
 

PLA LOCAL DE CREMES 

AGRÍCOLES 
DEL TERME MUNICIPAL DE BORRIOL 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ELABORACIÓ: 



 

Oficina Tècnica Medi XXI GSA (www.medixxi.com) 

Ferran Dalmau Rovira. Enginyer Tècnic Forestal 

Francisco Quinto Peris. Enginyer de Forests 

Santi Noguera Font. Llicenciat en Ciències Ambientals. Màster en Incendis Forestals Ciència i Gestió Integral 

Raimon Pérez Ferrando. Llicenciat en Ciències Ambientals. Enginyer Tècnic Forestal 

Emma Gorgonio Bonet. Llicenciada en Ciències Ambientals. Enginyera Tècnica Forestal 

Adrià Barceló Puig. Llicenciat en Ciències Ambientals. Enginyer Tècnic Forestal 



 
 

PLA LOCAL DE CREMES AGRÍCOLES DEL T.M. DE BORRIOL 

 

3 

 

 

MEMÒRIA 

  

1.1 OBJECTE ...................................................................................................................................... 4 

1.2 ÀMBIT D'APLICACIÓ .................................................................................................................... 4 

1.3 JUSTIFICACIÓ LEGAL .................................................................................................................... 4 

1.4 PROCÉS D'APROVACIÓ ................................................................................................................ 5 

  

  

  

4.1 ESPACIAL ..................................................................................................................................... 9 

4.2 TEMPORAL ................................................................................................................................ 10 

  

  

  

  

 

ANNEX I: SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A CREMES AGRÍCOLES   

CARTOGRAFIA 

 



4 
 

 
La Conselleria competent en prevenció d'incendis forestals, autoritza i regula l'ús del foc en activitats agrícoles que es 

realitzen a menys de 500 m de terreny forestal, no obstant això, els ajuntaments podran elaborar plans locals de 

cremes (PLC), que serà la normativa reguladora en la gestió de l'ús cultural del foc adequada a les peculiaritats de 

cada territori.  

El contingut mínim d'aquests plans ve recollit en el Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern valencià, pel qual 

s'aprova el reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana. Aquests continguts 

mínims són:  

- Inventari d'accions o activitats tradicionals que requereixen del foc com a eina cultural. Quantificació i 

justificació. 

- Proposta de regulació i organització de les accions o activitats en el temps i en l'espai, tant agrícoles com 

ramaderes o cinegètiques, que garantisquen al màxim la conservació de les muntanyes davant del risc 

d'incendis. 

- Cartografia on quede reflectida l'organització proposada amb partides, dates de crema, cicles de crema, etc. 

- Mitjans que l'entitat local i els particulars poden aportar per a la consecució de l'organització proposada.  

Aquells municipis que no disposen de mitjans per a la seva redacció podran sol·licitar suport tècnic de la Conselleria 

competent en prevenció d'incendis forestals. D'acord amb el que s'estableix en l'Ordre de 30 de març de 1994 de la 

Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, per la qual s'assenyalen les mesures generals per a prevenció d'incendis 

forestals i davant la necessitat de regular les activitats tradicionals dependents de foc com a eina cultural, l'Ajuntament 

de Borriol es disposa a redactar un Pla Local de Cremes el que es recullen les mesures i normes a complir, actualitzant 

el vigent fins al moment. Aquests plans han de recollir les peculiaritats de la zona quant a tipus de cultiu, geografia 

local, meteorologia, i altres especials del terme municipal. 

 

El present Pla de Cremes té per finalitat aconseguir l'adequada gestió en la utilització del foc, de tal forma que es 

compatibilitze l’ús amb el necessari control d'aquest, per a prevenir incendis forestals i conservar les muntanyes, a 

més, d'evitar afeccions en altres zones de risc. 

 

Les prohibicions i normes contingudes en aquest Pla Local de Cremes seran aplicables en la totalitat dels terrenys 

forestals i en una faixa al voltant dels mateixos de 500 metres. 

 

Aquest Pla Local de Cremes es desenvolupa en compliment i d'acord amb el que s'estableix en l'Ordre de 30 de març 

de 1994 de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regulen les mesures generals per a la prevenció d'incendis 

forestals, i especialment, amb l'exposat en l'article del capítol III d'aquesta Ordre, les entitats locals podran elaborar 

plans locals de crema que recullen les peculiaritats de la zona. Amb la finalitat de prevenir els incendis forestals, es 

redacta el present PLC del T. M. de Borriol, com a normativa reguladora fonamental en la gestió de l'ús cultural del 
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foc. Tot això en virtut del que es disposa en les normes d'aplicació general reflectides en la Llei 3/1993 Llei Forestal 

de la Comunitat Valenciana i en el seu reglament. En tot el no previst en el present pla s'estarà al que es disposa en 

les normes d'aplicació general reflectides en la citada Ordre de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient. 

El present PLC s’adequa a les Instruccions per a la Redacció de Plans Locals de Cremes del Pla de Prevenció 

d’Incendis Forestals de la Demarcació de Vall d’Alba. 

 

Els Plans Locals de Cremes (PLC) formen part dels Plans Locals de Prevenció (PLPIF) enfront d'incendis forestals. 

