
 

ZONA 
TIPUS 

CREMA 
PERÍODE HORARI DIES CULTIU PROCEDIMENT 

Amb Autorització 
(< 500 m) 

Crema de 
restes 

agrícoles i de 
poda 

17 d’octubre al 15 
d’abril (inclosos) 

Des de l’orto fins 
les 13:30 h. 

Dies amb 
ALERTA 1* 

Tots 
Autorització escrita de 
l’Ajuntament. Obligat 

en cremador en els 50 
m. a terreny forestal. 

16 d’abril al 31 de 
maig (inclosos) 

Des de l’orto fins 
les 11:00 h. 

1 al 30 de juny 
(inclosos) 

Autorització 
especial 

Des de l’orto fins 
les 11:00 h. 

Cítrics 
tardans 

1 de juny al 16 
d’octubre (inclosos) 

PROHIBIDES LES CREMES (excepte autoritzacions especials) 

Entre el Dijous Sant 
i el Dilluns de Sant 

Vicent  
PROHIBIDES LES CREMES 

Crema de 
marges  

17 d’octubre al 15 
d’abril (inclosos) 

Des de l’orto fins 
les 11:00 h. 

Dies amb 
ALERTA 1* 

Tots 

Autorització escrita de 
l’Ajuntament. Obligat en 
cremador en els 50 m. 

a terreny forestal. 

16 d’abril al 16 
d’octubre (inclosos) 

PROHIBIDES LES CREMES 

Entre el Dijous Sant 
i el Dilluns de Sant 

Vicent  
PROHIBIDES LES CREMES 

Sense 
Autorització 
(> 500 m) 

Crema de 
restes 

agrícoles i de 
poda, de 
marges, 
cunetes i 
sèquies  

17 d’octubre al 30 
de juny (inclosos) 

Des de l’orto fins 
les 13:30 h. 

Tots Tots 
Sense necessitat 

d’autorització 1 de juliol al 16 
d’octubre (inclosos) 

Des de l’orto fins 
les 11:00 h. 

*Resolució de 26 de gener de 2018. Mentre no es publique una nova resolució que dictamine el contrari. 

OBSERVACIONS 
Totes les cremes i autoritzacions quedaran prohibides i anul·lades quan bufe el vent fort o de ponent, o els dies declarats de perill 

màxim per la Conselleria (Nivell 2 i 3 de pre-emergència). 
 

La crema sols es podrà realitzar amb NIVELL 1 de pre-emergència per risc d’incendi forestal. 
 

No s'abandonarà la vigilància de la zona de crema fins que el foc estiga totalment apagat i transcórreguen 2 hores sense observar-se 
brases. 

 
Prèviament a la crema s'haurà d'haver netejat de matoll i mala herba una franja d'amplària suficient i no inferior a dos metres al voltant 

d'on es vol realitzar la crema. 
 

El sol·licitant ha de disposar dels mitjans de suport necessaris per a controlar qualsevol alteració del foc. 
 

Les cremes de restes s'efectuaran a més de 50 metres del mont, quan no siga possible, la crema es realitzarà en el lloc de la propietat 
més allunyat. En els 50 m. propers a la muntanya la crema es farà amb cremador adequat. 

 
Totes les cremes agrícoles es realitzaran a més de 40 metres d’habitatges, infraestructures i construccions. Excepte a les parcel·les 

agrícoles que per les seues dimensions no siga possible, en aquest cas, es realitzaran el més allunyat possible. 
 

La responsabilitat per danys a tercers tant civil com penal recaurà en el propi peticionari. 
 

És obligatori portar el permís quan s'estiga realitzant la crema a les zones amb necessitat d’autorització.  
 

La validesa de les autoritzacions serà per al període en qüestió autoritzat 

TELÈFON EMERGÈNCIES 112 

CONSULTA NIVELL DE PERILLOSITAT www.112cv.com 

CENTRAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS ALACANT (CPIF-A) 96 593 82 99 

TELÈFON AJUNTAMENT 96 576 06 69 

TELÈFON POLICIA LOCAL 96 576 00 27 

HORARI I NORMES. PLA LOCAL DE CREMES DE L’AJUNTAMENT DE PEDREGUER 




