
Pla de Crema
Local

AJUNTAMENT DE SIMAT
DE LA VALLDIGNA
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

*No es podrà cremar des del Dijous Sant fins al dia de Sant Vicent,
 ambdós inclosos.



CONTINGUT DEL PLA LOCAL 
PER A CREMAR

ZONES EN QUE ES DIVIDEIX
 EL TERME MUNICIPAL

En els dies en els que l'índex de Previfoc indique
perill extrem, quedaran anul·lades totes les cremes.
D'açò tindrà informació diària en el panell informatiu
que hi ha instal·lat a la porta de l'Ajuntament. 
No es permet, en cap circumstància, la pràctica de
cremes en camins, desaigües i riberes de domini
públic. 
En tots els terrenys ocupats per forest queda
prohibit, com a mesura de precaució general les
següents accions:
- Tirar mistos i "colilles" de cigarrets enceses. 
- Encendre foc amb la finalitat de cuinar o escalfar-se
fora dels llocs expressament autoritzats per a tal
efecte. 
- La instal·lació o manteniment de dipòsits o
abocadors de residus sòlids que incompleixen les
condicions legalment establertes per a la seua
instal·lació. 
- Tirar fem i deixalles en tot el terme municipal. 
- Tirar coets, globus o artefactes en qualsevol classe
que tinguen foc o pogueren provocar-lo. 

No es podrà cremar els dies de ponent i si, una
vegada començada la crema, apareix el ponent
se suspendrà inmediatament l'activitat i s'haurà
d'apagar el foc. Tampoc es podrà cremar els dies
declarats de perill extrem per la Conselleria de
Medi Ambient. D'açò tindrà informació diària en
el panell informatiu que hi ha instal·lat a la porta
de l'Ajuntament. 
No es podrà abandonar la vigilància de la zona de
crema fins que el foc estiga totalment apagat i
hagin passat dues hores sense que s'observen
brasses. 
Prèviament a la crema, caldrà netejar de brossa i
matoll una faixa d'amplària suficient no inferior
en cap cas als dos metres al voltant d'on es vulga
realitzar la crema. 
Les cremes solament es podran fer dins dels
horaris establerts al Pla Local per a cremar.
La persona interessada haurà de prendre totes
les mesures que considere oportunes i, en tot
cas, serà el responsable dels danys que cause. 
Quan l'acumulació siga de llenya, restes agrícoles
o restes de forest, aquest no podrà realitzar-se ni
en els camins forestals, ni en una franja de 10
metres d'ample a cada costat dels mateixos. 
Tota persona que adverteixa l'existència o l'inici
d'un incendi forestal haurà d'avisar del fet. 

a.

b.
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El Pla Local per a cremar regula la realització de
cremes de restes de poda i cultius, així com de
marges i altres en el nostre terme municipal,
assignant, segons quina zona, uns dies per a poder
realitzar les cremes i garantir una més eficaç
prevenció dels incendis forestals, a més a més de
donar una major comoditat als llauradors a l'hora
de realitzar aquesta tasca, ja que suprimeix la
sol·licitud prèvia que es feia fins ara i ho deixa amb
tan sols la comunicació a l'Ajuntament de que es va
a realitzar la crema. 

QUÈ ÉS EL PLA LOCAL PER 
A CREMAR?

El Pla Local per a cremar afecta a tot el terme
municipal de Simat, dividit aquest en dues zones. A
cadascuna d'aquestes zones se li assignen uns dies
per a poder cremar així com un horari. En el Pla
Local per a cremar queden establertes les normes i
mesures de seguretat. 

ZONA A: Àrea nord de la VP-1036 i vv-1083.
ZONA B: Àrea sud de la VP-1036 i la partida de les
Foies. 

NORMATIVA
- Resolució de 10 de març de 2014, de la Direcció
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Emergències.
- Article 145.f i g del Decret 98/1995, de 16 de maig,
pel qual s’aprova el reglament de la Llei 3/1993, de 9
de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.
- Resolució de 12 de maig de 2017, de la directora
general de Prevenció d’Incendis Forestals, sobre
modificació del període de cremes, publicada en el
DOGV núm. 8040, de 16 de maig de 2017.

MESURES DE PRECAUCIÓ
GENERALS

NORMES A SEGUIR PER 
A CREMAR

TELÈFONS D'EMERGÈNCIA
Generalitat Valenciana                            112

Guàrdia Civil                              96 281 00 17

Policia Local                              606 98 47 51

Ajuntament                               96 281 00 07


