
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENTNum. 19269Decret 125/2007, de 5 d’octubre, pel qual es dicten normes sobrel’ús del foc i es regula l’exercici de determinades activitats sus-ceptibles d’incrementar el risc d’incendi forestalL’article 44.3 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, estableix,entre altres prescripcions, que les comunitats autònomes han de regular enforests i àrees contigües l’exercici de totes aquelles activitats que puguin donarlloc a risc d’incendi. Així mateix, poden establir limitacions al trànsit per lesforests i arribar a suprimir-lo quan el perill d’incendis ho faci necessari.L’article 67 de la Llei esmentada, modificada per la Llei 10/2006, de 28d’abril, tipifica com a infracció administrativa la lletra d ‘l’ús del foc a lesforests i àrees contigües en les condicions, èpoques, llocs o per a activitats noautoritzades’; i a la lletra e, ‘l’incompliment de les disposicions que regulen l’úsdel foc dictades en matèria de prevenció d’incendis forestals’.Així mateix, hi ha una normativa sectorial pel que fa a infraestructurespúbliques i/o energètiques les quals, per la incidència que poden tenir en el medinatural, es preveuen en aquest Decret, que estableix un conjunt de mesures pre-ventives per evitar el risc d’incendi forestal.L’article 30.9 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma del’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, estableix que la ComunitatAutònoma, sense perjudici del que disposa l’article 149.1 de la Constitució, téla competència exclusiva en matèria de monts, aprofitaments forestals, viespecuàries i pastures, com també el tractament de les zones de muntanya. En elmateix sentit, l’article 30.46 determina les competències exclusives de laComunitat Autònoma en matèria de protecció del medi ambient, ecologia iespais naturals protegits, sens perjudici de la legislació bàsica de l’Estat.El Decret 11/2007, d’11 de juliol, del president de les Illes Balears, pelqual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conse-lleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, esta-bleix que, dins la Conselleria de Medi Ambient, la Direcció General deBiodiversitat exerceix, entre d’altres, les funcions relatives a prevenció i extin-ció d’incendis forestals.Per tot això, d’acord amb el Consell Consultiu, a proposta del conseller deMedi Ambient, havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 5d’octubre de 2007, DECRETTítol IDisposicions generalsArticle 1 ObjecteAquest Decret té per objecte regular els diferents usos del foc i l’exercicide determinades activitats susceptibles d’incrementar el risc que es produeixinincendis forestals en l’àmbit territorial de les Illes Balears.Article 2Prevenció d’incendis forestalsTenen la consideració d’actuacions de prevenció d’incendis forestals totesaquelles activitats adreçades a evitar l’inici d’incendis forestals i a crear lescondicions per minimitzar-ne la propagació i limitar-ne al màxim els efectesperjudicials i els danys que puguin ocasionar a persones, béns, patrimoni natu-ral i medi ambient en general.Article 3 Època de perill d’incendi forestal1. S’estableix, amb caràcter general, que l’època de perill d’incendis fore-stals és el període comprès entre l’1 de maig i el 15 d’octubre, ambdós inclosos,per a totes les illes que conformen la comunitat autònoma.2. Tenint en compte les condicions meteorològiques o altres motius quepuguin incidir en el risc d’incendi forestal, el conseller de Medi Ambient, mit-jançant una resolució, pot modificar aquest període de manera general o indi-vidualitzada, si escau, per a cada una de les illes o per a cada tipus de zona.Article 4Zones d’alt risc d’incendi forestalEs determinen zones d’alt risc d’incendi forestal, a l’efecte de prioritzar-hi les actuacions públiques de prevenció d’incendis forestals i de conformitatamb el que disposa l’article 48 de la Llei 43/2003 de forests, les superfícies fore- stals