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Objectius del Bloc

En aquest bloc volem Conèixer la normativa bàsica que regula la 
Prevenció d’Incendis Forestals, que ens serà necessària per les tasques 
diàries a l’ADF.

El bloc està dividit en:El bloc està dividit en:

• Decret 64/1995.
• ADF i Pla INFOCAT.
• Utilització del foc al Medi Natural.
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DECRET 64/1995 de 7 de març

Àmbit d’aplicació

Article 1

Les normes i prohibicions contingudes en aquest Decret seran d’aplicació a 
tots els terrenys forestals de Catalunya definits a l’article 2 de la Llei 6/1988 de 
30 d f t l d C t l i i bl t d’ è i bò i i30 de març, forestals de Catalunya, siguin o no poblats d’espècies arbòries, i a 
la franja de 500 metres que els envolta. :

Franja de 500 m.
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DEFINICIONS

1 ZONA DE SEGURETAT1- ZONA DE SEGURETAT
Franja de terreny lliure de vegetació baixa i arbustiva, d’arbres i de restes 
vegetals o de qualsevol mena de material que pugui propagar el foc.

2- ZONA DE PROTECCIÓ

Franja de terreny permanentment lliure de vegetació baixa i arbustiva amb la 
massa forestal aclarida (densitat d’arbres adults inferior a 150 peus/ha amb una 
distribució homogènia sobre el terreny) les branques esporgades (un terç de la 
seva alçada amb un màxim de 5 metres), i neta de vegetació seca i morta  durant 
l’època de màxim risc d’incendi, així  com qualsevol mena de residu vegetal o 
d’altre tipus que pugui afavorir la propagació del foc.

1

2
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NORMES 
D’APLICACIÓ 

GENERAL DURANT 
TOT L’ANY
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URBANITZACIONS

Les urbanitzacions que no tinguin una continuïtat immediata amb la trama 
urbana i que estiguin situades a menys de 500 metres de terrenys 
forestals han de complir les condicions següents: 

a) Disposar d'una zona de protecció de 25 metres d'amplada a comptar 

Article 2

des del perímetre exterior. 

b) Mantenir els vials, les zones d'accés i les cunetes netes de vegetació 
seca. 

c) Les parcel·les no edificades hauran de complir les mateixes condicions 
que les establertes a l'article 1 per a les zones de protecció. 

d) Elaborar un pla d'autoprotecció que s'haurà d'incorporar al pla 
municipal d'actuació, d'acord amb el Pla de protecció civil d'emergències 
per a incendis forestals a Catalunya (INFOCAT). 

e) Disposar d'una xarxa d'hidrants d'incendi de 100 mm de diàmetre, 
d'acord amb l'article 1 de l'annex del Decret 241/1994 
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HABITATGES I 

EXPLOTACIONS AGRÀRIES

Habitatges i explotacions agràries 

Article 3

Els habitatges situats fora d'urbanitzacions o nuclis urbans i les 
instal·lacions agrícoles, ramaderes i forestals aïllats, als quals sigui 
d'aplicació aquest Decret, adequaran les seves instal·lacions en funció del 
grau de perill i de l'activitat que desenvolupen, d'acord amb el Decret 
241/1994 i la normativa que s'estableixi. 
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INDUSTRIES I SERVEIS

Instal·lacions de caràcter industrial i de serveis 

4.1 Les edificacions i instal·lacions de caràcter industrial, de 
subministrament i d'emmagatzematge de carburants i productes 

Article 4

g g p
inflamables, així com les instal·lacions i edificacions de serveis hauran de 
complir, si s'escau, els condicionants establerts en el Decret 241/1994. 

Així mateix, hauran d'elaborar un pla d'autoprotecció (PAU), en funció de 
les seves condicions de protecció, que s'haurà d'incorporar al pla 
d'actuació municipal (PAM). 

