
La normativa que regula l’ús del foc a les Illes Balears és el Decret 125/2007, de 5 d’octubre, 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.

En aquest Decret s’estableix, amb caràcter general, que l’època de perill d’incendis forestals 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.

1. Durant aquest període:

a) Es prohibeix l’ús del foc en terrenys forestals, platges, arenals, penyals i en aquelles zones urbanes en les  
quals aquest ús sia susceptible de provocar incendis forestals. Els apicultors degudament habilitats podran 
sol·licitar autorització a la Direcció General de Biodiversitat per a la utilització del fumador en l’activitat  
apícola.

b) Dins les àrees contigües de prevenció, es prohibeix l’eliminació mitjançant l’ús del foc de tot tipus de  
residus, siguin o no forestals, sense autorització 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 de Biodiversitat en els terrenys no urbans situats en les àrees  
contigües de prevenció i en els terrenys urbans quan siguin susceptibles de produir risc d’incendi forestal.

d)  Als  terrenys  agrícoles  es  prohibeix  la  crema  de  pastures  permanents  quan  puguin  implicar  perill  
d’incendi forestal. Així mateix, queda prohibida sense autorització de la Direcció General de Biodiversitat  
la crema de rostolls en els terrenys agrícoles quan siguin susceptibles de produir risc d’incendi forestal.

2. Són  també actuacions  prohibides,  durant  l’època de perill  d’incendi,  a  terreny  forestal  i  a  les àrees  
contigües de prevenció:

a)  Llençar  objectes  inflamables,  encesos  o no,  especialment  llumins  i  llosques  de cigarrets,  o d’altres  
artefactes susceptibles de produir un incendi.

b) Impedir o dificultar el normal desenvolupament de la servitud d’ús prevista 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 combustible susceptible d’originar un  
incendi.

d) Utilitzar cartutxos o altre tipus de munició cinegètica que tengui tac de paper.

e) Accedir i transitar vehicles de motor als camins forestals de la Serra de na 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 de drets sobre les finques i aquells altres que, per raons justificades, tenguin autorització de la  
Direcció General de Biodiversitat. Per resolució del conseller de Medi Ambient, pot ampliar-se aquesta  
prohibició a altres zones forestals de les 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 per a les activitats de gestió, els vehicles de prevenció i extinció 
d’incendis, o aquells altres supòsits autoritzats expressament per la Direcció General de Biodiversitat.

OBSERVACIONS IMPORTANTS

1. El Punt d’Informació Ambiental pot proporcionar-vos el nom, el número de telèfon i l’horari del seu agent  
de medi ambient.

2. Les autoritzacions per cremades controlades en sòl urbà es deuen sol·licitar a l’ajuntament corresponent.

3. Recordem que el fet de demanar o no permís no eximeix de les responsabilitats que puguin provocar les  
conseqüències de l’ús del foc.

Finalment  recomanar-vos  que  el  Punt  d'Informació  Ambiental  posa  a  la  vostra  disposició  el  telèfon de  
consulta gratuït 900 15 16 17.
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