previstes de risc alt, molt alt o extremadament alt en el mapa de riscs d’in-cendi del III Pla General de Defensa contra Incendis Forestals de la ComunitatAutònoma de les Illes Balears, aprovat pel Consell de Govern el 22 de març de2002 (BOIB núm. 83 d’11 de juliol de 2002), d’acord amb el plànols que s’ad-junten com a annex 1 d’aquest Decret.Article 5 Terreny forestal i àrees contigües de prevenció1. Tindrà la consideració de terreny forestal, en concordança amb el quedisposa l’article 5 de la Llei 43/2003 de forests, qualsevol terreny en el qual veg-etin espècies forestals arbòries, arbustives, de bardissa o herbàcies, sigui espon-tàniament o procedeixin de sembra o plantació, que compleixin o puguin com-plir funcions ambientals, protectores, productores, culturals, paisatgístiques orecreatives.També tenen la consideració de terreny forestal:a) Els terrenys erms, rocams i arenals.b) Les construccions i infraestructures destinades al servei de la forest enquè s’ubiquen.c) Els terrenys agrícoles abandonats que compleixin les condicions i elsterminis que determini la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i sempre quehagin adquirit signes inequívocs del seu estat forestal.d) Qualsevol terreny que, sense complir les característiques descritesabans, s’adscrigui a la finalitat de ser repoblat o transformat a l’ús forestal, deconformitat amb la normativa aplicable.2. No tenen la consideració de terreny forestal:a) Els terrenys dedicats al cultiu agrícola.b) Els terrenys urbans i aquells altres que la Comunitat Autònoma de lesIlles Balears exclogui en la seva normativa forestal i urbanística.3. Als efectes d’aquest Decret tenen la consideració d’àrees contigües deprevenció les àrees situades a menys de 500 metres, comptadors des del límit delterreny forestal. Títol IIÚs del foc i de les activitats susceptiblesd’incrementar el risc d’incendi forestalArticle 6 Mesures permanents en terreny forestal1. Durant tot l’any es prohibeix l’ús del foc en terreny forestal senseautorització de la Direcció General de Biodiversitat.2. L’ús recreatiu del foc en terreny forestal, en aquells llocs degudamentpreparats per a aquesta finalitat, com són les àrees recreatives i similars, es per-metrà sense autorització quan es realitzi dins els fogons, sempre que no hi hagirisc de produir incendi forestal i llevat que hi estigui prohibit mitjançant lasenyalització corresponent.3. Es prohibeix l’acampada en els monts públics sense autorització del’òrgan gestor del mont, el qual ha de valorar el risc que es produeixi un incen-di forestal.Article 7 Mesures durant l’època de perill d’incendis forestals1. Durant l’època de perill d’incendis forestals:a) Es prohibeix l’ús del foc en terrenys forestals, platges, arenals, penyalsi en aquelles zones urbanes en les quals aquest ús sia susceptible de provocarincendis forestals. Per tant, no són autoritzables els supòsits de l’apartat 1 del’article anterior. Els apicultors degudament habilitats podran sol·licitarautorització a la Direcció General de Biodiversitat per a la utilització delfumador en l’activitat apícola.b) Dins les àrees contigües de prevenció, es prohibeix l’eliminació mit-jançant l’ús del foc de tot tipus de residus, siguin o no forestals, senseautorització de la Direcció General de Biodiversitat.c) Es prohibeix l’ús recreatiu del foc en terreny forestal. Així mateix,queda prohibit l’ús recreatiu del foc sense autorització de la Direcció General deBiodiversitat en els terrenys no urbans situats en les àrees contigües de preven-ció i en els terrenys urbans quan siguin susceptibles de produir risc d’incendiforestal. d) Als terrenys agrícoles es prohibeix la crema de pastures permanentsquan puguin implicar perill d’incendi forestal. Així mateix, queda prohibidasense autorització de la Direcció General de Biodiversitat la crema de rostollsen els terrenys agrícoles quan siguin susceptibles de produir risc d’incendi fore-stal. 9BOIB 11-10-2007Num. 153



