33768

DOGC 4685 – 27.7.2006

DISPOSICIONS

DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA
LLEI
11/2006, de 19 de juliol, de modificació de la Carta
municipal de Barcelona.
EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del
Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI
Preàmbul
La disposició addicional de la Llei 22/1998, del
30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, amb relació a l’apartat 2 de la disposició transitòria primera de la Llei 8/1987, del 15
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya,
estableix que, per a revisar la Carta municipal,
s’ha de constituir una comissió integrada per representants de la Generalitat i de l’Ajuntament
de Barcelona, per tal d’elaborar els estudis i les
propostes corresponents. Aquesta comissió s’ha
constituït i ha acordat proposar diverses modificacions de la Carta.
Les modificacions que s’introdueixen consisteixen, d’una banda, a adaptar els símbols representatius de la ciutat a la legislació reguladora
dels símbols dels ens locals, per a complir l’acord
adoptat per l’Ajuntament de Barcelona en la
sessió del Consell Municipal del 6 d’abril de
2004.
En el dit acord s’aprova, entre altres qüestions, la descripció de l’escut de la ciutat de Barcelona, que és la següent: “L’Escut de la ciutat de Barcelona serà caironat, constituït per
la Creu de Sant Jordi, la Creu plena de gules
sobre camp de plata, i pel signe de Catalunya,
els quatre pals de gules sobre camp d’or, i s’alternaran ambdós signes en cadascun dels quarters que l’integren. Per timbre ostentarà la Corona reial, atesa la condició que tenia de sobirà
el Comte de Barcelona, de conformitat amb les
especificacions tècniques contingudes a l’expedient”.
D’altra banda, s’adapta l’article 66.5 de la
Carta al que disposa el Decret legislatiu 1/
2005, del 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme. L’actual article
66.5 estableix que l’informe de la Comissió
Jurídica Assessora és preceptiu en tots els
supòsits d’aprovació definitiva de plans que
comportin una modificació de zones verdes o
espais lliures. En canvi, l’article 95.3 del text
refós de la Llei d’urbanisme especifica que
només és preceptiu si el sol·licita un terç del
nombre legal de membres de la Comissió
d’Urbanisme de Catalunya.
Finalment, el text de la Carta de Barcelona
no regula expressament les modificacions de planejament general que comporten una modificació d’equipaments esportius, per la qual cosa
s’adapta al que el dit text refós de la Llei d’urbanisme estableix sobre aquesta qüestió.

Article 1
Modificació dels articles 3 i 11
1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 3 de la
Llei 22/1998, del 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, que resta redactat de la
manera següent:
“2. L’escut oficial de la ciutat de Barcelona
s’inspira en el de Pere III el Cerimoniós.”
2. Es modifica l’apartat 3 de l’article 3 de la
Llei 22/1998, que resta redactat de la manera
següent:
“3. La bandera oficial de la ciutat de Barcelona és quarterada i incorpora els quatre pals
vermells als quarters superior dret i inferior esquerre sobre fons groc, i la creu de Sant Jordi
als quarters superior esquerre i inferior dret
sobre fons blanc.”
3. Es modifica la lletra d de l’apartat 1 de l’article 11 de la Llei 22/1998, que resta redactada
de la manera següent:
“d) Aprovar l’escut, la bandera i els altres
símbols distintius de la ciutat.”
4. Es modifica la lletra l de l’apartat 3 de l’article 11 de la Llei 22/1998, que resta redactada
de la manera següent:
“l) Aprovar l’escut, la bandera i els altres símbols distintius de la ciutat.”
Article 2
Modificació de l’article 66
Es modifica l’apartat 5 de l’article 66 de la
Llei 22/1998, que resta redactat de la manera següent:
“5. L’aprovació definitiva de plans que comporti una modificació de zones verdes, espais
lliures o equipaments esportius correspon a la
Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona, amb
l’informe previ de la Comissió d’Urbanisme de
Catalunya. Si un terç del nombre legal de membres de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya
ho sol·licita, l’expedient de modificació s’ha de
sotmetre a dictamen de la Comissió Jurídica
Assessora, que té caràcter vinculant. No s’entenen com a modificació de zones verdes, espais lliures o equipaments esportius els ajustos
en llur delimitació que no n’alterin la funcionalitat, la superfície ni la localització en el territori, sempre que es justifiqui en la memòria
del pla.”
