
AJUNTAMENT DE LA VILA DE PLANES

COMUNICACIÓ D’ACTIVITAT EN LA QUAL ES FA ÚS DEL FOC, 
REGULADA EN EL PLA LOCAL DE CREMES DE PLANES (19/09/1997)
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    DADES DEL SOL.LICITANT
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   Restes de podes                         Restes de netejes manuals    
   Crema de màrgens, cunetes, sèquies i rostolls

    CONFORMITAT       Planes, DE DE 20

    Data:                                    EL SOL.LICITANT



AJUNTAMENT DE LA VILA DE PLANES

PERÍODES I HORARIS DE CREMA:
Es podran realitzar cremes tots els dies de la setmana.
Primer període: 16 Octubre al 28(29) febrer (des de l'eixida del sol a les 17,00 hores)
Segon període: 1 març fins a 30 maig (des de l'eixida del sol a les 13,00 h)
Tercer període: 1 juny al 15 de juny sols e pot cremar remulla d'olivera en verd (des 
de l'eixida del sol a les 11.hores).

No es podrán realitzar més cremes a partir de l'horari assenyalat, ja que s'entendra com a 
final de les tasques, de manera que a partir d'aquesta hora no existesca cap expulsió de 
fums a l'atmosfera.

TEXTO B.O.P.14 19-01-98
5. PROPOSTA DE REGULACIÓ.
Conforme s'ha descrit en el punt tres, al Terme Municipal de Planes, el foc s'utilitza ea diverses activitats, per tant passem a descriure 
com es regularia l'ús del foc en cadascuna de les activitats.

5.a) Cremes agrícoles.
5.a.1) Restes procedents de podes:
Normes per a aquest típus de cremes:
1.- Es realitzaran les cremes en cremadors de formigó construits per a tal finalitat, o bé, en cas de no disposar dels mateixos, la crema 
es fará al mig del bancal. 
2.-  En qualsevol  cas,  la  distancia mínima entre  la  foguera  i  els margens, cunetes,  o qualsevol  altra  formació en la qual  hi  haja  
continuitat en la vegetació susceptible de poder-se cremar, sera de 30 metres.
3.- L'altura de flama no ha de superar els 4 metres.
4.- No es podra abandonar el foc mentre s'estiga realitzant la combustió, podent allunyar-se quan s'hagen extingit totes les brases.
5.- Caldrà portar una motxila extintora (motxila per a fumigació) de 20 litres de capacitat com a míním.
6.- No es podran realitzar cremes els dies en els quals la velocitat del vent siga major de 10 km/h.
5.a.2) Restes procedents de neteges manuals fetes en cunetes, séquies i margens.
En aquest punt seran d'aplicació els mateixos conceptes que en l'anterior (ap.5.a.1), perque es tracta de] mateix tipus de crema, és a 
dir, són restes vegetals col.locats en muntons per tal d'eliminar-los mitjançant el foc.
5.a.3) Crema de margens, cunetes, séquies j rostolls.
Aquest tipus de cremes és el més perillós, ja que poden escampar-se cap a la serra amb major facilitat.
Es podra realitzar aquest tipus de cremes únicament tres dies a la setmana: djjous, divendres i dissabte. Es prohibeixen les cremes la 
segona quincena de juny, els mesos de juliol, agost i setembre, la primera quincena d’0ctubre i en Setmana Santa, entenent com a tal  
des del dimecres sant fins el dimarts de la setmana següent.
Es prohibeix totalment realitzar aquest tipus de cremes en terrenys situats a menys de 50 metres de distancia de la forest, havent-se de 
realitzar primer la neteja manual per a després  cremar els muntons.
Normes per a aquest tipus de cremes:
1.- No es podra abandonar el foc mentre s'estiga realitzant la combustió, podent allunyar-se quan s'hagen extingit totes les brases.
2.- Els bancals (superior i inferior) que defineixen el marge a cremar, hauran d'estar perfectament nets, sense possibilitat de continuitat  
del foc per cap costal. En el cas de sequies ens referim als bancals que els delimiten. En el cas de cunetes, el cami corresponent i el  
bancal superior. En el cas de rostolls, ens referim a la totalitat deis baneals que rodegen la zona a cremar.
3.-  Els  extrems dels  margens,  cunetes o séquies,  així  com qualsevol  altre punt amb continuitat  de combustible  que es puguera  
encendre, es tindran que netejar previament i a ma, amb una amplaria mínima de 10m.
4.- S'iniciarià la crema contra el vent, mai a favor de la direcció del vent, i des de la part superior del marge.
5.- Qui realitze la crema haurà de proveir-se d'una motxila extintora de 20 1. com a mínim, per si tinguera que realitzar cap 
actuació d'extinció d'un focus inicial.
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