No obstant això, els PLC posseeixen un procés d'aprovació diferent i independent al dels plans de prevenció. Una 

vegada tramitats els plans locals de cremes es poden aplicar directament, encara que el municipi encara no compte 

amb el seu pla de prevenció. 

El PLC serà aprovat per acord plenari de l'Ajuntament, remetent-se després a la Conselleria de Medi Ambient 

competent i entrant en vigor després de la seua aprovació.  

 

 
L’àmbit territorial al que es limita el present Pla Local de Cremes (PLC) és el terme municipal de Borriol. 

Borriol pertany a la comarca de la Plana Baixa, a l’interior de la província de Castelló, hi ha una distància per carretera 

d'uns 10 kilòmetres entre la localitat i la capital de província (Castelló), 6,5 kilòmetres en línia recta. Com a referència 

d'ubicació, l'Ajuntament presenta coordenades UTM H30 (ETRS89), 727870 ; 4425869. La localitat castellonenca 

presenta una població a l'1 de gener de 2018 de 5.322 habitants i una densitat de població de 60,95 habitants per 

quilòmetre quadrat (any 2018). 

El terme municipal de Borriol es troba enclavat a la Serra de Borriol, situada dins la Serralada Ibèrica Occidental, fet 

que marca les seues característiques litomorfològiques. Als peus d’aquesta serra descansa el poble de Borriol, per 

on, a més serpenteja el Riu Sec de Borriol.  

El municipi presenta una superfície total de 6.128,86 hectàrees, de les quals, 3.219,65 pertanyen a terreny forestal 

(52,5%), segons el Pla d’Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (GVA, 2013). 

El municipi limita amb les següents localitats: 

▪ Límit nord: San Joan de Moró (NO) Vilafamés (N) i la Pobla Tornesa (NE). 

▪ Límit est: Benicàssim. 

▪ Límit sud: Castelló de la Plana. 

▪ Límit oest: l’Alcora. 

A l'efecte de prevenció d'incendis forestals, la localitat pertany a la Demarcació de Vall d’Alba. 

La fisiografia del terme municipal de Borriol es una vall amb zones muntanyoses amb grans pendents formant un 

relleu muntanyós a ambdues parts del riu Sec (en especial la vesant nord i nord-oest). El territori està modelat per les 

formacions muntanyenques, a més de la Serra de Borriol conformada per cims i tossals, com les Solsides, la Penya, 
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el Bocaverd o les Mallades; la part sud-est municipal, presenta un altra formació muntanyosa d’alt valor ambiental i 

paisatgístic com és la Serra del Desert de les Palmes. 

Respecte a la xarxa hidrogràfica, la hidrografia del terme municipal de Borriol forma part de l'àmbit administratiu de la 

Confederació Hidrogràfica del Xúquer i es troba vinculada a les Unitats Hidrogeològiques: 08.07 Mestratge i 08.12 

Plana de Castelló. Cal destacar el Riu Sec, aquest és el que presenta major conca i major capacitat d’avinguda de la 

localitat de Borriol. A més, el municipi compta amb cursos fluvials mediterranis de règim temporal o intermitent, 

constituïts per una xarxa de barrancs i rambles que drenen l'aigua de les precipitacions, provocant avingudes en 

èpoques de fortes pluges, descendint per les zones muntanyenques fins a la depressió per la qual transcorre el citat 

riu. A pesar d’estar considerat riu oficialment, i de caràcter permanent, aquest presenta un comportament més 

semblant al de rambla, a causa de la irregularitat dels seus cabals en funció de les pluges. El seu discórrer depèn en 

gran manera dels abocaments que rep dels diferents municipis pels quals passa. A més, la localitat contacta amb el 

pantà de María Cristina, a la seua part més occidental. 

Respecte al clima, el municipi presenta una temperatura mitjana de 16,72°C. Durant l’època estival (període de major 

risc d’incendi) es registren valors mitjans no superiors als 24,7°C (mesos de juliol i agost), amb temperatures màximes 

registrades (mitjana de màximes del període) que ronden els 30°C, a aquests dos mesos principalment.  

Pel que fa a les màximes absolutes (mitjana del període) el període estival mostra màximes que superen els 30°C, 

registrant-se els valors més alts als mesos de  juliol i agost amb 34,6°C i 36°C, respectivament. Aquests dies extrems 

són els que presenten un major risc per incendi forestal, pel fet que augmenta la susceptibilitat de la vegetació a crema 

(factor de temperatura). Els hiverns són suaus, amb temperatures mitjanes que ronden els 10°C. Els registres més 

baixos es donen en gener i febrer, amb mínimes registrades (mitjana de mínimes del període) de 6,2°C, a aquests 

dos mesos. Pel que fa a les mínimes absolutes registrades durant el període (mitjana del període), destaquen 

novament els mesos de gener i febrer amb temperatures iguals o inferiors a 0°C. 

