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Document III: Quadres resum 

 

ZONIFICACIÓ 
TIPUS D’ÚS 

DEL FOC 
DIES AUTORITZATS 

HORARI 

AUTORITZAT 
PROCEDIMENT 

Zona de 

Màxim Risc 

(0-30 metres) 

i 

Zona General 

(30-500 

metres) 

 Cremes 

agrícoles en 

cremadors 

(0-15 m) 

 Cremes 

agrícoles en 

cremadors o en 

fogueres 

(15-30 m) 

 Ús del foc en 

activitats 

apícoles 

(0-500 m) 

 Cremes 

agrícoles en 

cremadors o en 

fogueres 

(30-500 m) 

 Crema de 

marges, ribassos 

i palla de l’arròs 

(50-500 m) 

del 17 d’Octubre 

al 

31 de Maig, 

a excepció dels dies 

que van des del 

Dijous Sant fins al 

Dilluns de Sant 

Vicent, quan 

queden prohibides. 

 

L’ús del foc es farà 
SEMPRE EN NIVELL 

DE 

PREEMERGÈNCIA 

1 

Des de l’alba 

fins les 

13:30 hores 

(a esta hora, el 

foc ha d’estar 

sense brases) 

Comunicació 

prèvia 

mitjançant 

sol·licitud 

corresponent a 

l’Ajuntament 

CONDICIONS GENERALS: 

-Abans de cremar cal llegir-se sempre les condicions al dors del permís de crema, i 

conèixer el nivell d’alerta (www.112cv.gva.es, Twitter GVA 112CV (@GVA112) 

-És obligatori dur damunt el permís de crema quan s’estiga realitzant la mateixa. 

-El interessat romandrà vigilant la foguera fins que es trobe totalment extingida. 

-TOTES LES CREMES I AUTORITZACIONS QUEDARAN AUTOMÀTICAMENT 

PROHIBIDES I ANUL·LADES QUAN BUFE VENT FORT O DE PONENT, O ELS 

DIES SIGUEN DECLARATS DE PERILL MÀXIM PER A LA CONSELLERIA 

COMPETENT (NIVELL 2 I 3). 

-El sol·licitant deurà formar un tallafoc al voltant de la zona que es vol cremar, el qual no 

serà inferior a 2 m., i deurà disposar dels mitjans de recolzament necessaris per a poder 

controlar qualsevol alteració del foc. 

-Les cremes de restes agrícoles si es realitzen a una distancia de 0-15 m. al terreny forestal 

es realitzaran dintre d’un cremador degudament construït. Si la crema es realitza a una 

distancia de 15-30 m. al terreny forestal es podrà fer fogueres amb una banda perimetral 

neta de vegetació fins a sòl mineral de 2 m. d’amplària. 

-Sols serà vàlida el permís de crema, per a les dates assenyalades i en el horari que s’han 

indicat anteriorment en aquest quadre resum. 

-La responsabilitat per danys a tercers, tan civil com penal, recaurà en el propi 

peticionari. Davant qualsevol contradicció del present quadre o de les autoritzacions de 

crema amb el document del Pla Local de Cremes, prevaldrà el que figure en aquest últim. 

http://www.112cv.gva.es/
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ZONIFICACIÓ 
TIPUS D’ÚS 

DEL FOC 
DIES AUTORITZATS 

HORARI 

AUTORITZAT 
PROCEDIMENT 

Zona Central 

(>500 metres) 

 Cremes 

agrícoles en 

cremadors o en 

fogueres (>500 

m) 

 Ús del foc en 

activitats 

apícoles 

(>500 m) 

 Crema de 

marges, ribassos 

i palla de l’arròs 

(>500 m) 

del 17 d’Octubre 

al 

31 de Maig 

Des de l’alba 
fins les 

17:00 hores 
(a esta hora, el 
foc ha d’estar 
sense brases) 

Comunicació 

prèvia 

mitjançant 

sol·licitud 

corresponent a 

l’Ajuntament 

De l’1 de Juny 

al 

16 d’Octubre 

 

Des de l’alba 
fins les 

11:00 hores 
(a esta hora, el 
foc ha d’estar 
sense brases) 

L’ús del foc es farà 

SEMPRE EN 

NIVELL DE 

PREEMERGÈNCIA 

1 i 2 

 

CONDICIONS GENERALS: 

-Abans de cremar cal llegir-se sempre les condicions al dors del permís de crema, i 

conèixer el nivell d’alerta (www.112cv.gva.es, Twitter GVA 112CV (@GVA112) 

-És obligatori dur damunt el permís de crema quan s’estiga realitzant la mateixa. 

-El interessat romandrà vigilant la foguera fins que es trobe totalment extingida. 

-TOTES LES CREMES I AUTORITZACIONS QUEDARAN AUTOMÀTICAMENT 

PROHIBIDES I ANUL·LADES QUAN BUFE VENT FORT O DE PONENT, O ELS 

DIES SIGUEN DECLARATS DE PERILL MÀXIM PER A LA CONSELLERIA 

COMPETENT (NIVELL 3). 

-El sol·licitant deurà formar un tallafoc al voltant de la zona que es vol cremar, el qual no 

serà inferior a 2 m., i deurà disposar dels mitjans de recolzament necessaris per a poder 

controlar qualsevol alteració del foc. 

- -Sols serà vàlida el permís de crema, per a les dates assenyalades i en el horari que s’han 

indicat anteriorment en aquest quadre resum. 

-La responsabilitat per danys a tercers, tan civil com penal, recaurà en el propi 

peticionari. Davant qualsevol contradicció del present quadre o de les autoritzacions de 

crema amb el document del Pla Local de Cremes, prevaldrà el que figure en aquest últim. 

http://www.112cv.gva.es/
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