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TAULES RESUM 

PRIMER PERÍODE (Des del 17 d'octubre al 30 de maig) 
 

Permís segon distància del punt de crema al terreny forestal 
 
 

Crema sense cremador autoritzat 
 

ZONA A ZONA B ZONA C 

Menys de 15 m De 15 a 30 m De 30 m a 500 m Més de 500 m 

Prohibit 
cremar 

Prohibit 
cremar 

Autorització 
general 

Permès cremar 
sense autorització 

 
Des de la sortida 

del sol a les 13:30 

 
Sense horari 

 

Crema amb cremador autoritzat 
 

ZONA A ZONA B ZONA C 

Menys de 15 m De 15 a 30 m De 30 m a 500 m Més de 500 m 

 
prohibit 
cremar 

Autorització 
Especial 

Zona de màxim risc 

 
Autorització 

general 

 
Permès cremar 

sense autorització 

 
Des de la sortida 

del sol a les 13:30 
Des de la sortida 

del sol a les 13:30 

 
Sense horari 

 
 

PROHIBIT CREMAR: 
 

 Els dies de Setmana Santa, en el període comprès entre el Dijous Sant i el 

dilluns immediatament següent al dilluns de Pasqua, conegut tradicionalment 

com Dilluns de Sant Vicent, ambdós inclosos, tal com s'indica en 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 forestals durant 

el període de Setmana Santa i Pasqua 

 Els dies de preemergència nivell 2 I 3 no s'autoritzarà cap tipus de foc i perdran 

la validesa les autoritzacions expedides per aquests dies. 

 Els dies amb Vents forts, vents de ponent, ratxes fortes o de direcció variable. 
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SEGON PERÍODE (Des de l'1 de juny al 16 d'octubre) 

 
Permís segon distància del punt de crema al terreny forestal 

 
 

Crema sense cremador autoritzat 
 

ZONA A ZONA B ZONA C 

Menys de 15 m De 15 a 30 m De 30 m a 500 m Més de 500 m 

Prohibit 
cremar 

Prohibit 
cremar 

Prohibit 
cremar 

Permès cremar 
sense autorització 

 
Sense horari 

 

Crema amb cremador autoritzat 
 

ZONA A ZONA B ZONA C 

Menys de 15 m De 15 a 30 m De 30 m a 500 m Més de 500 m 

prohibit 
cremar 

Prohibit 
cremar 

Prohibit 
cremar 

Permès cremar 
sense autorització 

 
Sense horari 

 
 

PROHIBIT CREMAR: 
 

Prohibit cremar, excepte en zones situades a més de 500 m de terreny forestal i  

en zones incloses en autoritzacions, de caràcter extraordinari aprovades per a 

cultius que degut a que per circumstancies inherents precisen de poda i crema en 

aquest període, en què no serà necessària autorització per part de l'Ajuntament de 

Torreblanca, sense horari establert. 

 
Queden excloses de la prohibició: 

 
Les zones incloses en autoritzacions, de caràcter extraordinari aprovades per a 

cultius que degut a que per circumstancies inherents precisen de poda i crema en 

aquest període. 