La precipitació anual acumulada (mitjana del període) és de 461,5 mm. Aquesta es distribueix de forma irregular al 

llarg de l’any, destacant els mesos d’octubre i novembre com els més plujosos, amb precipitacions per damunt de la 

mitjana mensual dels altres mesos. Els mesos del període estival (de juny a setembre) són els més secs, i en concret 

el més sec és el mes de juliol, on de mitjana no es superen els 9 mm. Aquesta dinàmica irregular, amb un espai de 

temps amb poques precipitacions concentrades a l’estiu, ens dona una idea més clara, sobre les característiques 

mediterrànies del clima de Borriol.  

El gràfic inferior mostra aquestes variacions de temperatura i precipitació: 
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 Variació de les temperatures i les precipitacions al llarg de l’any. Font: Medi XXI GSA. 

 

Quant a les variacions de vent, el vent dominant és de component est sud-est (ESE) i als mesos de febrer, març i 

novembre de component nord-oest. En aquest aspecte, cal tenir en compte que els vents de component oest (ponent) 

són els que suposen un major perill durant un incendi forestal, per tractar-se de vents càlids i secs, i la possible 

alineació amb l’orografia. 

A la gràfica anterior s’observa una època de sequera o dèficit hídric llarga. Les estacions de primavera i estiu són les 

que presenten un major dèficit hídric, i en conseqüència, unes condicions climàtiques més desfavorables. Cal  

Pel que respecta a l’agricultura al present PLC, segons les dades per a l'any 2012 obtingudes de la base de dades del 

Portal ARGOS de la Generalitat Valenciana, la localitat presenta una superfície agrícola total en el municipi per al 

2012 de 5.317,83 ha, de les quals el 1,01% correspon a superfície herbàcia, el 30,85% a llenyoses, el 61,82% a 

pastures i el 6,32% a superfície ocupada per espècies forestals. 

Es mostra a continuació una taula amb dades estimades, obtingudes de la Conselleria d'Agricultura, medi ambient, 

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, sobre la superfície de cultiu en el municipi per a l'any 2017: 

 

 Tipus de cultiu per superfície en el terme municipal de Borriol. Font: GVA. 

 

El principal us del foc al territori com a ferramenta, és la crema de restes de poda d'olivera, ametler, vinya o fruiters 

(siguen cítrics o no), així com la neteja de marges de cultius agrícoles d’hortalissa. 

  

GRUP DE CULTIU TIPUS DE CULTIU SECÀ (HA) REGADIU (HA) 
SUPERFÍCIE 

CULTIVADA(HA) 

Altres llenyosos Garrofer 781 0 781 

Cítrics Mandarí 0 375 375 

Fruiters Ametler 310 28 338 

Olivar Olivar per a oli 134 10 144 

Cítrics taronja 0 88 88 

Hortalissa Col i cabdell 0 4 4 

Fruiters Caqui 0 4 4 

Hortalissa Coliflor 0 3 3 

Vinya Vi de taula 3 0 3 

Hortalissa Síndria 1 1 2 

Fruiters Melicotoner 2 0 2 

Hortalissa Meló 0 1 1 

Hortalissa Tomata 0 1 1 

Hortalissa Ceba 0 1 1 

Hortalissa Fesol tendre 0 1 1 

Hortalissa Fava verda 0 1 1 

Fruiters Magraner 0 1 1 

Fruiters Pistatxo 1 0 1 
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DE FORMA GENERAL: 

De forma general es podrà cremar des del 17 d’octubre al 31 de maig (ambos inclosos). Des de l’eixida del sol fins 

dels 13:30 hores. Deuran comptar amb autorització. 

Des de l’1 de juny fins al 16 d’octubre (ambos inclosos) queden PROHIBIDES LES CREMES. 

A) Restes procedents de podes 

En aquest tipus de cremes s'inclouen els brancatges que provenen de la poda dels cultius agrícoles, el tipus 

de crema es realitza mitjançant l'apilament de la llenya en un munt al qual se li cala foc. 

B) Restes procedents de neteja manual de cunetes, séquies i marges 

Aquesta pràctica consisteix a realitzar el desbrossament manualment i dipositar tot el combustible en 

muntons per a després procedir a la seua crema poc a poc. 

C) Cremes de marges, séquies i rostolls 

En molts casos per a realitzar la neteja, es fa ús del foc directament, sent aquesta activitat la més perillosa 

quant al que propagació del foc es refereix, ja que s'estan cremant combustibles que poden tenir continuïtat 

amb masses forestals. 

D) Cremes forestals, ramaderes o cinegètiques 

Els treballs forestals, fonamentalment de silvicultura, és a dir, podes, aclarides i desbrossaments, per a la 

creació de faixes auxiliars, tallafocs, zones de pasturatge, etc. L'eliminació de residus sempre s'ha realitzat 

per trituració mecànica i mai s'ha fet ús del foc. 

E) Fogueres en àrees d'acampada o recreatives 

Actualment, a Borriol no hi ha cap zona d'acampada. Les àrees d'ús públic forestals queden regulades pel 

Decret 233/1994, de 8 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es regulen les acampades i l'ús 

d'instal·lacions recreatives a les muntanyes de la Comunitat Valenciana. La normativa prohibeix les 

acampades a les muntanyes o terrenys forestals de la Comunitat Valenciana, excepte en les zones 

autoritzades 

 

DE FORMA ESPECIAL: 

De forma especial es podrà cremar des de l’1 al 30 de juny i del 17 al 30 d’octubre. Amb NIVELL 1 d’ALERTA, des 

de l’eixida del sol fins dels 11:00 hores. Deuran comptar amb autorització especial.   

