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La zona general està composta per la part del terreny agrícola, que es trobe en la franja compresa entre els 50 i els 

500 metres de distància al terreny forestal. 

Hi haurà que fer una prèvia comunicació a l’Ajuntament. 

En la cartografia annexa a aquest PLC es localitzen les parcel·les agrícoles al terme municipal, i es senyalen les àrees 

aproximades ocupades per cada una de les zones. 

4.2 Organització temporal 

Els períodes anuals de prohibició o de permís de cremes, s’estableixen en funció del previsible risc d'incendi forestal 

basat en la climatologia del municipi. Principalment, aquests períodes els dividim en dos: 

PERÍODE A-Període de risc Alt: Es tracta del període de temps comprés entre l'1 de Juny i el 16 d’octubre, a més 

de la Setmana Santa i Pasqua, entenent com a tal, els dies compresos entre Dijous Sant i Dilluns de Pasqua ( Dilluns 

de Sant Vicent) tots dos inclosos (Ordre de 2 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual 

es regulen mesures extraordinàries per a la prevenció d’incendis durant el període de Setmana Santa i Pasqua). 

PROHIBIDES LES CREMES 

PERÍODE B -Període de risc Baix: Abarca els mesos compresos entre el 17 d'octubre al 31 de maig exceptuant 

Pasqua i Setmana Santa. 

No obstant això, la Direcció General amb competències en matèria de prevenció d'incendis forestals podrà augmentar 

aquests períodes o establir uns altres en funció del risc d'incendi forestal existent a cada moment, conforme l’article 

146.2 del Decret 98/1995. PERMITIDES LES CREMES 

L'horari per a la realització de la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de 

canyars, canyissars o matolls lligada a algun tipus d'aprofitament ramader, queda comprès entre l’eixida del sol i les 

13:00 hores per a la Zona A i entre l’eixida del sol i les 13:30 hores per a la Zona B. Entenent que en l'horari de la 

crema s'inclou el temps necessari per a la total extinció d'aquesta. Segons estableix la resolució de 10 de març de 

2014, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Emergències. 

Quant a la regulació en el temps marcada pel present Pla Local de Cremes, s’ha de diferenciar segons la zona de 

crema en: 
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TIPUS DE 
CREMA 

ZONA PERÍODE CULTIU DIES HORARI PROCEDIMENT 

Crema 
de marges de 

cultiu o de 
restes 

agrícoles 

A (màxim risc) < 
50 m. de terreny 

forestal 

17 d’octubre a 31 
de maig 

(ambdós inclosos) 

Tots Tots 
Eixida del sol 
fins les 13:00 

hores 

Sols es podrà cremar en cremador. 
Amb permís escrit de l’Ajuntament. 

Validesa: 15 dies. 
De 0 a 50 m. De TF sense cremador i 
de 0 a 25 m amb cremador, s’ha de 
tindre un certificat de lloc d’ús de foc 

amb autorització de l’Agent 
Mediambiental 

B (entre 50 i 500 
m. de terreny 

forestal) 
Tots Tots 

Eixida del sol 
fins les 13:30 

hores 

Comunicació prèvia a l’Ajuntament. 
Validesa: 15 dies 

A i B 
1 de juny al 16 

d’octubre 
(ambdós inclosos) 

PROHIBIDES LES CREMES 