4 2 Els solars industrials sense edificar han de complir les mateixes4.2 Els solars industrials sense edificar han de complir les mateixes 
condicions de les zones de protecció. 
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LÍNIES ELÈCTRIQUES

Article 5

5.1 Els titulars de línies aèries de conducció elèctrica estan obligats a 
observar les mesures següents: 

a) En les línies d'alta tensió s'han d'eliminar selectivament i periòdica en el 
corredor de la línia elèctrica, la vegetació que comporti perill d'incendi 
d'acord amb el que estableix la normativa vigent

Article 5

d acord amb el que estableix la normativa vigent. 

b) Els conductors de les línies aèries de baixa tensió han d'estar com a 
mínim a 1 metre de distància de la vegetació. 

c) Han de presentar, per a la seva autorització, a la Direcció General del 
Medi Natural, un pla triennal de neteja i manteniment en el qual figuraran 
els treballs de poda i tala de la vegetació que siguin necessaris per a la 

ió A t t b ll d' lt ti illseva execució. Aquests treballs, o d'altres que comportin un perill 
d'incendi, no es podran dur a terme en èpoques d'alt risc d'incendi, llevat 
dels casos excepcionals autoritzats per la Direcció General del Medi 
Natural. 
Atorgada l'autorització del pla que comportarà el dret a talar i esporgar, els 
treballs s'hauran de realitzar dins el termini i les condicions fixades en la 
mateixa autorització. 

5.2 Els titulars de les finques on transcorrin les línies aèries de conducció 
elèctrica incloses en el Pla triennal aprovat, tenen l'obligació de 
permetre'n l'accés, amb l'objecte que es puguin efectuar els treballs de 
neteja de la vegetació, amb les indemnitzacions prèvies que 
corresponguin. 
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VIES DE COMUNICACIÓ

6.1 Les entitats propietàries o concessionàries de carreteres i altres vies 
públiques han de mantenir com a zona de seguretat una franja mínima 
d'un metre a comptar des del límit exterior de la calçada. 

Article 6

p ç

6.2 Els titulars i responsables d'instal·lacions ferroviàries tenen l'obligació 
de mantenir una amplada mínima de dos metres des dels rails com a zona 
de seguretat.
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ABOCADORS

Article 7

7.1 La declaració d'impacte ambiental determinarà les condicions de la 
ubicació dels abocadors. 

7.2 Sens perjudici del que estableixi la normativa vigent sobre aquesta 
matèria, els ajuntaments adoptaran les mesures adequades perquè no hi 
hagi combustió en cap dels abocadors situats en les zones esmentades a 

Article 7

g p
l'article 1.1 d'aquest Decret. Les noves instal·lacions requeriran, a més de 
les autoritzacions pertinents, l'informe previ vinculant de la Direcció 
General del Medi Natural en relació a les mesures mesures de prevenció 
d'incendis. 

7.3 Tots els abocadors han de tenir una zona de seguretat de 10 metres a 
comptar des de la protecció perimetral, i a continuació una zona de 
protecció de 25 metresprotecció de 25 metres. 

7.4 Els abocadors ubicats en els municipis indicats a l'annex han de 
disposar d'un mínim de dos hidrants per minvar el risc d'incendi per 
combustió espontània amb una distància màxima de 400 metres entre 
elles. 
En aquells abocadors que per les seves característiques pugui ser 
contraindicat l'ús d'aigua, s'adoptaran les mesures pertinents. 
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ÀREES RECREATIVES I

D’ACAMPADA

Article 8
Aquets espais disposaran al seu voltant d’una zona de protecció de 25 
metres. Les situades en els municipis d’alt risc d’incendi han de disposar 
una xarxa d’hidrants situats al perímetre exterior de l’àrea, amb una 
distància màxima entre ells de 200 metres, o bé d’una reserva d’aigua 
equivalentequivalent
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ACTUACIONS FORESTALS

Article 9

Actuacions forestals 

Els titulars de forests realitzaran els treballs de caràcter preventiu que es 
determinin en la forma i el termini que estableixi la Direcció General del q
Medi Natural. A aquest efecte podran gaudir dels ajuts establerts pel 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i seran prioritàries les 
sol·licituds presentades pels membres de les agrupacions de defensa 
forestal. 
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CREMES CONTROLADES

Article 10

Cremes controlades 

Les cremes controlades en zones d'alta muntanya es realitzaran d'acord 
amb el que preveu la normativa vigent. q p g
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TREBALLS DE MANTENIMENT

Article 11

11.1 Els treballs de neteja i manteniment de les zones de seguretat i 
protecció no es podran realitzar durant el període comprès entre el 15 de 
març i el 15 d'octubre. 