Des del 01 de juliol fins al  30 de setembre (ambos inclosos) queden PROHIBIDES LES CREMES. 

A) Restes procedents de podes de taronger 

Degut a les peculiaritats de cultiu i manteniment de les terres agrícoles del terme municipal com són, entre 

altres, la poda de l’arbrat dels tarongers varietat: Navel, Navel-Late, Valencia-Late, etc., es requereix d’un 

ús del foc com instrument de treball per a l’eliminació de les restes de poda d’aquestes varietats.  
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A fi de poder determinar la possibilitat d'autoritzar cremes en el terme municipal, s'hauran de tenir en compte tres 

factors condicionants:  

□ El risc que implica la zona en la qual es pretén realitzar la crema.  

□ El risc que implica l'època de l'any en la qual es pretén realitzar la crema.  

□ El nivell de risc degut a condicions climàtiques particulars del dia de la crema, i el nivell de risc determinat 

pel 112 de la C.V.  

o http://www.112cv.com 

o Twitter: @gva_112cv 

o Ajuntament. 

o Aplicació: Preemergència IF Comunitat Valenciana. 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vaersa.rf&hl=es)  

Aquests factors s'avaluen en funció de:  

□ La zona de risc (regulació en l'espai o espacial).  

□ El període de risc (regulació en el temps o temporal). 

La crema solament es podrà realitzar amb nivell de preemergència per risc d'incendi forestal NIVELL 1. 

Independentment d'aquest nivell de preemergència, en cas que el comportament del foc puga ser perillós per canvis 

sobtats en la situació meteorològica, com l'aparició de vents locals de certa intensitat, vents de ponent, ratxes fortes 

o de direcció variable, els treballs de crema hauran de suspendre's immediatament. 

 

 

Serà obligatori sol·licitar el permís de crema, en qualsevol punt localitzat a menys de 500 metres de terreny 

forestal o en el mateix terreny forestal, a l'Ajuntament de Borriol. 

A tal efecte s'utilitzarà com a referència la cartografia d'aquest Pla, que fan referència les zones i parcel·les en terreny 

forestal i a menys de 500 metres d'aquest, afectades per la normativa. En el cas d'existir alguna discrepància amb la 

cartografia prevaldrà el criteri del tècnic o empleat públic encarregat d'emetre el permís de crema. 

 

ZONA DE RISC: 

Dins d'aquests 500 metres a terreny forestal, s'estableix una diferenciació de gestió en dos zones: 

a) Zona de màxim risc 

La zona de màxim risc està composta per les parcel·les agrícoles que componen la interfície 

agrícola-forestal i que estiguen situades íntegrament a menys de 30 metres del terreny 

forestal (s'inclouen marges, cunetes o formacions vegetals contínues que arriben fins al terreny 

http://www.112cv.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vaersa.rf&hl=es
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forestal). 

No obstant això, en tota la zona denominada de màxim risc, es recomana que les cremes es realitzen a l'interior d'un 

cremador agrícola condicionat. 

 

En les parcel·les incloses en aquesta zona de màxim risc, és necessari localitzar el lloc d'ús del 

foc en la parcel·la. 

b) Zona general 

La zona general està composta per la part del terreny agrícola municipal, que es trobe en la franja 

compresa entre els 30 i els 500 metres de distància al terreny forestal. 

Aquesta zona es podrà dividir en sectors, si escau, per a definir les àrees on es podran realitzar les 

cremes rotativament o com es considere. En cas de realitzar aquesta divisió, es definiran els límits de 

cadascun dels sectors. 

La zona general s'ha de dividir per àrees de cultius dominants, ja que cada tipus de cultiu té un 

calendari diferent de cremes. Aquests sectors es diuen “zones agrícoles homogènies”. 

BLOCS: 

El terme municipal es divideix en dos blocs (per a més informació consultar Cartografia): 

Bloc Nre. 1 

Polígons números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24 i 26.  

Bloc Nre. 2 

  Polígons números: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 25. 

 

 

Queda prohibit l'ús del foc amb caràcter general en els següents períodes: 

a) Des de l'1 de juny fins al 16 d'octubre, ambos dies inclosos. 

b) En el període comprès entre el Dijous Sant i el dilluns immediatament següent al dilluns de Pasqua, 

conegut tradicionalment com a Dilluns de Sant Vicent, tots dos inclusivament. 

No obstant això, la Direcció General amb competències en matèria de prevenció d'incendis forestals podrà augmentar 

aquests períodes o establir uns altres en funció del risc d'incendi forestal existent a cada moment, conforme l’article 

146.2 del Decret 98/1995. 

L'horari per a la realització de la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de 

canyars, canyissars o matolls lligada a algun tipus d'aprofitament ramader, queda comprès entre la eixida del sol i 

les 13.30 hores. Entenent que en l'horari de la crema s'inclou el temps necessari per a la total extinció d'aquesta. 

