RESUM D'AUTORITZACIONS I CONDICIONS DE CREMES EN EL T.M. D'ALCOI
ACTIVITAT

PERÍODE

DIES

16 Octubre al 30 Abril
Eliminació restes.
Crema de marges, sèquies, cunetes o rostrolls
(prohibida a meys de 50 m de terreny
forestal)
Restes en urbanitzaciones fora del casc urbà.
Resta d'Activitats

1 al 31 de Maig

HORARI

AUTORITZACIONS

Eixida del sol fins 17:00
Tots

1 al 15 de Juny
(només ramulla d'olivera en verd)

Eixida del sol fins 13:00
Eixida del sol fins 11:00

1 de juny al 15 d'octubre
i del Diumenge de Rams fin dilluns següent al dilluns de Pascua

Obtindre comunicació de crema
del Departament de Medi
Ambient de l'Ajuntament d'Alcoi

PROHIBIT

Vore pla local de cremes

Activitats forestals, ramaderes i cinegètiques

Autorització de conselleria

OBSERVACIONES
Les comunicaciones de crema quedaran sense efecte quan el dia siga declarat d'alerta 3 o màxima.
Activitats agrícoles
Crema de marges, sèquies, cunetes o rostrolls
S'hauran de realitzar en cremadors de formigó. Si no es disposa, en la zona central d'un Els bancals superior i inferior, que defineixen el marge que es vol cremar, hauran d'estar
bancal
llaurats, sense possibilitat de propagació del foc per cap banda. Idèntica mesura s'haurà
de aplicar, en el cas de les sèquies, als bancals que les delimiten, així com, per a unetes,
30 m de distància mínima entre foguera i marges, cunetes o altra formació en què es
als bancals que fiten amb el camí de què es tracte.
produïsca una continuïtat de la vegetació susceptible de propagar el foc
El extrems del marges, cunetes o sèquies, així com qualsevol altre punt on es porduïsca
continuïtat amb vegetació i, per tant, possibilitat de propagació no desitjada del foc,
netejar previament 10 metres.
Disposar d'una motxilla extintora de 20 litres
Disposar d'una motxilla extintora de 20 litres
Suspendre la crema si la velocitat del vent impedeix una ràpida extinció de la crema i en La crema s'haurà d'iniciar contra el vent i des de la part superior del marge.
tot cas si el vent supera el 10 km/h
Alçària de flama no superior a 4 metres
No abanconar el foc mentre estiga en combustió ni mentre hi haja brases.

Suspendre la crema si la velocitat del vent impedeix una ràpida extinció de la crema i en
tot cas si el vent supera el 10 km/h
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