Atès el Decret 125/2007, de 5 d’octubre, de la Conselleria de Medi Ambient, pel qual es
dicten normes sobre l’ús del foc i es regula l’exercici de determinades activitats susceptibles
d’incrementar el risc d’incendi forestal, publicat al BOIB núm. 153 d’11 d’octubre de 2007,
l’època de perill d’incendis forestals és el període comprès entre l’1 de maig i el 15
d’octubre, ambdós inclosos.
Atès el Reial Decret Llei 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Atès que l’article 6 de l’esmentat Reial decret llei contempla restriccions a la mobilitat de la
ciutadania, i per tal de reduir la possibilitat de producció d’incendis forestals o de qualsevol
altre tipus,
Per tot l’anterior,
DISPÒS:
Durant el període citat, la prohibició o limitació dels focs a les següents zones del Municipi
de Sóller:

ZONA FORESTAL I A 50 METRES DE LA MATEIXA: Prohibit fer foc.

ZONA RÚSTICA, I HORTS I TARONGERS: Autoritzable, prèvia sol·licitud a la
Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient i
Territori (971176666).

ZONA URBANA: Autoritzat, previ avís a la Policia Local de Sóller (971638441).
CONDICIONS:
- Telefonar a la Policia Local, almenys un dia abans d’haver de fer el foc, i donar les dades
personals (nom, DNI i telèfon) i la localització exacte del lloc on es farà el foc.
- La crema es farà entre les 6 i les 11h, sempre en absència de vent.
- La crema es farà a una zona completament neta de la propietat on es realitza, sense matolls
o material inflamable devora.
- La vigilància del foc haurà de ser continua, abans de retirar-se s’ha d’estar segur que està
completament apagat.
- En cas de propagació del foc, se li exigirà a la persona peticionària total responsabilitat dels
danys i perjudicis que ocasioni.
- L’autorització de la crema deixarà de tenir validesa en el moment en que pugui ocasionar
perjudicis a terceres persones.
- No es poden cremar restes que no siguin vegetals, com puguin ser plàstics o altres materials
insalubres.
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