
AUTORITZACIÓ DE CREMA i 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 
ACREDITANT CULTIU CÍTRIC 

VARIETAT TARDANA.

B 
Parcel·les agrícoles    

afectades pel PLC dels  
següents polígons;

 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37,   38, 41, 
43, 44, 45, 46, 51,   52, 59, 60, 
63, 64, 66, 67,   69, 70, 72, 73.

RESUM D'AUTORITZACIONS I CONDICIONS DE LES CREMES AGRÍCOLES EN EL T.M. D'ALZIRA

Periode de cremes ordinari 
(17 d'octubre a 31 de Maig)

Periode de cremes extra-
ordinari (1 al 30 de juny i 
opcionalment de l'1 al 16 

d'octubre)

Periode de cremes ordinari 
(17 d'octubre a 31 de Maig)

Periode de cremes extra-
ordinari (1 al 30 de juny i 
opcionalment de l'1 al 16 

d'octubre)

A 
Parcel·les agrícoles    

afectades pel PLC dels  
següents polígons;

 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20,  22, 
23, 24, 25, 26, 53, 54,   55, 56, 

57, 61, 65, 71

De dilluns a dissabte excepte 
festius

Sempre amb cremador 
(recomana amb mataespurnes)

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
DE CUMPLIMENT DE LES 

NORMES DEL PLA LOCAL DE 
CREMES I NOTIFICACIÓ 

TELEMÁTICA DEL DIA DE LA 
CREMA AGRÍCOLA

ZONA GENERAL      
(101 - 500 m. de sòl forestal)

Des de l'orto fins les 13:30 
hores

De dilluns a dissabte excepte 
festius

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
DE CUMPLIMENT DE LES 

NORMES DEL PLA LOCAL DE 
CREMES

ZONA DE MÀXIM RISC     (<100 
m. de sòl forestal)

Des de l'orto fins les 13:30 
hores

Des de l'orto fins les 13:30 
hores

De dilluns a dissabte excepte 
festius

AUTORITZACIÓ DE CREMA 
AMB DECLARACIÓ 

RESPONSABLE ACREDITANT 
CULTIU CÍTRIC VARIETAT 

TARDANA.

Des de l'orto fins les 13:30 
hores

De dilluns a dissabte excepte 
festius

 Sempre amb cremador  
(recomanable amb mataespurnes 

)

ZONA DE MÀXIM RISC     (<100 
m. de sòl forestal)

ZONA GENERAL   (101 - 
500 m. de sòl forestal)

Ajuntament d'Alzira: xarxes socials, Alzira Ràdio, policia local, serveis tècnics municipals i www.alzira.es  - 112 Comunitat valenciana : https://www.112cv.gva.es/va/  Twitter: @gva112

1 Dins d'aquest del periode de cremes ordinari destaran prohibides les cremes en el període de Setmana Santa i Pasqua des del Dijous Sant fins al Dilluns de Sant Vicent. La Conselleria competent 
pot ampliar el període en el qual estan prohibides les cremes per motius de seguretat i circumstàncies excepcionals.
2 Per a poder realitzar cremes a menys de 15 m. de sòl forestal, únicament posible durant el periode de cremes ordinari serà preceptiva l'emissió d'un certificat del lloc d'ús del foc en la parcel·la 
emesa per l'Agent Mediambiental de la Conselleria.      
3.Amb caràcter general, totes les cremes i autoritzacions quedaran suspeses, prohibides i anul·lades quan bufe el vent fort de ponent i l'ajuntament ho decrete, o els dies declarats per la Conselleria
amb nivell de Preemergència 2 i 3.
4. Les mesures de seguretat generals a aplicar en les cremes es detallen en el Pla Local de Cremes i en la Normativa vigent. Resumidament són:

ÀREA HOMOGÈNIA 
DE GESTIÓ

ZONA HORARI DE CREMADIES CONDICIONS DE CREMA

De dilluns a divendres excepte 
festius

No es pot cremar a menys de 30 
metres de sòl forestal. Únicament 

restes de poda de varietats 
tardanes de cítrics. Sempre amb 

cremador amb mataespurnes

ZONA GENERAL   (101 
- 500 m. de sòl forestal)

Des de l'orto fins les 11:00 
hores

De dilluns a divendres excepte 
festius

Únicament restes de poda de 
varietats tardanes de cítrics,. 

Sempre amb cremador 
recomanable amb mataespurnes 

no obligatori

Únicament restes de poda de 
varietats tardanes de cítrics. Es 

permet la crema amb fogueres si 

seguretat pertinents

AVÍS

Sempre amb cremador amb 
mataespurnes

Sols es podrà cremar els dies habilitats al Pla Local de Cremes sempre i quan el NIVELL DE PREEMERGÈNCIA siga 1

PROCEDIMENTSPERIODE

CONSULTA DEL NIVELL DE PERILLOSITAT

OBSERVACIONS

ZONA DE MÀXIM RISC    (<100 
m. de sòl forestal)

Des de l'orto fins les 11:00 
hores

De dilluns a divendres excepte 
festius

Únicament restes de poda de 
varietats tardanes de cítrics. 

Sempre amb cremador 
recomanable amb mataespurnes 

no obligatori

ZONA GENERAL   (101 
- 500 m. de sòl forestal)

Des de l'orto fins les 11:00 
hores

De dilluns a divendres excepte 
festius

Es recomana cremar amb 
cremador, però és permet la 

crema amb fogueres si 

seguretat pertinents.

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
DE CUMPLIMENT DE LES 

NORMES DEL PLA LOCAL DE 
CREMES I NOTIFICACIÓ 

TELEMÁTICA DEL DIA DE LA 
CREMA AGRÍCOLA

ZONA DE MÀXIM RISC     (<100 
m. de sòl forestal)

Des de l'orto fins les 11:00 
hores