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Aplicació del procediment de l’article 66.5
El procediment que aquesta llei estableix com
a modificació de l’article 66.5 de la Llei 22/1988
és aplicable als plans urbanístics que s’aprovin
inicialment a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei.
DISPOSICIÓ FINAL
Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver
estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als
quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al
seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 19 de juliol de 2006
PASQUAL MARAGALL I MIRA
President de la Generalitat de Catalunya
JOAN SAURA I LAPORTA
Conseller de Relacions Institucionals
i Participació
(06.202.043)

DECRET
312/2006, de 25 de juliol, pel qual es regula la gestió del foc tècnic per part del personal dels serveis de prevenció i extinció d’incendis de la Generalitat de Catalunya.
Els incendis forestals a Catalunya són un fenomen habitual i intrínsec a l’ecosistema mediterrani, i no exclusivament atribuïble a determinades accions antròpiques. Cal constatar
que la realitat forestal catalana és conseqüència de l’abandonament progressiu dels aprofitaments tradicionals del bosc i del continu
despoblament rural. Aquestes circumstàncies,
juntament amb d’altres, han conduït a l’augment de càrrega de combustible vegetal existent als terrenys forestals de Catalunya i els
han fet altament vulnerables als incendis forestals.
Així mateix, l’experiència acumulada amb els
anys ha permès de constatar que els incendis forestals projecten els seus efectes més enllà de
terrenys estrictament forestals i afecten sovint
a terrenys urbans o agrícoles, per la qual cosa,
les estratègies de prevenció no poden limitar-se
a operar en terrenys forestals sinó que s’han
d’estendre a altres categories de sòl que pot
resultar afectat pels incendis forestals o, més àmpliament, de vegetació.
Davant d’aquesta situació, es fa necessari
regular amb més detall les eines de què disposen els serveis de prevenció i extinció d’incendis de la Generalitat de Catalunya per a fer front
a aquesta situació.
L’experiència adquirida al llarg dels anys i els
estudis en aquesta matèria han permès concloure que l’ús controlat del foc constitueix una mesura contra els incendis eficaç i que pot emprarse tant en una fase preventiva com en l’àmbit de
l’extinció.
En la fase preventiva, com a exponent de les
funcions de prevenció activa d’incendis de vegetació, l’ús controlat del foc permet, entre altres, reduir el combustible vegetal en terrenys
forestals permetent, alhora, condicionar el comportament d’un eventual incendi forestal de tal
manera que es mantingui dins de la capacitat
d’extinció dels serveis de prevenció i extinció
d’incendis.
L’aplicació d’aquesta tècnica s’ha de fer
d’acord amb un pla projectat per personal de la
Generalitat de Catalunya que ofereixi garanties
de control i de seguretat per a les persones i els
béns. A aquests efectes, la regulació que conté
aquest Decret inclou el procediment per efectuar les cremes de gestió de combustible vege-
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tal per part del personal del cos de bombers de
la Generalitat, les persones facultades per autoritzar-les i executar-les i el Pla de crema de
gestió que conté les condicions relatives a la
crema.
En la fase d’extinció, l’ús controlat del foc
permet executar maniobres que redueixen el
combustible vegetal que previsiblement serà
consumit per l’incendi i que té per finalitat estabilitzar, extingir, redirigir, confinar o disminuir
la intensitat de l’incendi.
D’una banda, es preveu la crema d’eixamplament com a maniobra de foc tècnic que anticipa la crema com a eina de gestió de l’extinció de
l’incendi, i, de l’altra, els anomenats contrafocs,
entesos com una mesura de caràcter excepcional que, no obstant això, es regulen pel que fa
a les condicions d’execució.
