ORDRE de 21 de juny de 1993, sobre cremes controlades en zones d’alta muntanya (DOGC núm
1780,06.08.1993)
NOTA aclaratòria. En aquest text s'han introduït les modificacions que estableixen l'Ordre de 6 de juny de 1994
(DOGC núm. 1916, 04.07.1994), ampliada per l'Ordre MAB/174/2003, de 31 de març, per la qual s'amplien les
comarques a les quals es poden fer cremes controlades a les zones de pasturatge d'alta muntanya i s'allarga el
període de cremes (DOGC núm. 3869, 23.04.2003i, ampliada per l'Ordre MAH/873/2004, de 31 de març, per la
qual s'amplien les comarques a les quals es poden fer cremes controlades a les zones de pasturatge d'alta muntanya
i s'allarga el període de cremes (DOGC núm.4108, 07.04.2004) i modificada per l’Ordre MAH/120/2006, de 17 de
març, (DOGC núm. 4600, 24.03.2006).
Els grans canvis que han sofert les explotacions
ramaderes tradicionals han comportat una disminució
de l’aprofitament dels pasturatges naturals i de les
segues d’herba per a l’hivern, especialment en els
prats més propers a les poblacions d’alta muntanya.
Aquesta situació ha provocat l’existència de grans
acumulacions d’herba seca desaprofitada, la qual
esdevé un alt perill potencial d’incendi forestal.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 33 de
la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya,
correspon al Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca la planificació, coordinació i execució de les
mesures i les accions per a la prevenció d’incendis
forestals;
Atès que l’article 25 de l’esmentada Llei preveu que
l’administració forestal pot vedar temporalment el
pasturatge en els indrets que calgui per tal
d’assegurar la regeneració natural, i limitar els
aprofitaments ramaders sobre terrenys erosionables
si s’ha produït degradació del sòl o de la capa vegetal;
Així mateix, la realització de cremes controlades en
aquests darrers dotze anys ha posat de manifest la
conveniència de donar més rellevància als informes
previs de viabilitat dels agents rurals per adaptar els
mètodes a emprar a les característiques específiques
de cada crema en funció de la situació orogràfica,
exposició, estructura del combustible, entorn immediat
i existència de figures de protecció.
D'acord amb el que estableix l'article 33 de la Llei
6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya,
correspon al Departament de Medi Ambient i
Habitatge la planificació, la coordinació i l'execució de
les mesures i les accions per a la prevenció d'incendis
forestals.
A proposta de la Direcció General del Medi Natural,
En ús de les facultats que m’han estat conferides,
Ordeno:
Article 1
1.1 Per tal d'evitar incendis que puguin afectar les

masses forestals, i d'acord amb el que estableixen els
articles següents, es podran realitzar cremes
controlades a les zones de pasturatge d'alta muntanya
de les comarques de l'Alta Ribagorça, l'Alt Empordà,
l'Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el
Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el
Solsonès i Era Val d'Aran en el període comprès entre

l'1 d'octubre i el 30 d'abril, prorrogable per resolució
del director/a general del Medi Natural fins al 31 de
maig, parcialment o totalment, en aquelles comarques
on les condicions de vegetació i meteorològiques ho
1.2 En aquestes zones queda prohibida la realització
de les cremes que no compleixin les condicions
previstes en aquesta disposició.
Article 2
Per dur a terme les cremes controlades s’haurà
d’estar en possessió de la corresponent autorització
atorgada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca en la qual s’establiran les condicions en què
aquestes es podran dur a terme. Aquesta autorització
es podrà sol·licitar a les oficines comarcals o als
serveis territorials del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, adjuntant a l’efecte l’autorització
escrita del titular del terreny a tractar.
Article 3

Prèviament a l'autorització, els agents rurals o els
tècnics/tècniques del Departament de Medi Ambient i
Habitatge han de fer un informe de viabilitat de la
crema sol·licitada, sobre la base del qual s'autoritzarà
o es denegarà la crema. Per a la realització de
l'informe de viabilitat, cal fer el reconeixement previ
de la zona a cremar, la planificació de l'aprofitament
de les línies de defensa natural i de l'obertura de les
línies artificials necessàries, així com la determinació
de la resta de condicions de seguretat necessàries per
a la realització de la crema
Article 4

El Departament de Medi Ambient i Habitatge,
mitjançant el cos d'agents rurals, pot efectuar cremes
controlades d'ofici, amb informe dels gestors de
l'espai, en cas que hi hagi alguna figura de protecció,
prèvia autorització del titular del terreny
Article 5
Per poder optar als ajuts establerts pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per a la preparació i
la realització de cremes controlades, la crema s’haurà
de realitzar d’acord amb les condicions esmentades
als articles anteriors.
Article 6
Queda prohibit el pasturatge i l’aprofitament ramader
de tota zona cremada durant un període de 5 anys, a
excepció dels supòsits en què les cremes controlades
s’hagin realitzat seguint les especificacions d’aquesta
Ordre.
Disposició addicional
Totes les referències realitzades al Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en l'Ordre de 21 de
juny de 1993, sobre cremes controlades en zones

d'alta muntanya, s'han d'entendre fetes
Departament de Medi Ambient i Habitatge.

al

Disposició final
Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Barcelona, 17 de març de 2006
Salvador Milà i Solsona
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

