DIRECCIÓ GENERAL DE PREVENCIÓ D’ INCENDIS FORESTALS
Ciutat Administrativa 9 d´Octubre
C/ Democràcia, 77
Torre 1ª – Planta 2ª
46018 València
Tlf.: 961209157

Nota per aclarir la interpretació que s’ha de fer del segon apartat de la Resolució de 10
d’abril de 2020, del director general de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre la
modificació del període de cremes motivat per l’estat d’alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

S’emet aquesta nota motivada per la consulta feta el 15 d’abril de 2020, pel cap del
departament de Medi Ambient de l’ajuntament d’Alcoi, respecte a la interpretació del punt
segon de l’esmentada resolució, per aclarir si la restricció de les cremes afecta sols als parcs
naturals o també a les zones que es troben a 500 metres d’aquests.
Vist el segon apartat de la Resolució de 10 d’abril de 2020, que diu: “Dins del perímetre
delimitat en la declaració dels parcs naturals de la Serra d'Irta, Desert de les Palmes, Serra
d’Espadà, Serra Calderona, Carrascar de la Font Roja i Serra Mariola, en els terrenys forestals,
en els confrontants o amb una proximitat menor de 500 metres d'aquells … es prorroga … es
deixen en suspens ...”, es realitza el següent aclariment:
+ La suspensió de les cremes agrícoles afecta únicament als terrenys que es troben
dins del perímetre que delimita el parc natural.
No obstant ens agradaria apel·lar a la responsabilitat i bon fer dels agricultors de la Comunitat
Valenciana sobre la necessitat i conveniència de posar marxa mesures alternatives al foc per a
eliminar residus agrícoles, entre elles l'impuls i el foment de la trituració en l'eliminació de restes
agrícoles en lloc de la crema, per a evitar possibles incendis forestals.

Tot això es trasllada, als efectes.
València, en la data indicada en la signatura digital
El Director General de Prevenció d’Incendis Forestals

Firmat per Diego Marin Fabra el 16/04/2020
16:54:26
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