Per tot el que s’ha exposat, d’acord amb les
funcions en matèria de prevenció d’incendis
que corresponen al Departament d’Interior,
en virtut del que disposen l’article 13 de la Llei
5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis
de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya; la Llei 4/1997, de 20 de
maig, de protecció civil de Catalunya; la Llei
6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya;
el Pla especial d’incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) i l’article 1.1 del Decret
414/2000, de 27 de desembre, d’adscripció del
cos d’agents rurals al Departament de Medi
Ambient i d’assignació de funcions en matèria de prevenció d’incendis forestals, d’acord
amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de la consellera d’Interior i del conseller de Medi Ambient i Habitatge
i amb la deliberació prèvia del Govern,

DECRETO:
CAPÍTOL 1
Disposicions generals
Article 1
Objecte del Decret
Aquest Decret té per objecte regular la gestió del foc tècnic per part dels serveis de prevenció i extinció d’incendis de la Generalitat
de Catalunya en les actuacions de prevenció activa d’incendis de vegetació i d’extinció d’incendis de vegetació previstes en aquesta disposició.
Article 2
Definicions
Als efectes d’aquesta disposició s’entén per:
a) Serveis de prevenció i extinció d’incendis
de la Generalitat de Catalunya: el personal del
cos de bombers i del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i les persones
que, sota un règim funcionarial o laboral, desenvolupen tasques de prevenció i extinció d’incendis dins el marc de l’organització de la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil
del Departament d’Interior.
b) Prevenció activa d’incendis de vegetació:
conjunt d’actuacions efectuades pels serveis de
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prevenció i extinció d’incendis de la Generalitat de Catalunya sobre el territori destinades a
evitar o minimitzar amb caràcter previ els incendis o la seva extensió i a facilitar la capacitat de
resposta ràpida, segura i contundent quan es
produeixen.
c) Foc tècnic: ignició controlada, dirigida i
realitzada per les persones membres dels serveis
de prevenció i extinció d’incendis de la Generalitat en base a unes condicions meteorològiques
definides i una anàlisi de comportament d’incendi
preestablert. Els tipus de foc tècnic són:
c.1) Contrafocs: maniobra d’extinció que es
realitza amb foc tècnic amb la finalitat d’eliminar
i/o desplaçar l’oxigen, verticalitzar una columna i aconseguir que els focus secundaris caiguin
en zona cremada aturant l’avanç del front principal de l’incendi.
c.2) Cremes d’eixamplament: maniobra
d’extinció que es realitza amb foc tècnic amb
la finalitat d’eliminar el combustible forestal
en una àrea potencial d’ésser cremada de forma descontrolada per l’avanç d’un incendi de
vegetació.
c.3) Crema de gestió de combustible vegetal:
combustió controlada de matèria vegetal dirigida per personal especialitzat del Cos de Bombers de la Generalitat amb la finalitat d’aconseguir que, en cas que es declari un incendi, el
seu comportament estigui dins de la capacitat
d’extinció dels serveis de prevenció i extinció
d’incendis de la Generalitat.
d) Combustible vegetal: la biomassa vegetal
amb capacitat de combustió en cas d’incendi
de vegetació. Aquesta s’expressa com a càrrega
de combustible, és a dir, quantitat de combustible forestal per unitat de superfície, expressada en kg/m2.
e) Pla de crema de gestió: projecte tècnic on
es recullen les condicions d’execució de la crema de gestió per aconseguir els objectius fixats
al Pla.
f) Finestra de condicions de crema de gestió: llistat de variables (meteorològiques, de
comportament del foc o d’humitat de combustibles) que determina uns valors mínims, màxims i/o desitjables des de l’inici fins al final de
la crema de gestió, així com els condicionants
ecològics, biològics i mediambientals de l’execució que a la vegada poden limitar l’època de
realització.
g) Finestra de prescripció marc: llistat de
variables (meteorològiques, de comportament
del foc o d’humitat de combustibles) que determina uns valors mínims, màxims i/o desitjables
en els dies anteriors i posteriors de la crema de
gestió, així com, els condicionants ecològics i
biològics de l’execució que a la vegada poden
limitar l’època de realització.
h) Titular del terreny: persona física o jurídica que disposa d’un dret de propietat sobre un
terreny.
i) Director del Pla de crema de gestió: la
persona membre del Cos de Bombers de la
Generalitat que dirigeix l’execució d’un Pla de
crema de gestió prèviament aprovat.
j) Vegetació: Estructures arbrades, arbustives, de matoll o herbàcies d’origen natural o
antròpic en terrenys forestals, agrícoles o urbans.