2. Són també actuacions prohibides, durant l’època de perill d’incendi, aterreny forestal i a les àrees contigües de prevenció:a) Llençar objectes inflamables, encesos o no, especialment llumins illosques de cigarrets, o d’altres artefactes susceptibles de produir un incendi.b) Impedir o dificultar el normal desenvolupament de la servitud d’ús pre-vista en l’article 48.6 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests.c) Llençar o abandonar qualsevol tipus de residus, fems o material com-bustible susceptible d’originar un incendi.d) Utilitzar cartutxos o altre tipus de munició cinegètica que tengui tac depaper.e) Accedir i transitar vehicles de motor als camins forestals de la Serra dena Burguesa, els límits de la qual es defineixen en l’annex 2 d’aquest Decret.Només en queden exclosos els vehicles dels serveis públics, els dels titulars dedrets sobre les finques i aquells altres que, per raons justificades, tenguinautorització de la Direcció General de Biodiversitat. Per resolució del consellerde Medi Ambient, pot ampliar-se aquesta prohibició a altres zones forestals deles Illes Balears.f) Circular amb vehicles de motor fora de les carreteres, camins o pistes,llevat dels vehicles que els titulars del terreny o els seus encarregats utilitzen pera les activitats de gestió, els vehicles de prevenció i extinció d’incendis, o aque-lls altres supòsits autoritzats expressament per la Direcció General deBiodiversitat.Article 8Mesures conjunturals de prevenció durant l’època de perill d’in-cendis forestals1. El conseller de Medi Ambient, mitjançant una resolució, ateses lescondicions meteorològiques o d’altres que puguin incidir en el risc d’incendiforestal, pot activar totes o alguna de les prohibicions que es s’enumeren en l’a-partat següent. Aquesta activació pot fer-se de manera general per a tot l’àmbitde les Illes Balears, de manera individualitzada per a cada illa o per zones deter-minades, i també es pot modular en el temps, sempre dins l’època de perill.2. En el marc del que s’estableix en l’apartat anterior, pot ser prohibitdurant l’època de perill d’incendis forestals:a) Fumar fora dels camins, vials, senders o pistes forestals.b) A les zones forestals, el trànsit de persones fora dels camins, vials isenders tradicionalment habilitats per a l’ús públic. No obstant això, poden man-tenir-se les activitats de gestió pròpies d’aquests espais com les de caràcter agrí-cola, ramader, cinegètic o derivades d’altres aprofitaments forestals.c) Utilitzar maquinària i equips, en terreny forestal i àrees contigües deprevenció, el funcionament dels quals generi deflagració, espurnes o descàr-regues elèctriques susceptibles de provocar incendis forestals. No obstant això,pot fer-se servir la maquinària necessària per a l’execució de projectes i obrescontractats o subvencionats per les administracions públiques, els aprofitamentsque disposin de llicències de tala, les activitats agràries de temporada, en con-cret les d’arada i sembra, i les actuacions que hagin estat informades favorable-ment per la Direcció General de Biodiversitat, sempre que aquesta maquinàriacompleixi les mesures preventives necessàries per evitar qualsevol risc d’igni-ció que pugui originar o contribuir a propagar un incendi forestal. A aquestsefectes s’ha de tenir en compte el següent: — S’ha de complir allò que estableix la Directiva 98/37/CE, de 22 dejuny, relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats membres sobremàquines, pel que fa a les determinacions amb relació al risc d’incendi.— Les màquines que es facin servir a terrenys forestals o àrees contigüess’han d’utilitzar extremant-ne les precaucions d’ús i fent-ne un adequat man-teniment (s’hi aplicaran mètodes de treball que evitin la provocació d’espurnes).El proveïment de benzina d’aquesta maquinària s’ha de fer a zones de seguretatsituades a àrees aclarides de combustible vegetal.