Segons estableix la resolució de 10 de març de 2014, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i 

Emergències. 

Quant a la regulació en el temps marcada pel present Pla Local de Cremes, s’ha de diferenciar segons la tipologia de 

la crema en: 
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A. Cremes agrícoles 

Es distingeixen tres períodes al llarg de l'any. 

1) Del 17 d'octubre al 31 de maig, des de la sortida del sol fins a les 13.30 hores. 

2) De l'1 de juny al 30 de juny i del 17 al 30 d’octubre, únicament es podran cremar restes de poda de l’arbrat 

dels tarongers varietat: Navel, Navel-Late, Valencia-Late, etc., i el seu horari serà des de la sortida del sol 

fins a les 11.00 hores. Els dies: 

a. Bloc núm. 1. Dilluns, Dimarts i Dimecres. 

b. Bloc núm. 2. Dijous, Divendres i Dissabte. 

3) De l’1 de juliol al 30 de setembre, ambos dies inclosos, estarà totalment prohibit realitzar qualsevol tipus 

de crema. 

 

B. Restes procedents de neteges manuals fetes en cunetes, séquies i marges 

Aquest tipus de cremes segueix la mateixa normativa que les cremes agrícoles, ja que es tracta del mateix tipus de 

crema, és a dir, són restes vegetals que s'apilen en muntons i es procedeix ala seua crema. 

 

C. Crema de marges, cunetes, séquies i rostolls 

Aquest tipus de cremes són les més perilloses, ja que són les que es poden estendre a la muntanya amb més facilitat, 

sempre es trencarà la continuïtat a la muntanya mitjançant desbrossament previ, almenys amb una franja de 5 metres 

d'ample. 

El període autoritzat és del 17 d'octubre a 31 de maig, tots dos inclusivament, amb horari des de la sortida del sol fins 

a les 13.30 hores. 

Està totalment prohibit realitzar aquestes cremes en les zones que disten menys de 50 m d'una massa forestal. 

 

D. Cremes forestals, ramaderes o cinegètiques 

Es corresponen amb les cremes que es realitzen dins de la muntanya amb origen de tractaments forestals, per a la 

pastura del bestiar o per a l'activitat cinegètica. En compliment amb la Llei Forestal de la Comunitat Valenciana, 

l'Ajuntament no donarà autorització per a la realització d'aquest tipus de cremes, considerant-se com cremes 

especials, que hauran de gestionar-se directament per la Conselleria competent en aquesta matèria. 

 

E. Fogueres en àrees d'acampada i recreatives 

Solament es permetrà el foc en les barbacoes i construccions dedicades a tal fi, i que estiguen legalment autoritzades. 

En els dies amb nivell de preemergència 3 per risc d'incendi forestal, estarà completament prohibit l'ús d'aquestes 

instal·lacions. 

En el terme municipal i a la data d'aprovació, no consta cap zona especifica per a tal fi. 
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F. Pirotècnia 

L'autorització de l'ús de pirotècnia en el municipi no és objecte d'aquest Pla Local de Cremes. La Llei 3/93 Forestal de 

la Comunitat Valenciana no permet la seua autorització en terreny forestal i la seua àrea d'influència de 500 metres. 

S'haurà de tenir en compte el Decret 148/2018, de 14 de setembre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 98/1995, 

de 16 de maig, del Govern Valencià, i pel qual s'aproven les normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a 

observar en l'ús festiu-recreatiu del foc en sòl forestal, continu o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny 

forestal. 

 

G. Restes de jardineria 

La crema d'aquests tipus de residus urbans no és autoritzable per aquest Pla Local de Cremes. A aquest tipus de 

restes vegetals se'ls considera com a residus sòlids urbans i no és possible la seua incineració directa. Aquests hauran 

de ser gestionats adequadament respecte a la seua tipologia. 

 

A continuació, es resumeix la regulació espacial i temporal per a realitzar cremes en labors agrícoles. 

 

 Resum Pla Local de Cremes Agrícoles. Font: Ajuntament. Elaboració: MEDI XXI GSA. 

TIPUS DE CREMA BLOC 
TIPUS DE 
CULTIU 

PERIÍODE DIES HORARI 
VALIDESA 

AUTORITZACIONS 

Crema de podes 
agrícoles i restes 

vegetals procedents 
de neteges manuals 
de cunetes, séquies i 

marges 

Bloc 1 i 2 TOTS 
17 d'octubre al 31 de 

maig 
(ambos inclosos) 

TOTS 

Eixida del 
sol fins 

les 13:30 
hores 

Autorització escrita 
no superior a 15 

dies 

Bloc 1 

Tarongers de 
varietat tardana 

1 de juny al 30 de juny 
(ambos inclosos) 

 
1 d’octubre al 15 

d’octubre 
(ambos inclosos) 

Dilluns, 
Dimarts i 
Dimecres 

Eixida del 
sol fins 

les 11:00 
hores 

Autorització 
especial escrita no 
superior a 15 dies 

Bloc 2 
Dijous, 

Divendres i 
Dissabte 

Bloc 1 i 2 TOTS 
1 de juliol al 30 de 

setembre 
(ambos inclosos) 

PROHIBIDES LES CREMES 

Crema de marges, 
cunetes, séquies i 

rostolls 
 

Bloc 1 i 2 TOTS 
17 d'octubre al 31 de 

maig 
(ambos inclosos) 

TOTS 

Eixida del 
sol fins 

les 13:30 
hores 

Autorització escrita 
no superior a 15 

dies 

Bloc 1 i 2 TOTS 
1 de juny al 16 

d’octubre 
(ambos inclosos) 

PROHIBIDES LES CREMES 
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DE FORMA GENERAL: 

✓ Les accions recollides i regulades en aquest Pla Local de Cremes hauran de realitzar-se prèvia autorització per 

escrit de l'Ajuntament de Borriol. 