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k) Gestió de punts crítics: gestió de la vegetació en punts estratègics del territori per tal de
crear punts de baixa activitat de foc en cas d’incendi i a partir dels quals el Cos de Bombers pot
organitzar operacions de confinament, contenció i extinció.
CAPÍTOL 2
Prevenció activa d’incendis de vegetació
Article 3
Prevenció activa d’incendis de vegetació
La prevenció activa d’incendis de vegetació a
què fan referència els apartats a), b), d) i e) de
l’article 4 és competència del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i és exercida pel personal del Cos de Bombers de la Generalitat i per la resta de personal dels serveis de
prevenció i extinció d’incendis de la Generalitat.
Article 4
Funcions de prevenció activa d’incendis de vegetació
La prevenció activa d’incendis de vegetació
comprèn les actuacions següents:
a) El manteniment de les infraestructures
d’extinció d’incendis i del seu entorn per tal que
puguin ser utilitzades en l’extinció i disposin de
franja de seguretat amb baixa càrrega de vegetació per facilitar les tasques d’extinció des
d’aquelles atès que el comportament del foc en
aquestes zones tractades se situarà per sota de
la capacitat d’extinció del Cos de Bombers de
la Generalitat.
b) Les cremes de gestió de combustible vegetal en terrenys urbans i agrícoles.
c) Les cremes de gestió de combustible vegetal en terrenys forestals i en els 500 metres que
els envolten, amb l’autorització prèvia del Departament de Medi Ambient i Habitatge, amb
la finalitat de gestionar la vegetació en punts
crítics del territori.
d) L’estassada i desbrossament de la vegetació, enteses com l’eliminació amb mitjans mecànics de la vegetació superficial herbàcia o arbustiva d’un terreny per tal de disminuir el
comportament del foc en cas d’incendi de vegetació.
e) Les altres que siguin necessàries amb la
finalitat de garantir de forma preventiva la seguretat de les persones i els béns davant de situacions de risc generades per incendis de vegetació.
Article 5
Cremes de gestió de combustible vegetal
5.1 Les cremes de gestió de combustible
vegetal regulades per aquesta disposició s’han
de realitzar d’acord amb el procediment establert en aquest Decret.
5.2 No obstant, les cremes de gestió de combustible vegetal a què fa referència l’article 4.c)
han de ser autoritzades per la persona titular de
la Direcció General de Medi Natural. A aquest
efecte, una vegada elaborat el Pla de crema de
gestió, amb el tràmit d’audiència previ que estableix l’article 11, es trametrà l’expedient a la
Direcció General de Medi Natural perquè autoritzi, si escau, la realització de la crema de
gestió.
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Article 6
Comissió Mixta d’Avaluació
Es crea una Comissió Mixta d’Avaluació de
caràcter paritari, integrada per dos representants designats pel departament competent en
matèria d’emergències i protecció civil i dos
designats pel departament competent en matèria de medi ambient, amb les funcions següents:
a) Establir criteris d’actuació comuns en
l’àmbit de les cremes de gestió de combustible
vegetal a què fa referència l’article 4.c).
b) Determinar el punts crítics en terrenys
forestals i en els 500 metres que els envolten a
gestionar a proposta del departament competent en matèria d’emergències i protecció civil.
c) Analitzar les qüestions tècniques que pugui suscitar l’aplicació del present Decret, pel
que fa als apartats anteriors, i elevar-les als òrgans corresponents.