— En tots els treballs que es facin a terrenys forestals o en aquells que estrobin condicionats per les mesures preventives anteriorment esmentades s’hade disposar, per a ús immediat, d’extintors de motxilla carregats i de les einesadequades que permetin sufocar qualsevol conat d’incendi que s’hi puguiprovocar.d) Efectuar qualsevol tipus d’actuació lligada a l’ús del foc o activitat quepugui provocar risc per l’inici d’incendis forestals. Article 9 ContrafocsS’exceptuen de les prohibicions contingudes en aquest títol les tècniquesd’extinció mitjançant l’ús de contrafocs, de conformitat amb l’article 47.1 de laLlei 43/2003, de 21 de novembre, de forests.Article 10Plans de cremaLes administracions públiques competents en la prevenció d’incendis forestals, en compliment dels plans insulars i comarcals de defensa contraincendis forestals, podran elaborar i executar plans de crema per a la realitzaciód’actuacions de control del combustible forestal. Els plans de crema hauran decontar preceptivament amb informe favorable de la Direcció General deBiodiversitat.Article 11 Codi Tècnic d’EdificacióEls ajuntaments i les altres administracions públiques competents en lamatèria, de conformitat amb el que estableix el Codi Tècnic d’Edificació (Reialdecret 314/2006, Document Bàsic SI, Seguretat en cas d’incendi), requeriranque en zones edificades limítrofes o interiors a terreny forestal, es compleixinles condicions següents:a) Hi ha d’haver una franja de 25 metres d’amplada que separi la zona edi-ficada de la forestal, lliure de matollar o vegetació que pugui propagar un incen-di de la zona forestal, com també un camí perimetral de 5 metres, que podràestar inclòs en la franja esmentada.b) La zona edificada o urbanitzada ha de disposar preferentment de duesvies d’accés alternatives. Quan no es pugui disposar de las dues vies alterna-tives, l’accés únic ha de finalitzar en un fons de sac de forma circular de 12,50m de radi. c) En zones d’alt risc d’incendi forestal, les mencionades zones edificadeshan de comptar amb almenys un hidrant exterior degudament normalitzat per ala seva eficaç utilització pels serveis d’extinció d’incendis.Article 12 Franges de prevenció a carreteres, vies fèrries i altres vies de comu-nicacióEls titulars o concessionaris de carreteres, línies fèrries i altres vies decomunicació, quan aquestes travessin terrenys forestals, han d’establir una fran-ja de prevenció d’incendis forestals, sense perjudici de la resta de normativa sec-torial que hi sigui d’aplicació. Aquestes franges han de ser d’almenys el 10% del’amplada de la via, i han de tenir com a mínim un metre, comptador des decadascun dels límits exteriors. Durant l’època de perill d’incendi forestal, lesfranges de prevenció s’han de mantenir permanentment lliures de matoll, veg-etació herbàcia i qualsevol tipus de residu que pugui afavorir la propagació delfoc. Article 13 Zones de protecció en conduccions elèctriques aèriesEls titulars o concessionaris d’esteses aèries que travessin terrenys fore-stals han d’establir una zona de protecció al llarg del traçat de cada línia.L’amplada d’aquestes zones de protecció ha de ser la necessària per evitar quela vegetació forestal constitueixi un perill per a la conservació de la línia o unrisc de produir incendis forestals, i ocuparà almenys el corredor de la línia elèc-trica, més 5 metres a cada banda d’aquest. En aquestes franges s’ha de mantenir,en tot cas, una cobertura arbòria i arbustiva màxima del 50 % de fracció de cabu-da coberta. En els casos de presència de peus arboris que comportin un perill decontacte amb els conductors, hauran de ser talats de conformitat amb lareglamentació sectorial vigent. Durant l’època de perill d’incendi forestal, aque-stes zones s’han de mantenir lliures de residus vegetals o qualsevol altre tipusde residu que pugui afavorir la propagació del foc. Article 14AbocadorsEls ajuntaments amb abocadors legalment autoritzats d’acord amb la nor-mativa sectorial vigent i situats en terrenys forestals o en àrees contigües de pre-venció del seu terme municipal són responsables que aquests abocadors dis-posin i mantinguin les mesures correctores i de vigilància de l’abocadorsegüents:a) Obertura d’una franja perimetral de seguretat lliure de vegetació de 50metres d’amplada com a mínim.b) Tancament perimetral de l’abocador per impedir l’accés a persones noautoritzades.c) Vigilància contínua de l’abocador.d) Punt de presa d’aigua.Article 15Infraccions i sancionsEl règim d’infraccions i sancions serà el que preveu la Llei 43/2003, de 21de novembre, de forests. 10 BOIB Num. 153 11-10-2007



