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TIPUS DE CREMA ZONES PERIODES DIES HORARI CONDICIONS PROHIIBICIONS 

Crema de restos de poda 

en fogueres. 

 

A (Terreny 

forestal y 

parcel·les a 

menys de 30 m 

de terreny 

forestal) 

 

17 d’octubre fins 

el 31 de maig. 

Tots els dies excepte 

el període de pasqua. 

Des de l’eixida del sol i 

fins les 13:30 

Amb cremador o 

certificat del lloc d'ús del 

foc amb la parcel·la i el 

vistiplau de l'Agent 

Mediambiental. 

Sols es podrà 

realitzar cremes en 

nivell d’aleta 1. 

(Resolució de 26 de 

gener del 2018 de la 

directora general de 

prevenció d’incendis 

forestals). 

No es podran 

realitzar cremes en el 

període compres 

entre el 1 de juny i el 

16 d’octubre. 

(Resolució de 12 de 

maig del 2017 del 

director general de 

prevenció d’incendis 

forestals). 

1 de juny fins el 

16 d’octubre. 

PROHIBIT TOT 

TIPUS DE CREMA 

 

 
 

B (Parcel·les 

entre 30 m y 

500 m de TF) 

 

17 d’octubre fins 

el 31 de maig. 

Tots els dies excepte 

el període de pasqua. 

Des de l’eixida del sol i 

fins les 13:30 
 

1 de juny fins el 

16    d’octubre 

PROHIBIT TOT 

TIPUS DE CREMA 

 

 
 

Eliminació de grans 

quantitats de material 

vegetal (crema de 

materials procedents de 

marges, ribassos i sèquies) 

    

Amb autorització 

expressa de l'Ajuntament, 

que determinarà les 

condicions de crema. En 

cap cas es podrà cremar 

sense tallar. 

 

 

OBSERVACIONS  

 No es podrà cremar en el període de Pasqua (entre Dijous Sant i Dilluns de Sant Vicent, ambdós inclosos). 

 Sol·licitar autorització almenys 48 hores abans de començar la crema. portar-la damunt durant la crema. Duració de l'autorització: 15 dies.  

 El lloc estarà preparat.  

 La càrrega de les fogueres serà moderada.  

 No s'abandonarà la vigilància fins a dos hores sense que s'observen brases.  

 Telèfon mòbil operatiu o un altre mitjà de comunicació que permetrà realitzar un avís d'alarma de forma ràpida. En cas de no haver-ho s'haurà de tindre controlat el lloc més pròxim 

per a fer la comunicació efectiva.  

 Les acumulacions no podran realitzar-se en camins.  

 No es podrà cremar els dies de vent i ponent. Si una vegada iniciats els treballs de crema es produeix l'aparició de vent i ponent, se suspendran els treballs.  

 No es podrà cremar els dies declarats d’alerta 2 i 3. 

 Els cremadors han d'estar construïts i ubicats com es determina en el pla local de cremes.  

 Netejar d'herbes i mates almenys una franja de 2 metres, i disposar d'aigua suficient per al control del foc en cas d'accident 

TELÈFON FOC 

CONSULTA 

Twitter: 

@gva_112cv 

CONSULTA NIVEL DE 

PERILLOSITAT 

    

www.112cv.com 
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