Article 7
Inici del procediment
7.1 El procediment per dur a terme la realització d’una crema de gestió de combustible
vegetal de les regulades per aquest Decret pot
iniciar-se d’ofici mitjançant resolució de la persona titular de la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil del Departament d’Interior, amb l’autorització prèvia de la persona
titular del terreny, o a sol·licitud de la persona
titular del terreny.
7.2 L’autorització a què fa referència el
paràgraf anterior s’haurà de formalitzar per
escrit d’acord amb el model que determini l’Ordre de la persona titular del Departament d’Interior. Si la persona titular del terreny és una
administració pública, l’autorització l’haurà de
signar la persona titular de l’òrgan que estigui
facultat per subscriure-la.
7.3 Si la realització de la crema de gestió
és sol·licitada per la persona titular del terreny,
aquesta ha d’adreçar a la Direcció General
d’Emergències i Seguretat Civil del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya una sol·licitud d’acord amb el model
que es determini mitjançant Ordre de la persona titular del Departament d’Interior, la
qual, en tot cas, ha de contenir la informació
següent:
a) les dades personals de l’interessat,
b) la descripció de la zona objecte de la crema,
c) les dades del títol de propietat,
d) el motiu de la sol·licitud.
7.4 A la sol·licitud prevista a l’apartat anterior s’ha d’adjuntar la documentació següent:
Si el titular és una persona física:
a) Còpia del DNI de la persona propietària.
b) Cèdula cadastral i plànol cadastral.
Si la persona titular és una persona jurídica
a) Còpia del DNI de la persona representant.
b) Còpia del CIF de l’entitat.
c) Còpia de la documentació acreditativa de
la capacitat de la persona representant.
d) Cèdula cadastral i plànol cadastral.
7.5 Si la persona titular del terreny és una
administració pública, la documentació anterior
quedarà substituïda per un certificat de l’òrgan
competent on es faci constar que aquesta administració és la titular de la finca.
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Article 8
Inadmissió a tràmit
8.1 Quan el procediment s’iniciï a instància
de la persona titular del terreny, la persona titular de la Direcció General d’Emergències i
Seguretat Civil, amb l’informe previ del/de la cap
de Cos de Bombers, pot dictar resolució d’inadmissió a tràmit de la sol·licitud en el supòsit que
aquesta no s’adeqüi a la tipologia o finalitat de
les cremes de gestió de combustible vegetal
regulades per aquest Decret.
8.2 La resolució d’inadmissió, degudament
motivada, ha de ser notificada a la persona titular del terreny sol·licitant d’acord amb el que
preveu la legislació sobre procediment administratiu.
Article 9
Pla de crema de gestió
9.1 Qualsevol crema de gestió de combustible vegetal de les regulades per aquest Decret
s’ha de realitzar segons el que s’estableixi al Pla
de crema de gestió.
9.2 El personal del Cos de Bombers de la
Generalitat especialitzat amb categoria d’inspector/a o sotsinspector/a és l’encarregat d’elaborar el Pla de crema de gestió, en el qual s’ha de
fer constar:
a) Identificació de la crema de gestió.
b) Identificació i descripció de la propietat.
c) Objectiu.
d) Descripció de l’estructura de la vegetació
a gestionar.
e) Treballs de condicionament previs a la
crema.
f) Finestra de prescripció de la crema.
g) Finestra de prescripció marc.
h) Recursos necessaris per l’execució.
i) Particularitats de la ignició.
j) Condicionants de la fase de seguretat posterior a la crema de gestió.
k) Identificació del director del Pla de crema de gestió.
9.3 Un cop elaborat, el Pla de crema de
gestió s’ha de sotmetre a la ratificació del/de
la cap de la Regió d’Emergències del Cos de
Bombers de la Generalitat en l’àmbit territorial de la qual s’hagi de dur a terme la crema
de gestió.
