
 

 
 
 

PLA LOCAL DE CREMES AGRÍCOLES DEL T.M. DE LLÍBER 

 

NORMES DE CARÀCTER GENERAL PER A LA REALITZACIÓ DE LES CREMES 

PERÍODES AUTORITZATS 

ZONA PERÍODE CULTIU DIES HORARI PROCEDIMENT 

‘A’ (màxim risc)  
< 30 m de terreny forestal 

17 d’octubre a 31 de 
maig 

(ambdós inclosos) 

Tots. Restes de 
poda 

Tots 
Eixida del sol fins 
les 13:30 hores 

Permís escrit de l’Ajuntament 
(validesa de 1 mes). En cremador 

a menys de 15 m. de terreny 
forestal 

‘B’ (zona general) 
Entre 30 i 500 m de 

terreny forestal) 

17 d’octubre a 31 de 
maig 

(ambdós inclosos) 

Tots. Restes de 
poda 

Tots 
Eixida del sol fins 
les 13:30 hores 

Permís escrit de l’Ajuntament 
(validesa de 1 mes) 

‘B’ (zona general) 
Entre 30 i 500 m de 

terreny forestal) 

15 d’octubre a 15 d’abril 
(ambdós inclosos) 

Crema de marges Tots 
Eixida del sol fins 
les 11:00 hores 

Permís escrit de l’Ajuntament 
(validesa de 1 mes) 

‘A’ i ‘B’ 
especial 

1 al 15 de juny 
Restes de poda 

de cítrics tardans 
Tots 

Eixida del sol fins 
les 11:00 hores 

Autorització especial 
(validesa de 15 dies) En cremador 

a menys de 15 m. de terreny 
forestal 

‘A’ i ‘B’ 
1 de juny al 16 d’octubre 

(ambdós inclosos) 
PROHIBIDES LES CREMES 

S’atendrà en qualsevol cas a les següents indicacions de forma obligatòria: 

✓ Les autoritzacions tindran una validesa de 1 mes a partir de la data de la signatura. De 15 dies les autoritzacions especials. 

✓ La crema solament es podrà realitzar amb nivell de preemergència per risc d'incendi forestal Nivell 1. (Resolució de 26 de gener de 2018). Mentre no es 

publique una nova resolució que dictamine el contrari. 

✓ La crema solament es podrà realitzar des de l’eixida del sol fins dels 13:30 hores. Fins les 11 hores per a les autoritzacions especials. 

✓ Com a norma general quedaran prohibides les cremes entre el Dijous Sant i el dilluns immediatament següent al de Pasqua (conegut com a Dilluns 

de Sant Vicent). (Ordre de 2 de març de 2005) 

✓ En el moment d'efectuar l'activitat, la persona autoritzada estarà en possessió de la corresponent autorització. 

✓ Les cremes agrícoles que es realitzen en la Zona de màxim risc (Zona A), i a menys de 15 metres de terreny forestal, hauran de fer-se obligatòriament 

en un cremador que complirà els requisits especificats en l’Annex II del Pla de Cremes. El qual es constituirà com a lloc d’ús del foc en la parcel·la. 

✓ En els dies d'Alerta 3 queda prohibit qualsevol tipus de foc, fins i tot la utilització de càmping gas i paellers d'àrees recreatives o zones d'acampada. 

✓ En els dies de ponent se suspendran tots els treballs de cremes, i si iniciats aquests, es produís l'aparició d'aquest, se suspendrà immediatament 

l'operació i es pagarà el foc. 

✓ Els permisos no tindran validesa en els dies de vent (superior a 10 km/h). Si iniciats els treballs es produeix l'aparició d'aquest, se suspendrà 

immediatament l'operació i s'apagarà el foc. 

✓ No s'abandonarà la vigilància de la zona fins que el foc aquest totalment apagat i hagen passat dos hores sense que s’observen brases. 

✓ La persona autoritzada prendrà totes les mesures que considere oportunes i, si escau, les indicades per l'Agent Mediambiental, en tot moment serà el 

responsable de quants danys puga causar. 

✓ Qualsevol persona que advertisca un incendi forestal haurà de donar avís, el més ràpidament possible, al telèfon 112 o a l'autoritat competent. 

✓ No es permetrà la crema de residus sòlids urbans, ni productes que la seua procedència no siga restes vegetals agrícoles. 

✓ S'establirà una distància mínima entre la foguera i els marges, cunetes, o qualsevol altra formació en la qual hi hagi continuïtat de la vegetació 

susceptible de poder-se cremar, d'almenys 2 metres i amb disponibilitat d’aigua suficient per al control del foc en cas d’accident. 

✓ Queden prohibides les cremes en barrancs o altres cursos d’aigua. 

✓ Les acumulacions o emmagatzenaments previs a la crema de llenya, restes agrícoles o forestals, no podran realitzar-se en els camins ni en una franja de 

10 d’ample a ambdós costats d’aquets. 

✓ En tot cas, si per part del personal d’aquest Ajuntament, encarregat del control de cremes, es considera que no es compleixen les normes de seguretat, es 

procedirà immediatament a paralitzar l’activitat. 


