALS FORESTALS: S’ha de preparar un cercle de seguretat de 15m de
diàmetre com a mínim. En aquest cercle s’ha d’eliminar l’herba, els matolls, la fullaraca, la pinassa, l’arbrat i
qualsevol altra material que pugi suposar un perill de propagació del foc. Al mig del cercle s’ha de fer un clot
de 2-3m de diàmetre on s’ha de col·locar tot el material a cremar sense que aquest sobresurti.