Article 10
Informes
10.1 Un cop elaborat el pla de crema corresponent, la Direcció General d’Emergències
i Seguretat Civil ha de trametre l’expedient
administratiu a la Direcció General de Medi
Natural del Departament de Medi Ambient
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
perquè els serveis tècnics corresponents emetin un informe sobre el pla de crema i la seva
viabilitat, llevat del supòsit previst a l’article
5.2.
10.2 L’informe s’ha d’emetre en el termini
de 20 dies hàbils i en cas que no sigui emès en
aquest termini es poden prosseguir les actuacions.
10.3 En el supòsit que d’acord amb l’informe, la crema afecti espais naturals de protecció especial o zones amb presència de fauna
protegida, s’han d’acordar entre ambdós de-

partaments les condicions concretes per a la
realització de l’esmentada crema, i si aquesta no és viable, el Departament de Medi
Ambient i Habitatge ha de proposar mesures
alternatives per reduir la càrrega de combustible vegetal.
Article 11
Tràmit d’audiència.
Un cop rebut l’informe, si escau, que preveu
l’article anterior o un cop transcorregut el termini establert sense que s’hagi emès, l’expedient s’ha de comunicar a la persona interessada
perquè en un termini no inferior a deu dies ni
superior quinze pugui formular les al·legacions
i presentar els documents i justificacions que
consideri pertinents.
Així mateix, simultàniament, es comunicarà
a l’ajuntament o ajuntaments afectats l’expedient relatiu a la crema, per al seu coneixement i
si escau, perquè puguin formular les al·legacions
oportunes.
Article 12
Proposta de resolució
Un cop efectuat el tràmit d’audiència previst
a l’article anterior, el/la cap del Cos de Bombers
ha de formular la corresponent proposta de
resolució.
Article 13
Resolució
13.1 Un cop conclosa la instrucció, l’expedient administratiu s’ha d’elevar a la persona
titular de la Direcció General d’Emergències i
Seguretat Civil perquè dicti la resolució sobre
la procedència o no de la crema de gestió de
combustible vegetal. La resolució favorable a la
realització de la crema de gestió implica l’aprovació del Pla de crema de gestió d’acord amb el
qual s’haurà de realitzar la crema de gestió de
combustible vegetal.
13.2 Aquesta resolució s’ha de notificar a la
persona titular del terreny amb expressió dels
recursos corresponents en matèria de procediment administratiu.
13.3 La resolució també s’ha de notificar als
ajuntaments dels termes municipals en què estigui inclosa la zona afectada per la crema de
gestió i a les persones propietàries de les finques
limítrofes.
13.4 Quan el procediment s’ha iniciat d’ofici, el transcurs del termini de tres mesos des de
l’inici sense que s’hagi dictat la resolució en produeix la caducitat; si el procediment s’ha iniciat a sol·licitud de l’interessat, transcorregut
l’esmentat termini, es pot entendre que la sol·licitud s’ha desestimat per silenci administratiu.
Article 14
Execució de la crema de gestió de combustible
vegetal
14.1 L’execució de la crema de gestió es pot
fer durant tot l’any si es compleixen totes les condicions que contingui el Pla de crema.
14.2 Correspon en tot cas al personal del
Cos de Bombers de la Generalitat, l’execució
material de la crema de gestió. D’entre els designats per executar-la, se n’ha de designar un
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que actuï com a la persona responsable, el qual
haurà d’haver superat la formació específica
d’execució i direcció de foc tècnic impartida per
l’Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya i ha de vetllar per la seguretat del personal i perquè la crema de gestió es faci d’acord
amb les previsions contingudes en el pla corresponent.
14.3 Per executar la crema de gestió, el director del pla ha d’establir un dispositiu operatiu
que tingui en compte, com a mínim, els factors
següents:
a) La previsió amb l’antelació suficient
perquè s’executin les operacions prèvies a la
crema de gestió, és a dir, la reparació de camins, la creació de franges de seguretat i protecció i la realització d’estassades, entre d’altres.
b) L’anàlisi de les condicions meteorològiques durant la crema de gestió i la suspensió
d’aquesta si les condicions esmentades superen
els límits establerts en el Pla de crema de gestió.
c) La inspecció del perímetre en finalitzar
l’operació i el manteniment de la vigilància
durant un període de temps adient després
d’acabada la crema de gestió.
d) La comprovació i l’assegurament que els
camins d’accés al lloc on es fa la crema de gestió siguin permanentment transitables per als
vehicles d’extinció d’incendis durant la crema
i fins que durin les inspeccions posteriors.