✓ Les autoritzacions tindran una validesa de 15 dies a partir de la data de la signatura. 

✓ La crema solament es podrà realitzar amb nivell de preemergència per risc d'incendi forestal Nivell 1. 

✓ La crema solament es podrà realitzar des de l’eixida del sol fins dels 13:30 hores. 

✓ Des de l’1 de juny fins al 16 d’octubre (ambos inclosos) queden prohibides les cremes.  

✓ Com a norma general quedaran prohibides les cremes entre el Dijous Sant i el dilluns immediatament següent 

al de Pasqua (conegut com a Dilluns de Sant Vicent). 

✓ En el moment d'efectuar l'activitat, la persona autoritzada estarà en possessió de la corresponent autorització. 

✓ En els dies d'Alerta 3 queda prohibit qualsevol tipus de foc, fins i tot la utilització de càmping gas i paellers d'àrees 

recreatives o zones d'acampada. 

✓ En els dies de ponent se suspendran tots els treballs de cremes, i si iniciats aquests, es produís l'aparició 

d'aquest, se suspendrà immediatament l'operació i es pagarà el foc. 

✓ Els permisos no tindran validesa en els dies de vent (superior a 10 km/h). Si iniciats els treballs es produís 

l'aparició d'aquest, se suspendrà immediatament l'operació i s'apagarà el foc. 

✓ No s'abandonarà la vigilància de la zona fins que el foc aquest totalment apagat. 

✓ La persona autoritzada prendrà totes les mesures que considere oportunes i si escau les indicades per l'Agent 

Mediambiental, en tot moment serà el responsable de quants danys puga causar. 

✓ Qualsevol persona que advertisca un incendi forestal haurà de donar avís el més ràpidament possible al telèfon 

112 o a l'autoritat competent més pròxima. 

✓ En cap concepte l'altura de la flama superarà els 4 metres. 

✓ No es permetrà la crema de residus sòlids urbans, ni productes que la seua procedència no siga restes vegetals 

agrícoles. 

✓ Queden prohibides, com a mesura precautòria general en la totalitat dels terrenys ocupats per muntanyes, i en les 

zones ressenyades en el present Pla, les accions i activitats següents: 

o Llançar fòsfors o puntes de cigarret enceses. 

o Encendre foc amb l'única finalitat de cuinar o escalfar-se fora dels llocs preparats i autoritzats a aquest 

efecte. 

✓ La instal·lació o manteniment de dipòsits o abocadors de residus sòlids que incomplisquen les condicions 

legalment establertes per a la seua instal·lació. 
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✓ Llançar escombraries o qualsevol altre tipus de deixalla fora de les zones establertes a aquest efecte. 

✓ Al costat de l'autorització escrita apareixeran les normes obligatòriament, a més de la signatura de l'interessat i 

serà obligatori portar amb si aquest document durant l'execució de la crema. 

 

DE FORMA ESPECÍFICA: 

✓ Les accions recollides i regulades en aquest Pla Local de Cremes hauran de realitzar-se prèvia autorització per 

escrit de l'Ajuntament de Borriol. 

✓ Es podrà autoritzar de forma especial la crema de restes de poda de cultius de tarongers per al període de l’1 al 

30 de juny i del 17 al 30 d’octubre, prèvia autorització per escrit de l'Ajuntament de Borriol. 

✓ Les autoritzacions tindran una validesa de 15 dies a partir de la data de la signatura. 

✓ En les parcel·les situades íntegrament a menys de 30 metres de marges, cunetes o formacions vegetals amb 

continuïtat amb el terreny forestal, es recomana la crema dins de cremador condicionat. 

✓ Està totalment prohibit realitzar cremes de marges, cunetes, séquies o rostollades en les zones que distin menys 

de 50 m d'una massa forestal. 

✓ S'establirà una distància mínima entre la foguera i els marges, cunetes, o qualsevol altra formació en la qual hi 

hagi continuïtat de la vegetació susceptible de poder-se cremar, d'almenys 5 metres. 

✓ La persona que realitzi la crema haurà d'anar proveïda d'una motxilla de fumigació de 20 litres. de capacitat com 

a mínim, sempre que no disposi de mànega o dipòsit d'aigua, del qual fer ús en cas d'haver d'apagar la foguera. 

✓ En el moment d'efectuar l'activitat, la persona autoritzada estarà en possessió de la corresponent autorització. 

