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Prevenció d’incendis forestals 2021
FAIG SABER: D’acord amb la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya,
el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals, desplegat per l’ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer i la Llei
5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals a les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
1r Durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre de 2021, ambdós dies inclosos, no estarà permès, en els terrenys forestals d’aquest terme
municipal, siguin o no poblats d’espècies arbòries, i a la franja de 500 m que
els envolti, les següents actuacions:
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’aprofitament forestals, agrícoles o de
jardineria.
-Fer focs d’esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, i sempre dins 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 mataespurnes.
-Fer foc per a activitats relacionades amb l’apicultura.
b) Llençar objectes encesos.
c) Abocar escombraries i restes vegetals 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) Utilitzar bufadors o similars en terrenys forestals.
Malgrat el que disposa el primer punt, la Direcció General competent de la
Generalitat de Catalunya podrà concedir autoritzacions que s’hauran de
sol·licitar a les oficines del Servei Territorial d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació de la Generalitat de Catalunya o a les seves oficines comarcals,
o bé en el Servei de Medi Ambient d’aquest Ajuntament. En qualsevol cas les
autoritzacions podran quedar suspeses en situació d’alt risc d’incendi.

- Mantenir els vials, les zones d’accés, i les cunetes netes de vegetació seca.
- Elaborar un pla d’autoprotecció que s’haurà d’incorporar al pla municipal
d’actuació, d’acord amb el Pla d’emergències per a incendis forestals de
Catalunya (INFOCAT).
- Les parcel·les interiors no edificades han d’estar netes de vegetació seca i
amb la vegetació aclarida.
5è Els titulars de línies aèries de conducció d’energia elèctrica hauran de mantenir netes de vegetació les zones de projecció dels conductors, així com de
les instal·lacions transformadores que hauran de mantenir neta de vegetació
la zona perimetral de les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa
vigent.
6è 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.
7è Les capçades dels aprofitaments forestals que no siguin retirades s’hauran
de trossejar o triturar (en fragments menors de 20 cm) i ser esteses arran de
sòl. No es podrà deixar dins d’una franja de 20 m d’amplada a banda i banda
dels camins.
8è El terme municipal de Badalona està declarat "zona d’alt risc d’incendis forestals", pel que l’Ajuntament, dins de l’àmbit de les seves competències,
pot establir les normes addicionals que consideri necessàries quan es requereixen.
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 les oficines del Cos d’Agents Rurals.

2n Durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre de 2021,
ambdós inclosos, la regulació és més restrictiva, doncs la prohibició s’estén
als treballs que generin restes vegetals. Així doncs, només s’autoritzà amb
caràcter molt excepcional, tant el fer foc com els treballs forestals.

10è Les persones que passin per les zones forestals o hi treballin estan obligades
a complir totes les indicacions que, en previsió d’incendis, els siguin fetes
pels Agents Rurals, la Policia Local i altres agents de l’autoritat i a facilitar la
seva identitat si fossin requerides.

3è Durant el període comprès entre el 16 d’octubre de 2021 i el 14 de març de
2022, ambdós dies inclosos, totes les persones que tinguin previst fer foc en
terrenys forestals i a la franja de 500 m que els envolti, ho hauran de comunicar prèviament. Les comunicacions es podran tramitar telemàticament a
través del portal de tràmits de gencat.cat i les persones que no puguin fer-ho
en línea poden adreçar-se a l’Àrea de Medi Ambient d’aquest Ajuntament
o bé a les oficines dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya o a les seves
oficines comarcals

11è Qualsevol persona que vegi l’existència o el començament d’un incendi forestal intentarà extingir-lo amb tota urgència, sempre que ho permeti la distància o la intensitat del foc. En tot cas, sempre haurà de donar avís immediat al
telèfon d’emergències – 112.

La comunicació prèvia habilita per efectuar la crema adoptant les mesures
de prevenció següents: que es faci en dies sense vent, a més de 500 m del
bosc, en àrees desbrossades i que es disposin dels medis adequats per poder
apagar el foc o contenir-lo, si fos necessari.

13è Quan la importància del sinistre sigui tal que no n’hi hagi prou amb l’ús dels
mitjans ordinaris de què es disposi, es podrà procedir a la mobilització de les
persones útils, amb edat compresa entre els 18 i 60 anys, així com del material necessari, qualsevol qui sigui el seu propietari.

No obstant això, en cas que la previsió de risc d’incendi sigui alta, s’adoptaran
les mesures necessàries que puguin establir els agents rurals i altres agents
de l’autoritat.

Crido, per tant, a la participació de tots els ciutadans i ciutadanes en les tasques
de prevenció i vigilància dels possibles incendis, així com en les d’alarma urgent
i d’extinció si es produïssin.

4t Les edificacions i instal·lacions que no tinguin una continuïtat immediata amb
la trama urbana i que estiguin situades a menys de 500 m de terrenys forestals han de complir les condicions següents:
-Disposar d’una zona de protecció de 25 m d’amplada a comptar des del
perímetre exterior de les edificacions.
-Disposar d’una xarxa d’hidrants d’incendi de 100 mm de diàmetre.
Les urbanitzacions que no tinguin continuïtat immediata amb la trama urbana hauran de complir, a més de les anteriors, les condicions següents:

12è Aquest Ajuntament podrà mobilitzar els mitjans materials de la seva jurisdicció: vehicles, remolcs, motoserres, excavadores, així com altres eines necessàries per a l’extinció dels sinistres. Els seus propietaris resten obligats a
utilitzar-los o a facilitar-ne la utilització.

Així ho faig públic per a general coneixement i compliment.
L’alcalde
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