11 2 L'esmenta't període podrà ser modificat en casos excepcionals i amb11.2 L'esmenta't període podrà ser modificat en casos excepcionals i amb 
l'autorització prèvia de la Direcció General del Medi Natural, quan així consti 
en el pla triennal de neteja i manteniment, en funció del lloc, l'altitud, la 
vegetació, la climatologia i altres circumstàncies específiques. 

11.3 Les restes vegetals no es podran deixar dins la zona de protecció o 
seguretat
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APROFITAMENTS FORESTALS

Article 12

Les capçades dels aprofitaments forestals que no siguin retirades s'hauran 
de trossejar o triturar i ser esteses a ran del sòl. En cap cas no es podrà 
deixar dins d'una franja de 20 metres d'amplada a banda i banda dels 
camins.
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AJUNTAMENTS

Article 13

Ajuntaments 

13.1 Amb independència de les mesures que s'estableixen en aquest 
Decret, els ens locals, dins l'àmbit de les seves competències, adoptaran , , p , p
les mesures addicionals de prevenció que considerin oportunes d'aplicació 
a les zones forestals del seu terme municipal i les comunicaran al 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

13.2 Així mateix, les entitats locals a les quals no els sigui d'aplicació el que 
estableix l'article 17.3 d'aquest Decret podran redactar un pla de prevenció 
d'incendis forestals per al seu àmbit territorial, en els termes que estableix 
l'article 40 de la Llei 6/1988 de 30 de març forestal de Catalunya el quall article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, el qual 
haurà de ser tramès al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a 
la seva aprovació. En aquest cas, el pla inclourà les mesures addicionals a 
què fa referència l'apartat anterior d'aquest article i complir l'establert a 
l'apartat 17.4 d'aquest Decret. 

13.3 Els ens locals, dins les seves competències i d'acord amb els recursos 
de què disposin, col·laboraran amb els òrgans i agents del Departament 
d'Agric lt ra Ramaderia i Pesca a etllar pel compliment de les pre isionsd'Agricultura, Ramaderia i Pesca a vetllar pel compliment de les previsions 
d'aquest Decret. 
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NORMES D’APLICACIÓ 
DURANT EL PERÍODEDURANT EL PERÍODE 
COMPRÈS ENTRE 16 

D’OCTUBRE I EL 14 DED OCTUBRE I EL 14 DE 
MARÇ



18

MESURES PREVENTIVES

Article 14

14.1 Per encendre foc i per utilitzar bufadors en els terrenys esmentats a 
l'article 1 d'aquest Decret, en el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 
de març, s'observaran les mesures preventives següents: 

a) Netejar la zona en què s'efectuï la crema i/o aquella en què s'utilitzi un ) j q q q
bufador en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl. La crema s'efectuarà 
com a mínim a 10 metres de distància respecte d'aquells arbres que tinguin 
més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 metres del terra. 

b) La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 metres 
d'alçada. 

c) La crema començarà i acabarà amb llum de dia, excepció feta dels focs 
d'esbarjo. En cap cas no s'abandonarà el lloc fins a la seva total extinció. 

Alçada màxima de la flama: 3 
metres

Mesurats a 1,20 
metres del terra

Radi de 3,5 m net fins a

metres del terra

Mí i 10 t d di tà iRadi de 3,5 m  net fins a 
descobrir el sòl Mínim a 10 metres de distància 

respecte d'aquells arbres que tinguin 
més de 60 cm de circumferència
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MESURES PREVENTIVES

Article 14

14.2 Resta prohibit: 

a) Llençar objectes encesos. 

b) Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol menab) Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena 
que puguin ser causa de l'inici d'un foc. 

14.3 Els agents rurals i altres agents de l'autoritat podran establir in situ 
mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar 
les actuacions que s'estiguin duent a terme quan les condicions 
meteorològiques així ho aconsellin. 
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NORMES D’APLICACIÓ 
DURANT EL PERÍODEDURANT EL PERÍODE 
COMPRÈS ENTRE 15 

DE MARÇ I EL 15DE MARÇ I EL 15 
D’OCTUBRE
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ACTUACIONS NO PERMESES

Article 15

Normes d'aplicació durant el període comprès entre 
el 15 de març i el 15 d’octubre

En els terrenys forestals siguin o no poblats d'espècies arbòries i a la 
franja de 500 metres que els envolta, en el període comprès entre el 15 
de març i el 15 d'octubre, resta prohibit: 

a) Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat sigui quina sigui la 
seva finalitat. Especialment no es podrà: 

• Cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, 
agrícoles o de jardineria. 