✓ Les cremes només podran realitzar-se en els mesos i horaris establerts en el Pla Local de Cremes. 

✓ El nivell d'Alerta ve comunicat per la GVA d'acord amb els protocols del PREVIFOC i en cas d'Alerta 2 i 3, els 

mitjans d'aquest Ajuntament procediran a suspendre les accions de crema. 

✓ Els bancals superiors i inferiors que delimitin la zona de crema de marges, cunetes, séquies i rostollades, s'hauran 

d'estar perfectament llaurats, sense possibilitat de continuïtat del foc per cap costat. S'iniciarà la crema contra el 

vent i mai a favor d'aquest, i sempre des de la part superior del marge. 

✓ Els extrems dels marges, cunetes, o séquies, així com qualsevol altre punt amb continuïtat de combustible que es 

pogués prendre, s'hauran de netejar prèviament a mà, deixant una amplària mínima de 10 metres. 

✓ S'iniciarà la crema contra el vent i mai a favor d'aquest, i sempre des de la part superior del marge. 

  



 
 

PLA LOCAL DE CREMES AGRÍCOLES DEL T.M. DE BORRIOL 

 

15 

 

 
Totes les comunicacions o autoritzacions que es descriuen en aquest Pla de Cremes, queden AUTOMÀTICAMENT 

CANCEL·LADES I PROHIBIDES durant els dies declarats de preemergència 2 i 3 i/o altres circumstàncies 

regulables. (Ordre de 2 de març de 2005 reguladora de les normes extraordinàries per a la Setmana Santa i Pasqua, 

i unes altres que es disposen). 

Tindran la consideració de cremes extraordinàries les que per les seves característiques hagin de realitzar-se fora 

dels períodes i horaris establerts en el PLC i siguin motivades per raons de força major (salubritat pública, sanitat 

vegetal, seguretat, etc.). Se sol·licitaran a la Conselleria competent. 

Les persones que hagen de realitzar operacions o accions susceptibles de ser autoritzades, presentaran la sol·licitud 

en les Oficines Comarcals de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural on 

es vaja a realitzar la crema sol·licitada. Aquestes sol·licituds es presentaran segons model normalitzat. El model de 

sol·licitud es podrà obtenir des de la pàgina web de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 

Desenvolupament Rural (www.agroambient.gva.es) o a l'Ajuntament de Borriol. 

Des de les oficines comarcals, es traslladaran les sol·licituds a l'Agent Mediambiental de la zona, el qual donarà, si 

escau, la corresponent autorització, en la qual establirà els dies en què es puguen realitzar les operacions o accions, 

i les mesures que han d'observar-se per a evitar el perill d'incendi. 

 

 
El Pla Local de Cremes és vàlid fins a la publicació d'una nova ordre per a la prevenció d'incendis forestals o fins a la 

necessitat de ser modificat per alguna de les parts (Ajuntament o Conselleria competent en aquesta matèria.). En 

aquest cas, es passaria a la normativa general vigent a la Comunitat Valenciana, mentre s'elabora el nou Pla. 

Aquest Pla Local de Cremes quedarà inclòs en el Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals. 

  

http://www.agroambient.gva.es/es/web/espacios-protegidos/fichas-de-la-1-a-la-48-de-las-zonas-humedas-acceso-textual-
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Els mitjans que l'Ajuntament de Borriol i altres Entitats aportaran per a la consecució del proposat en aquest Pla Local 

de Cremes, seran els següents: 

a) Recursos humans: 

• Policia Local. 12 agents de Policia i un Cap de Policia Local. 

• Brigada Municipal. Un encarregat, un conductor i un peó. 

b) Recursos materials: 

• Vehicles. 

o 2 vehicles patrulla de la Policia Local.  

o Camió ploma, un Pick-up i un vehicle tot terreny.  

• Extintors.  

• Mànega de reg (30 metres aprox.) 

• Eines. Segadores, moto-serres i desbrossadores. 

c) Altres recursos: 

• Xarxa de reg (privada de la Comunitat de Regants). 
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SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A 

CREMES AGRÍCOLES 
  



CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL  
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL

22/02/16
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SOL·LICITUD PER A L'AUTORITZACIÓ D'ACTIVITATS QUE PUGUEN COMPORTAR RISC D'INCENDI, 

REGULADES EN EL DECRET 98/1995 DEL GOVERN VALENCIÀ PEL QUAL S'APROVA EL 
REGLAMENT DE LA LLEI 3/1993, FORESTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

  SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PUEDAN ENTRAÑAR RIESGO DE 
INCENDIO, REGULADAS EN EL DECRETO 98/1995, DEL GOBIERNO VALENCIANO POR EL QUE SE 

APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY 3/1993, FORESTAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
COGNOMS / APELLIDOS CIF - NIFNOM / NOMBRE

ADREÇA (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP

MUNICIPI / MUNICIPIO PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX

B OPERACIONS / OPERACIONES

Crema de marges de cultius o restes agrícoles o forestals.  
Quema de márgenes de cultivos o restos agrícolas o forestales.
Acumulació o emmagatzematge de fustes, llenyes, residus agrícoles o forestals.  
Acumulación o almacenamiento de madera, leña, residuos agrícolas o forestales.
Operacions de destil·lació de plantes aromàtiques.  
Operaciones de destilación de plantas aromáticas.
Utilització de grups electrògens, motors, equips elèctrics o d'explosió, aparells de soldadura, etc.  
Utilización de grupos electrógenos, motores, equipos eléctricos o de explosión, aparatos de soldadura, etc.

