
Av. Constitució 6
03100 Xixona (Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALSLlei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. El responsable del tractament de les 
dades personals és l'Ajuntament de Xixona, amb CIF P0308300C i domicili en: Av. Constitució, 6, 03100 Xixona. La finalitat per a la qual aquestes dades seran tractats és la gestió de l'autorització d'activitats 
de crema agrícola. La legitimació per a realitzar aquest tractament està basada en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d'una obligació legal aplicable al 
responsable del tractament. Drets: accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (en el seu cas) retirada del consentiment prestat. La manera d'exercir aquests drets i la 
informació addicional sobre tractaments de dades personals s'indica en la informació addicional, disponible en la web: http://www.xixona.es/esES/Home/PoliticaPrivacidad

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE XIXONA Pàgina 1 / 3v. 092022a

DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ACTIVITATS AMB FOC
Regulades segons el Pla local de cremes de l'Ajuntament de Xixona

Dades del declarant

Dades del titular de la finca (si no és el declarant)

Operacions per a les quals es presenta la declaració responsable

A.1) Crema de restes agrícoles (podes, branques, etc.)

A.2) Regulació especial de crema d’olivera en verd. De l’1 al 30 de juny
B) Crema de màrgens, sèquies, cunetes. Sempre a més de 50 m del terreny forestal (posar distància en el quadre seguent)

Lloc de la crema
PARTIDA POLÍGON Màrgens i cunetes. Distància 

en metres al terreny forestal
Referència cadastral

PARTIDA POLÍGON Màrgens i cunetes. Distància 
en metres al terreny forestal

Referència cadastral

PARTIDA POLÍGON Màrgens i cunetes. Distància 
en metres al terreny forestal

Referència cadastral

Sistemes de control de l'activitat i cessió de dades

El declarant es compromet SÍ        NO      a l’ús de l’aplicació per al control de foc, dins de les activitats 
relacionades amb les cremes agrícoles, que posa a la seua disposició l’Ajuntament de Xixona, tenint en compte 
que esta acceptació comporta l’autorització per a la cessió de les seues dades personals a l’empresa que haja 
contractat l’Ajuntament i, si és el cas, a altres entitats públiques amb competències en esta matèria.

Declaració responsable

1 La crema la farà el solꞏlicitant i es durà a terme en les parcelꞏles on s'ha solꞏlicitat.
2 Esta autorització és vàlida des del dia 17 d'octubre, o des del dia de la presentació de la declaració responsable 
en l'oficina de registre de l'Ajuntament de Xixona, fins al 31 de maig, inclòs, sempre que s'accepte l'ús de 
l'aplicació pel control del foc prevista en el punt anterior.
En cas que no s'accepte i es comprometa a l'ús de l'aplicació de control de foc, la validesa de l'autorització serà

ViaTipus de via

NIF/NIE/Passaport Cognoms i nom o raó social

Núm. Lletra Bl. Portal

CP ProvínciaMunicipi Telèfon Fax Adreça electrònica

Esc. Pis Pta.

ViaTipus de via

NIF/NIE/Passaport Cognoms i nom o raó social

Núm. Lletra Bl. Portal

CP ProvínciaMunicipi Telèfon Fax Adreça electrònica

Esc. Pis Pta.

PARCELꞏLA

PARCELꞏLA

PARCELꞏLA
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Declaració responsable (continuació)

Xixona, 

Firma

F
ir

m
a

Observacions

de dos mesos des del dia en què es registre la declaració responsable en l'Ajuntament de Xixona.
No es pot cremar, en cap cas, entre el Dijous Sant i el dilluns de Sant Vincent, ambdós inclosos.
3. Les cremes del tipus A1, restes de l’activitat agrícola, es podran fer de dilluns a diumenge entre l’eixida del sol i 
les 13.00 hores, havent d'estar totalment extingit el foc a eixa hora. La crema es farà a més de 50 metres de 
terreny forestal.
Si per les característiques del terreny (propietat xicoteta, etc.) no fora possible les cremes de restes agrícoles, 
exclusivament, es faran en el lloc de la propietat més allunyat possible i amb cremador.
Les cremes de tipus A2, olivera en verd exclusivament, es podran fer, amb la prèvia presentació de la declaració 
responsable, entre l’1 i el 30 de juny, amb horari des de la sortida del sol fins a les 11.00 hores i es faran a més de 
50 metres de terreny forestal.
4. En el cas de la crema de màrgens, cunetes i sèquies, l'horari permès per a la crema és des de l'eixida del sol 
fins a les 13.00 hores i, obligatòriament, a més de 50 metres de la muntanya o terreny forestal.
5. Únicament es podrà cremar quan el nivell d'alerta de risc d'incendis forestals decretat per l'organisme 
competent de l'administració autonòmica siga 1, nivell baixmitjà i, a més, no bufen vents forts o de ponent o quan 
les condicions meteorològiques així ho aconsellen.
6. El declarant, sempre abans de cremar, s'informarà d'estes condicions de nivell d'alerta de risc d'incendis 
forestals. La consulta es pot fer de les maneres següents:

• Aplicació per al control de l'activitat de crema, implementada per l'Ajuntament de Xixona.

• Pàgina web de l'Ajuntament de Xixona: www.xixona.es, on pot trobar un enllaç amb la web

              del servei d'emergències 112.

• Pàgina web d'emergències de la Comunitat Valenciana, www.112cv.com.

• Twitter d'emergències de la Comunitat Valenciana, twiter gva_112cv.

7. Dur el justificant de la presentació d’esta declaració responsable mentre estiga cremant i, si escau, comunicar la 
ubicació, l'inici i l'extinció de la crema en l'aplicació de control de cremes que proporcione l'Ajuntament de Xixona i 
comunicar mitjançant el botó d'emergències de l'aplicació, qualsevol incidència que puga ocórrer mentre es 
crema.
8. Romandre vigilant la foguera fins que estiga completament extingida.
9. Formar un tallafocs al voltant de la zona on es crema que no siga inferior a 2 metres. A més, haurà de disposar 
de mitjans de recolzament necessaris per a controlar qualsevol alteració del foc.
10. Suspendre o reduir i adaptar l'horari de crema quan la Conselleria competent en matèria de prevenció 
d'incendis forestals així ho considere escaient i es publique la corresponent ordre en el DOGV.
11. La responsabilitat per danys a tercers, tant civil com penal, recaurà en el mateix peticionari.
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INSTRUCCIONS PER A OMPLIR LA DECLARACIÓ RESPONSABLE

Declarant: és la persona que farà la crema i que, per tant, és el que signa esta declaració 
responsable.

Titular de la finca: esta dada únicament s’ha de consignar en cas que el titular siga una persona 
diferent al declarant.

Operacions que es comuniquen: el declarant marcarà les caselles corresponents. Durant el 
període de crema normal (del 16 d’octubre fins al 31 de maig) és possible marcar les caselles A1 i B. 
Durant el mes de juny únicament es possible l’opció A2.

Lloc de la crema:
Denominació de les partides existents: la Sarga, la Canal, Bugaia de Dalt, Bugaia de Baix, Nutxes, Sot, 
Almoraig, Serratella, Cabeçó, Abió, Almarx, Alécua, Segorb, Barranc, Espartal, Feliu, Sílim, Montnegre 
de Dalt i Montnegre de Baix.

Polígons: de l’1 al 26.

Parcelꞏles: segons divisió cadastral.

Màrgens, sèquies i cunetes: únicament en el cas d’haver marcat l’opció B, es consignarà la distància als 
terrenys forestals que estiguen més a prop del lloc de la crema.
Sistemes de control de l’activitat i cessió de dades: el declarant haurà de marcar l’opció que no 
corresponga.

VALIDESA DE L’AUTORITZACIÓ

El Pla local de cremes de l’Ajuntament de Xixona estableix que amb la presentació de la declaració 
responsable i l’ús adequat de l’aplicació de control de cremes que es lliura al declarant, l’autorització per 
a la crema podrà ser renovada automàticament per períodes anuals, fins a un màxim de cinc en total.

En el cas de no acceptar l’ús de l’aplicació, la validesa de l’autorització serà de dos mesos i no hi haurà 
renovació automàtica, per la qual cosa una vegada finalitzat el termini se n'haurà de presentar una 
nova.No fer servir l’aplicació de control de foc o ferla servir de manera inadequada, haventse 
compromès, tot i que no supose una sanció per part de l’administració competent en la matèria, 
implicarà l'anulꞏlació de la validesa anual, per la qual cosa, l’interessat, haurà de tornar la declaració 
responsable que servirà per a dos mesos. Aquesta restricció estarà en vigor fins que acabe el període 
normal de crema, 31 de maig.
L’incompliment de les condicions de la crema suposarà la pèrdua de l’autorització d’acord amb el que es preveu a 
l’article 5 del Pla local cremes.
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