• 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. 

• Fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura. 

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. 
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AUTORITZACIONS

Article 16

16.1 No obstant el que disposa l'article 15, el Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca podrà concedir autoritzacions per realitzar activitats 
de les relacionades a l'article anterior, les quals seran comunicades al 
Departament de Governació. 

16.2 Per obtenir l'autorització a què fa referència l'apartat anterior caldrà 
seguir la tramitació següent: 

a) Les persones que hagin de fer foc presentaran la seva sol·licitud amb 
indicació del motiu i del lloc on s'ha de fer a l'ajuntament del terme 
municipal al qual afecti. 

b)    L'ajuntament, a la vista de les diferents sol·licituds que li siguin 
presentades, les adreçarà a les oficines comarcals del Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i proposarà el dia per efectuar tots els 
focs que s'hagin de realitzar en el seu terme municipal. 

c)    L'oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
donarà, si s'escau, la corresponent autorització, en la qual s'establirà 
el dia i l'hora en què s'haurà de realitzar la crema i les mesures que q q
s'han d'observar per tal d'evitar el perill d'incendi.

16.3 Les autoritzacions per a la utilització de bufadors o similars es 
tramitaran directament a les oficines comarcals del Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

16.4 Els agents rurals i altres agents de l'autoritat podran suspendre in situ 
aquestes autoritzacions i prendre les mesures complementàries a quèaquestes autoritzacions i prendre les mesures complementàries a què 
fa referència l'article 14.3 d'aquest Decret. 
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ZONES I PERÍODES 
D’ALT RISC INCENDI I 

MESURES 
ÀEXTRAORDINÀRIES
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ZONES PERIODE D’ALT RISC

Article 17

Zones i períodes d'alt risc d'incendi 

17.1 Es declaren zones d'alt risc d'incendi forestal durant el període 
comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, tots dos inclosos, les 
situades als termes municipals que figuren a l'annex d'aquestasituades als termes municipals que figuren a l'annex d'aquesta 
disposició. 

17.2 Durant aquest període i en aquestes zones, excepte autorització 
expressa i excepcional del director general del Medi Natural, no 
s'autoritzaran treballs que generin restes vegetals i les activitats 
mencionades en l’article 15

17.3 Les entitats locals situades en zones d'alt risc d'incendi forestal 
han de disposar d'un pla de prevenció d'incendis forestals en els 
termes que estableix l'article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, 
forestal de Catalunya, el qual s'inclourà en el Pla d'actuació municipal, 
una vegada hagi estat homologat per la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya. 

17.4 En el cas que el territori de l'entitat local estigui situat dins del Pla q g
d'Espais d'Interès Natural (PEIN), els plans de prevenció d'incendis 
forestals han d'adequar-se al contingut dels plans especials de 
protecció del medi natural i del paisatge a què fa referència l'article 8 
del Decret 328/1992, de 14 de desembre. 
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MESURES EXTREORDINARIES

Article 18
Mesures extraordinàries 

18.1 Quan les circumstàncies meteorològiques siguin d'un risc extrem, 
el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca queda facultat per 
establir les mesures extraordinàries previstes a l'apartat 3 d'aquest 
article. 

18.2 Aquestes mesures es donaran a conèixer a través dels mitjans de 
comunicació i seran d'aplicació els dies i a les zones que el 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca estableixi. 
Per tal de donar la màxima divulgació d'aquesta situació als ciutadans, 
en tots aquells llocs on sigui possible s'utilitzaran distintius de color 
vermell anomenats Alerta Roja. 

18.3 En aquests dies i zones resta prohibit: 

a) Encendre cap tipus de foc, inclosa la utilització de fogons de gas, 
barbacoes de qualsevol mena o similars i fumar. 
b) Realitzar qualsevol tipus d'aprofitament forestal. 
c) La circulació de persones i vehicles que no estiguin vinculats a la 
zona. 
d) L'acampada lli red) L'acampada lliure. 