14.4 La Direcció General d’Emergències
i Seguretat Civil ha de comunicar el dia previst
de la crema amb 48 hores d’antelació, com a
mínim, a la persona titular del terreny, als ajuntaments dels termes municipals afectats, a les
persones propietàries de les finques limítrofes
i a la Direcció General competent en matèria
de medi natural del departament competent en
matèria de medi ambient.
14.5 No es podrà iniciar l’execució d’una
crema de gestió en cas que s’hagi activat el Pla
INFOCAT o el Pla Alfa.
Article 15
Alteració de les condicions de crema de gestió
15.1 Si les condicions de crema no es compleixen o bé el director del pla considera que
les actuals no són adequades per a la realització
o continuació de la crema o no es podran assolir els objectius definits al Pla de Crema, la
intervenció s’ha de finalitzar i la Regió d’Emergències corresponent ha de dimensionar els recursos necessaris per la fase de seguretat posterior.
15.2 En tot cas, es posarà fi als treballs de
crema en cas d’activació del Pla INFOCAT o del
Pla Alfa.
Article 16
Caràcter no indemnitzable de les cremes de gestió
Les cremes de gestió de combustible vegetal
realitzades d’acord amb el que preveu aquest
Decret i el que estableixi el Pla de crema de
gestió corresponent no donaran dret a indemnització, sense perjudici de l’aplicació de la
normativa reguladora de la responsabilitat patrimonial quan correspongui.
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CAPÍTOL 3
Ús tècnic del foc en supòsits d’incendis de vegetació
Article 17
Ús del foc en supòsits d’incendi de vegetació
17.1 En supòsits d’incendi de vegetació, el
Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya
pot fer ús del foc com a mitjà per a estabilitzar,
extingir, redirigir, confinar o disminuir la intensitat de l’incendi.
17.2 Aquest ús implica, mitjançant la utilització dels diversos tipus de cremes d’eixamplament o contrafocs, la crema de les zones que,
amb una previsió normal, poden ser consumides per l’incendi.
Article 18
Cremes d’eixamplament
18.1 L’ús del foc tècnic en l’extinció d’incendis es realitza amb caràcter general mitjançant
la crema d’eixamplament.
18.2 La crema d’eixamplament l’ha d’autoritzar sempre l’estructura de comandament del
Cos de Bombers que dirigeixi les tasques d’extinció.
Article 19
Contrafocs
Les maniobres de foc tècnic consistents a
crear un contrafoc tenen caràcter excepcional
i només es poden executar amb l’autorització
prèvia del/de la cap del Cos de Bombers i la
presència o validació del responsable en matèria
d’incendis forestals del Cos de Bombers de la
Generalitat.
Article 20
Disposicions comunes a l’ús de foc tècnic com
a maniobra d’extinció
20.1 Les maniobres de foc tècnic han de ser
executades sota monitorització de les condicions meteorològiques del moment de l’execució
i de les dues hores posteriors. Correspon a l’estructura especialitzada del Cos de Bombers de
la Generalitat definir la finestra de prescripció
per aquestes actuacions en cada incendi en concret.
20.2 L’execució de les maniobres amb foc
tècnic ha de ser dirigida i duta a terme per persones membres del Cos de Bombers que hagin
superat el curs avançat d’incendis forestals que
imparteix l’Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Amb la finalitat de facilitar una ràpida actuació en cas d’incendi i garantir la seguretat de
persones i béns, totes les cremes controlades i
preventives que realitzi el departament competent en matèria de medi ambient s’han de comunicar amb una antelació mínima de 12 hores per
escrit a la Regió d’Emergències en l’àmbit de la
qual es dugui a terme.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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