
Ajuntament d’Alcoi
Medi Ambient

COMUNICACIÓ DE CREMA

PERÍODE DE CREMA
Des del  de  al 31 de maig de 2022
CONSULTEU LES NORMES I LES RESTRICCIÓN PER A SETMANA SANTA
 I FESTES DE SANT JORDI EN EL DOCUMENT ADJUNT

Polígon i Parcel·la / Adreça

Nom de la Partida

Propietari/ària de la finca

PERSONA RESPONSABLE DE LA CREMA

Nom

DNI

Telèfon

e-mail

TIPUS DE CREMA A REALITZAR

Activitat agrícola Marges, cunetes i/o sèquies

Signat  

Alcoi, 

S’haurà de fer arribar aquesta comunicació al Departament de Transició Ecològica al e-mail:
medi_ambient@alcoi.org

Carrer Major, 10 - 03801 Alcoi
Telèfon: 96 553 71 27 Fax: 96 553 71 71
Adreça electrònica: medi_ambient@alcoi.org
http://www.alcoi.org

mailto:medi_ambient@alcoi.org
http://www.alcoi.org/
mailto:medi_ambient@alcoi.org


Pla local de cremes: Butlletí Oficial de la Província d’Alacant num. 157 – 20/08/2013.

Resolució  del  10/03/2014 de  la  Direcció  General  de  Prevenció,  Extinció  d’Incendis  i  Emergències
( DOCV num. 7242 – 27/03/2014).

Períodes i horaris

Del 17 d’octubre de 2021 al 30 d’abril de 2022 : des de l’eixida del sol fins a les 13.30 hores.

De l’1 al 31 de maig de 2022: des de l’eixida del sol fins a les 13 hores.

Regulació especial ramulla d’olivera: consultar departament de Medi Ambient. 

Queda prohibit utilitzar el foc des del Diumenge de Rams fins al Dilluns següent al Dilluns de
Pasqua, conegut tradicionalment com Dilluns de Sant Vicent ( 10/04/2022 al 25/04/2022) Plan local
de cremes.

Queda prohibit  realitzar  cremes durant  les  Festes  d’Alcoi  (  4  dies  –  segons el  calendari  que
s’aprove anualment).

Condiciones particulars per als diferents tipus de cremes ( Pla local de cremes)

Activitats agrícoles.

- Aquestes cremes s’hauran de realitzar  en cremadors de formigó construïts amb aquesta finalitat.  Si  no es
disposa de cremadors, caldrà efectuar la crema en la zona central d’un bancal.

- La distància mínima entre la foguera i els marges, cunetes o qualsevol altra formació en què es produïsca una
continuïtat de la vegetació susceptible de propagar el foc haurà de ser com a mínim de 30 metres.

- L’alçària de la flama que es produïsca no haurà de superar els 4 metres.

- No podrà abandonar-se el foc mentre estiga realitzant-se la combustió ni mentre hi haja brases susceptibles de
reproduir o revifar el foc.

- La persona responsable de la crema haurà de disposar d’una motxilla extintora plena (motxilla per a fumigació),
de 20 litres de capacitat com a mínim, i en disposició de ser utilitzada, si cal, en l’extinció de la crema.

- La crema haurà de suspendre’s o no efectuar-se si la velocitat del vent arriba a valors que, segons el parer de la
persona  responsable  de  la  crema,  puguen  impedir  una  ràpida  extinció  de  la  crema  o  puguen  provocar  la
propagació del foc a zones immediates. En tot cas, la velocitat del vent no haurà de superar els 10 km/h. 

Marges, séquies, cunetes o rostoll.
La crema directa de marges, séquies, cunetes o rostolls estarà prohibida si la zona es troba a menys de 50
metres de terreny forestal. En aquest cas, la retirada de vegetació haurà de ser manual i posteriorment s’aplicaran
els condicionants de les cremes agrícoles descrites en el punt anterior.
Els bancals superior i inferior, que defineixen el marge que es vol cremar, hauran d’estar perfectament llaurats,
sense possibilitat de permetre la propagació del foc per cap banda. Idèntica mesura s’haurà d’aplicar, en el cas de
sèquies, als bancals que les delimiten, així com, per a cunetes, als bancals que fiten amb el camí de què es
tracte. 
Els extrems dels  marges,  cunetes o séquies,  així  com qualsevol  altre punt  on es produïsca continuïtat  amb
vegetació i, per tant, possibilitat de propagació no desitjada del foc, hauran d’haver estat netejats a mà prèviament
amb una amplària mínima de 10 metres.
La crema de rostolls exigeix, igualment, que la totalitat de la superfície dels bancals que envolten la zona que es
vol cremar es trobe en unes condicions que impedisquen en qualsevol cas la propagació del foc.
La crema s’haurà d’iniciar en tot cas contra el vent, mai a favor de la direcció d’aquest, i des de la part superior del
marge.
La persona responsable de la crema haurà de disposar d’una motxilla extintora plena (motxilla per a fumigació),
de 20 litres de capacitat com a mínim, i en disposició de ser utilitzada, si cal, en l’extinció de la crema.
La crema haurà de suspendre’s o no efectuar-se si la velocitat del vent arriba a valors que, segons el parer de la
persona  responsable  de  la  crema,  puguen  impedir  una  ràpida  extinció  de  la  crema  o  puguen  provocar  la
propagació del foc a zones immediates. En tot cas, la velocitat del vent no podrà superar els 10 km/h.

REGULACIÓ  SUBJECTA  A  POSSIBLES  MODIFICACIONS  PER  CONSELLERIA  O  ALTRES  ORGANISMES
COMPETENTS.
ABANS DE CREMAR, COMPROVEU QUIN ÉS EL NIVELL D’ALERTA www.112cv.com/ilive/. 
NO ES PODRÀ CREMAR ELS DIES D’ALERTA 2 NI 3.TEL. POLICIA LOCAL: 965 537145 – 965 537146 
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