18.4 Quedaran en suspens totes les autoritzacions que s'hagin atorgat. 
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ADF i PLA INFOCAT

Grups d’actuació Pla INFOCAT

Les actuacions previstes en aquest Pla seran dutes a terme a través 
dels següents grups d’actuació:
Grup d’Intervenció.
Grup d’Avaluació dels Incendis Forestals i dels Riscos Associats 
(Tècnics: bombers SPIF Servei de Meteorologia i altres)(Tècnics: bombers, SPIF, Servei de Meteorologia i altres).
Grup Logístic (Protecció Civil, Serveis socials municipis, Consells 
Comarcals, Creu Roja i altres).
Grup Sanitari (SEM, Xarxa Hospitals Públics, Creu Roja i Altres).
Grup d’Ordre (Mossos, Policies Locals, Agents Rurals).. 

Grups D’Intervencióp

COMPOSICIÓ:

• Bombers Generalitat o Ajuntament de Barcelona.
• Agents Rurals.
• Agrupacions de Defensa Forestal.
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ADF i PLA INFOCAT

Funcions de les ADF

• Fer una avaluació inicial de l’incendi i transmetre’n les conclusions 
que se’n derivin.

• Donar el suport necessari per a l’establiment del Centre de 
Comandament Avançat (CCA), que és un punt pròxim a 
l’emergència on s’establei en tots els agents q e inter enen enl’emergència on s’estableixen tots els agents que intervenen en 
l’incendi per coordinar-se.

• Combatre l’incendi, auxiliar les víctimes i aplicar les mesures de 
protecció adients, en col·laboració amb els serveis d’extinció 
d’incendis i salvaments.

• Informar puntualment al seu coordinador operatiu i sol·licitar i 
executar les seves instruccions a través dels seus comandaments 
naturals.

• Mantenir informat al seu coordinador orgànic.
• Col·laborar en l'establiment de les esquadres de reserva.
• Les ADF depenen orgànicament de la Direcció General del Medi 

Natural i Biodiversitat però depenen funcionalment del Cos de 
Bombers en el moment de l’emergència, tant en el funcionament 
com en les relacions que queden establertes en el Protocolcom en les relacions que queden establertes en el Protocol 
d’Actuació del Grup d’Intervenció.
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UTILITZACIÓ DEL FOC EN EL MEDI NATURAL

Responsabilitats

Els gestors de les Àrees Forestals Recreatives avaluades són els 
responsables de tenir en condicions aquestes Àrees.

Normativa de referència

Decret 64/1995, de mesures de prevenció d’incendis forestals; article 
15, paràgraf a, estableix que es podrà fer focs d’esbarjo durant el 
període comprès entre el 15 de març i 15 d’octubre dintre de les àrees 
recreatives sempre que s’utilitzin fogons de gas o barbacoes d’obra 
amb mata guspires.

Han de ser d’obra.
Han de tenir mata guspires.
Han d’estar tancades a 3 parets protegides del vent. Les parets 
laterals i posteriors han d’arribar fins al mata guspires.

INCORRECTE !!

Són incorrectes les barbacoes que:
No tenen parets laterals i posteriors. 
Hi ha parets, però no arriben al mata guspires.
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UTILITZACIÓ DEL FOC EN EL MEDI NATURAL

CORRECTE !!

És obligatori:

• Han de tenir mata guspires El pas (ample de malla) del mata• Han de tenir mata guspires. El pas (ample de malla) del mata 
guspires ha de ser menor a 4 mil·límetres. (Es recomana una 
planxa d’acer foradada).

• Han d’estar tancades a tres parets, i aquestes han d’arribar fins al 
mata guspires.

ÉÉs recomanat:

• Que no disposin de calaixos metàl·lics.
• Que estiguin dins d’un cobert.
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UTILITZACIÓ DEL FOC EN EL MEDI NATURAL

La vegetació al voltant de la barbacoa

• El voltant de la barbacoa ha d’estar 3,5 metres totalment net de 
vegetació.

• L’objectiu és evitar que una espurna caiguda des de la barbacoa 
i i i i fpugui iniciar un foc.

• És recomana pavimentar el voltant de la barbacoa.
• Els 25 metres perimetrals de les barbacoes han de tenir una  

franja de protecció. L’arbrat s’ha d’aclarir i podar fins que quedi 
com a molt el 35% de la fracció de cabuda coberta. El matoll s’ha 
d’estassar fins que quedi com a molt el 15% del recobriment.

Els punts d’aigua

És obligatori que les barbacoes disposin d’un hidrant perimetral o 
di ò it d’ i i l t f ilit l f i d l b b (D tdipòsit d’aigua equivalent per facilitar la feina dels bombers. (Decret 
64/95, article 8)


