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BAN 
 
 

COMUNICACIONS DE CREMA DE RESTES VEGETALS 
PERIODE DEL 16 D’OCTUBRE AL 14 DE MARÇ 

Ordre MAB/62/2003 
 
 
PUNT 1.- TERRENYS FORESTALS  
 
En el període comprès entre el 16 d’octubre al 14 de març, les persones que 
tinguin previst cremar restes de poda en terrenys forestals i/o a la franja de 500 
metres que els envolta, hauran de comunicar-ho per escrit a la Oficina 
d’Atenció del Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, des 
d’on es procedirà  a  la seva tramitació i comunicació al Departament 
d’Agricultura.  
 
Totes aquestes persones estaran obligades a complir les mesures preventives 
d’incendis forestals que estableix l’ordre MAB/ 63/2003. 
 
PUNT 2.- URBANITZACIONS I HABITATGES 
 
En el mateix període, les urbanitzacions i habitatges  que estiguin situats a 
menys de 500 m de terrenys forestals hauran de complir les mateixes 
condicions que el punt 1. 
 
 
PUNT 3.-  NUCLI URBÀ. SOLARS SENSE EDIFICAR 
 
En el mateix període, les persones que tinguin previst cremar restes de poda 
(residu verd) en el nucli urbà o solars sense edificar,  hauran de comunicar-ho 
per escrit a la Oficina d’Atenció del Ciutadà (OAC), sense la necessitat que 
s’hagi de tramitar al Departament d’Agricultura. 
 
Aquestes persones estaran obligades a complir les mesures preventives 
d’incendis forestals que estableix l’ordre MAB/63/2003 i a més, les condicions 
especials  que s’indiquen a l’annex.  
 
 
 
 
 
 
Miquel Àngel Martínez Camarasa 
Alcalde-president 
 
Sant Vicenç de Montalt, a 15 d’octubre de 2013 
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CONDICIONS ESPECIALS  
 

• S’ha de disposar d’un telèfon mòbil obligatòriament amb cobertura en el 
lloc on es farà el foc. 

• El foc es podrà iniciar a partir de les 6:00 hores del matí i cal que estigui 
totalment extingit abans de les 12:00 hores següents, o sigui a les 18:00 
hores com a màxim. 

• El lloc on s’ha fet el foc haurà d’estar vigilat fins a les 18:00 hores com a 
mínim. 

• El lloc del foc estarà net de vegetació herbàcia i arbustiva en un 
perímetre de 25 metres al voltant del foc. 

• Per a poder realitzar el foc serà necessària la presència mínima de dues 
persones mentre duri la crema. 

• Mentre duri el foc hi haurà una mànega permanent connectada a  un 
punt d’aigua o reserva d’aigua equivalent i disposada per a poder-ne fer 
ús immediat, amb capacitat suficient per a poder apagar completament 
el foc en qualsevol moment si això fos necessari. 

• S’autoritza un únic foc en combustió de reduïdes dimensions o s’aniran 
afegint les restes vegetals a cremar a mesura que aquestes es vagin 
consumint. 

• No s’autoritza la crema de troncs, soques ni branques de diàmetre 
superior a 15 cm i queda completament prohibit cremar restes vegetals 
“verdes” ( no seques) i altres residus que no siguin residus vegetals. 

• Queda prohibit encendre foc amb dies de vent superior als 10 km/h.  
• Totes les cremes es realitzaran de manera que no causin molèsties 

entre veïns. Quan causi molèsties s’haurà d’apagar obligatòriament.  
 