Títol IIIComissió de Prevenció d’Incendis Forestals de les Illes BalearsArticle 16 Creació i adscripció1. Es crea la Comissió de Prevenció d’Incendis Forestals com a òrgancol·legiat de caràcter consultiu, deliberatiu, coordinador i d’homologació enmatèria de prevenció i defensa contra incendis forestals.2. La Comissió esmentada s’adscriu a la Conselleria de Medi Ambient através de la Direcció General de Biodiversitat.3. El funcionament i manteniment de la Comissió tindrà el suport admin-istratiu i tècnic de la Direcció General de Biodiversitat, que compta en els seuspressuposts amb els crèdits per atendre les necessitats que poguessin derivar-sedel seu normal funcionament.Article 17 Règim jurídicLa Comissió de Prevenció d’Incendis Forestals s’ha de regir per allò ques’estableix per als òrgans col·legiats en els articles 22 i següents de la Llei30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiquesi del procediment administratiu comú, i 17 i següents de la Llei 3/2003, de 26de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de lesIlles Balears.Article 18 Reunions1. La Comissió s’ha de reunir, com a mínim, dues vegades l’any. Aixímateix, pot reunir-se amb caràcter extraordinari per iniciativa del president oquan li ho sol·licitin com a mínim una tercera part dels membres.2. El president pot convocar tècnics o especialistes a les reunions per al’assessorament en els assumptes o les matèries específiques incloses en l’ordredel dia.Article 19 ComposicióIntegren la Comissió de Prevenció d’Incendis Forestals els membressegüents:a) Presidència: la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient.b) Vocals:1) La persona titular de la Direcció General de Biodiversitat, que farà lesfuncions de vicepresident.2) Un representant de cada una de les conselleries següents, designat perla persona titular de la conselleria corresponent:— Conselleria en matèria d’hisenda— Conselleria en matèria d’emergències— Conselleria en matèria d’agricultura— Conselleria en matèria de transports— Conselleria en matèria d’indústria— Conselleria en matèria de turisme— Conselleria en matèria de treball i formació3) Un representant de cada una de les forces i cossos de seguretat del’Estat designat per la Delegació del Govern.4) Un representant de cada un dels consells insulars.5) Un representat de cada un dels ajuntaments amb cossos propis d’extin-ció d’incendis.6) Un representat de cada una de les federacions de municipis.7) El fiscal de Medi Ambient de les Illes Balears.8) El director gerent de l’Institut Balear de la Natura.9) Tres vocals designats pel president de la Comissió d’entre entitats rela-cionades amb l’objecte d’aquest Decret.10) Amb veu, però sense vot, els funcionaris que ocupin les prefecturesorgàniques dins l’estructura de Direcció General de Biodiversitat amb funcionsde prevenció i defensa contra incendis forestals, amb rang mínim de cap de sec-ció. c) Secretaria: un funcionari llicenciat en dret de la Direcció General deBiodiversitat, designat pel president de la Comissió. Article 20FuncionsSón funcions de la Comissió de Prevenció d’Incendis Forestals:a) Definir estratègies per a l’aplicació de les polítiques de prevenció iextinció d’incendis forestals.b) Debatre sobre les línies de sensibilització en la política preventiva d’in-cendis forestals.c) Constituir un fòrum per a la coordinació dels mitjans de les adminis-tracions públiques destinats a la prevenció i l’extinció d’incendis forestals.d) Emetre informes, qualificar i homologar (si pertoca) aquells assumptesque per la seva importància, transcendència o especial problemàtica li siguinelevats.e) Emetre informes sobre temes de defensa contra incendis forestals ordi-naris o extraordinaris quan li ho requereixi el Consell de Govern o la persona tit-ular de la Conselleria de Medi Ambient.f) Proposar a la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient l’adop-ció de les mesures que es considerin adequades per a la millora dels sistemes deprevenció, vigilància i extinció d’incendis forestals.g) Qualsevol altra que se li encomani legalment o reglamentàriament. Disposició addicionalEn el termini de nou mesos, la persona titular de la Conselleria de MediAmbient ha d’elevar al Consell de Govern la proposta d’acord on es delimitin,a escala 1:5.000 o superior, les superfícies forestals considerades d’alt risc d’in-cendi forestal.Disposició derogatòria única1. Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que contra-diguin o s’oposin a allò que disposa aquest Decret i expressament el Decret28/1995, de 23 de març, sobre prevenció d’incendis forestals i el Decret41/1996, de 28 de març, de modificació del Decret 28/1995, de 23 de març,sobre prevenció d’incendis forestals.2. Queda sense efecte en l’àmbit territorial de les Illes Balears el Reialdecret 1777/1979, de 22 de juny, que declara zona de perill d’incendis forestalsGalícia, País Valencià i Balears.3. Queden derogades a l’àmbit territorial de les Illes Balears les disposi-cions del Reglament sobre Incendis Forestals (Decret 3769/1972, de 23 dedesembre) que s’oposin al que estableix aquest Decret.Disposició final primeraS’autoritza la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient perquèdicti les disposicions que siguin necessàries per a l’execució i el desenvolupa-ment d’aquest Decret.Disposició final segonaAquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears. Annex 1Mapa de zones d’alt risc d’incendi forestalAnnex 2Definició del límits de la serra de na BurguesaPalma, 5 d’octubre de 2007El presidentFrancesc Antich i OliverEl conseller de Medi AmbientMiquel Àngel Grimalt Vert 11BOIB 11-10-2007Num. 153



12 BOIB Num. 153 11-10-2007



13BOIB Num. 153 11-10-2007



14 BOIB Num. 153 11-10-2007



15BOIB Num. 153 11-10-2007



16 BOIB Num. 153 11-10-2007



17BOIB Num. 153 11-10-2007



18 BOIB Num. 153 11-10-2007



19BOIB Num. 153 11-10-2007



20 BOIB Num. 153 11-10-2007



21BOIB Num. 153 11-10-2007



22 BOIB Num. 153 11-10-2007



23BOIB Num. 153 11-10-2007



24 BOIB Num. 153 11-10-2007



25BOIB Num. 153 11-10-2007



26 BOIB Num. 153 11-10-2007



27BOIB Num. 153 11-10-2007



28 BOIB Num. 153 11-10-2007



— o — 29BOIB Num. 153 11-10-2007


