
 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A CREMA AGRÍCOLA EN SÒL 
NO URBANITZABLE O URBANITZABLE NO PROGRAMAT 

 
DADES DE QUI SOL·LICITA 

NOM I COGNOMS: 
DNI o PASSAPORT TEL.: 
ADREÇA:    EMAIL: 
POBLACIÓ: PROVÍNCIA: 

 

DADES DEL PROPIETARI 
NOM I COGNOMS: 
DNI o PASSAPORT: TEL.: 
ADREÇA: 
POBLACIÓ: PROVÍNCIA: 

 

LLOC DE LES CREMES 
REF. CADASTRAL: POLÍGON: PARCEL·LA: 

 
OPERACIONS PER A LES QUALS PRESENTA DECLARACIÓ RESPONSABLE 
La ubicació de la parcel·la respecte al sòl forestal s'estableix segons Pla d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat 
Valenciana, aprovat per DECRET 58/2013, de 3 de maig, del Consell). 
 

PERÍODE DE CREMA:  Del 17 d'octubre al 31 de maig 

 CREMA DE RESTES AGRÍCOLES a més de 500 m de sòl forestal. Foguera normal 
HORARI:      Des de l’alba fins a les 15.00 h. NIVELLS 1 i 2. De dilluns a diumenge 

 CREMA DE RESTES AGRÍCOLES entre 50 i 500m de sòl forestal. Foguera normal. 
HORARI:      Des de l’alba fins a les 13.30 h. NIVELL 1. De dilluns a diumenge 

 CREMA DE MARGES, CUNETES/ SÉQUIES a més de 500m de sòl forestal. 
HORARI:      Des de l’alba fins a les 11 h. NIVELL 1 i 2. De dilluns a diumenge 

 CREMA DE MARGES, CUNETES/ SÉQUIES entre 50 i 500 m de sòl forestal. 
HORARI:      Des de l’alba fins a les 11 h. NIVELL 1. De dilluns a diumenge 

 CREMA DE RESTES AGRÍCOLES - GRAN FOGUERA a més de 500 m de sòl forestal. 
HORARI:      Des de l’alba fins a les 15.00 h. NIVELLS 1 i 2. De dilluns a diumenge 

 CREMA RESTES AGRÍCOLES - GRAN FOGUERA entre 200 i 500 m de sòl forestal. 
HORARI:      Des de l’alba fins a les 13.30 h. NIVELL 1. De dilluns a diumenge 

 

DECLARE RESPONSABLEMENT que complisc amb tots els requisits tècnics i administratius establits en la normativa 
vigent per a l'exercici de l'activitat de crema de podes i restolls, així com que les dades que s'indiquen són certes.  
ASSUMISC la total responsabilitat dels actes que es realitzaran i ACCEPTE TOTES LES CONDICIONS (Veure 
normes darrere de l’imprès). 
 

OBLIGATORI ABANS DE CREMAR: INFORMAR-SE DEL NIVELL D'ALERTA 
TEL.: 012 de 8.00 A 19.00 hores o 112 de 19.00 a 8.00 hores 

WEB: www.112cv.gva.es 

 

Mutxamel, ____  de ____________________ de 20__ 
SIGNATURA DE QUI DECLARA,  



 

 

CONDICIONS GENERALS: 

- Abans de cremar llegiu sempre les condicions al dors del permís de crema i assabenteu-vos del nivell d'alerta: 

Telèfons: 012 (de 8:00h a 19:00h) 

                    112 (de 19:00h a 8:00h) 

Web: www.112cv.gva.es 

- És obligatori portar damunt aquesta declaració responsable quan s'estiga realitzant la crema. 

- L'interessat ha de vigilar la foguera fins que aquesta es trobe completament extingida. 

- Les restes agrícoles han de procedir del mateix terreny on es realitza aquella, no es permet, per tant, l'acumulació 
de restes de diferents parcel·les per a realitzar cremes en altres llocs. 

- TOTES LES CREMES QUEDARAN AUTOMÀTICAMENT PROHIBIDES I ANUL·LADES QUAN BUFE VENT 
FORT O DE PONENT , O ELS DIES SIGUEN DECLARATS DE PERILL MÀXIM PER LA CONSELLERIA 
COMPETENT EN PREVENCIÓ D'INCENDIS (“NIVELL 3 de preemergència”).  

- Quan el nivell de preemergència siga 2, les cremes queden prohibides a menys de 500 m sòl forestal. 

- Qui sol·licita ha de formar un tallafocs, fins a sòl mineral (on predominen els materials minerals als orgànics), al 
voltant de la zona que es cremarà, que no serà inferior a 2 m i ha de disposar dels mitjans de suport necessaris per 
a controlar qualsevol alteració del foc. 

- Totes les cremes agrícoles es faran a una distància de 50 m, almenys, del sòl forestal, excepte quan es tracte de 
fogueres de grans dimensions (que assolisquen els 2 a 3 metres d'alçària de flama o que ocupen una superfície de 
10 a 20 m²) i les contemplades en aquest Pla en el període estival. En tots dos casos, les cremes han de distanciar-
se 200 m del sòl forestal, en període estival ha de ser entre 200 i 500 m. i en cremador, prenent-se com a pla de 
referència el del PATFOR. 

- Queden prohibides les fogueres que superen els 3 metres d'alçària de flama o aquelles on la quantitat de 
restes vegetals ocupen més de 20 m². 

- Només serà vàlida aquesta declaració responsable, per a les dates assenyalades i en l'horari que s'ha indicat 
segons el Pla Local de Cremes. 

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

- Davant qualsevol contradicció del present quadre o de les declaracions responsables de crema amb el document 
del Pla, prevaldrà el que figure en aquest últim. 

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

De conformitat amb la llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personal i garantia dels drets 
digitals, s'informa que les dades personals incloses en aquest escrit s'incorporaran al corresponent fitxer de dades de 
caràcter personal de l'Ajuntament de Mutxamel per a l'exercici de les seues competències. La persona interessada 
podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit dirigit a l'Ajuntament de 
Mutxamel, responsable del fitxer. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de 
l'Ajuntament, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. 

 


