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Departament d'Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural
 
Comunicació de foc d'esbarjo. D'acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals i de la Llei 07/2022 de 8 d'abril de residus i sols 
contaminats per a una economia circular.

Nom de la institució, entitat, empresa o persona física DNI/NIF/NIE 

Adreça 

Municipi Comarca Codi Postal 

Telèfon mòbil (obligatori) Adreça electrònica (obligatori)

Identificació del lloc on es vol fer el foc d'esbarjo 
Terme municipal 

Coordenades 
UTM 31  X  Y 
Paratge 

Dia o dies i hora del foc d'esbarjo 

Causa que el motiva 

Qui signa és responsable dels danys que pugui ocasionar i declara que coneix la legislació vigent sobre prevenció d’incendis i es 
compromet a complir les mesures preventives de l’art. 14 del decret 64/1995, de 7 de març. 
Mesures preventives  
1. Per encendre el foc d'esbarjo 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 el foc d'esbarjo en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl.
b) Fer el foc 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.
c) La flama generada pel foc d'esbarjo no superarà en cap cas el metre d'alçada.

d) En cap cas no s’abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.
2. Resta prohibit:

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

3. 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.

4. El foc d'esbarjo només s’iniciarà amb vent encalmat 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 sostinguda superior a 20
km/h l’activitat s’haurà d’aturar (orientativament poden servir els valors de l’Escala de Beaufort). L'activitat es
suspendrà en cas d'activació del pla alfa nivell 2 o superior. La consulta del nivell de pla alfa existent a la zona es farà
mitjançant:

− el telèfon d'atenció ciutadana (012).  
− el telèfon del seu ajuntament  
− l’adreça web http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/ 

Localitat i data 

Signatura 

Protecció de dades 
Tractament: Autoritzacions i comunicacions amb risc d’incendi forestal.  
Responsable: Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi. Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona (spif.dmah@gencat.cat) 
Finalitat:  Ubicació i mesura de les autoritzacions atorgades i comunicacions presentades per realitzar activitats que comporten risc d’incendi forestal. 
Drets de les persones interessades:  Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitar-ne la limitació de dades davant el 
Servei de Prevenció d’Incendis Forestals (Ctra. B-140 de Sabadell a Santa Perpètua de Mogoda, km. 4,5, 08130 Santa Perpètua de Mogoda, tel. 93 574 00 36). 
També podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a www.apdcat.   
Més informació: Si voleu ampliar aquesta informació consulteu l’apartat “Protecció de dades” del web del Departament. 
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E1-R2/2012 

Aquesta comunicació no és vàlida per la crema de restes vegetals.
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