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

LOCALITZACIÓ DE LES OPERACIONS / LOCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONESC
HORARI / HORARIO

HI HA PERILL APARENT? / ¿EXISTE PELIGRO APARENTE?

SÍ NO

De a
DATA / FECHA PROVÍNCIA / PROVINCIA TERME MUNICIPAL / TÉRMINO MUNICIPAL

PARATGE / PARAJE REFERÈNCIA CADASTRAL / REFERENCIA CATASTRAL DISTÀNCIA DE LA FOREST (m) 
DISTANCIA DEL MONTE (m)

MOTIUS DE PERILL / MOTIVOS DE PELIGRO

MESURES DE PRECAUCIÓ QUE S'HI PRENDRAN / MEDIDAS DE PRECAUCIÓN QUE SE VAN A TOMAR

MOTIUS PELS QUALS SE SOL·LICITA AQUESTA AUTORITZACIÓ / MOTIVOS POR LOS QUE SE SOLICITA LA PRESENTE AUTORIZACIÓN

, d de

Nom i firma: 

Firmado:

SOL·LICITUD / SOLICITUDD

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las 
funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies 
que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que 
disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓNE

S'autoritza 
Se autoriza

perquè realitze l'operació sol·licitada en les dates i llocs que 
a realizar la operación solicitada en las fechas y lugares que

apareixen en l'apartat C de la sol·licitud, amb el compromís de complir les normes que figuren al dors i les que considere l'agent mediambiental. 
aparecen en el apart. C de la solicitud, con el compromiso de cumplir las normas que figuran al dorso y las que considere el agente medioambiental.

, d de

Nom i firma: 

Firmado:

Per resolució de 28 de gener de 2016, del Director/a Territorial d 

Por resolución de 28 de enero de 2016, del Director/a Territorial de
de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rurall, sobre delegació de 

l'exercici de competències en prevenció d'incendis forestals. 

de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, sobre delegación del 
ejercicio de competencias en prevención de incendios forestales.

(NORMES AL DORS) 
(NORMAS AL DORSO)

IA
 -

 2
7

1
1
4
 -

 0
1
 -

 E

PCREBECA
Tachado

PCREBECA
Tachado

PCREBECA
Tachado

PCREBECA
Tachado



CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL  
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL

02/02/18
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1. Esta autorització no tindrà validesa en els dies amb vent de ponent i si, iniciats els treballs, es produïra l'aparició d'este, se 
suspendrà immediatament l'operació i s'apagarà el foc. En tot cas, no serà vàlida quan la data d'autorització coincidisca amb els dies 
declarats per la Generalitat de preemergència 3 ó 2 per risc d'incendis forestals amb un grau de perillositat alt i/o extrem. En este 
cas, l'autorització quedarà prorrogada per a l'endemà de la desaparició del perill. El nivell de preemergència es pot consultar a 
l’enllaç: http://www.112cv.gva.es/incendios-forestales  
2. L'horari per a la realització de la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, 
canyissers o matolls lligada a algun tipus d'aprofitament ramader, queden tancats al període horari comprés entre l'orto i les 13.30 
hores, moment en el que ha de quedar extingida. Es deixa en suspens, fins a nova orde, totes les accions o activitats arreplegues en 
els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives que contradiguen el que establix la present resolució (Resolució de 10 de 
març de 2014 de la DGPEIE).  
3. No s'abandonarà la vigilància de la zona de crema fins que el foc estiga totalment apagat i transcórreguen 2 hores sense que 
s'observen brases.  
4. Esta autorització serà vàlida si prèviament a la crema s'ha netejat de brosses i matoll una faixa d'amplària suficient, i no inferior en 
cap cas als dos metres al voltant d'on es vol realitzar la crema.  
5. La persona autoritzada prendrà totes les mesures complementàries que considere oportunes, i en tot moment serà el responsable 
de tots els danys que puga causar.  
6. Quan l'acumulació o emmagatzemament siga de llenya, residus agrícoles o residus forestals, este no podrà realitzar-se ni en els 
camins forestals, ni en una franja de 10 metres d'ample a cada costat d'estos.  
7. En el moment d'efectuar l'activitat, la persona interessada estarà en possessió de l'autorització.  
8. El període d'autorització mai serà superior a 15 dies des de la data d'inici d'esta. Si per qualsevol circumstància sobrevinguda la 
crema no poguera realitzar-se eixe dia per al qual va ser sol·licitada i sempre que es donen les condicions de seguretat requerides, 
el sol·licitant podrà realitzar-la en un període no superior a 15 dies des de la data sol·licitada.  
9. Altres: S'adjuntaran en un full a banda. 
  
1. Esta autorización no tendrá validez en los días con viento de poniente y si, iniciados los trabajos, se produjese la aparición de 
éste, se suspenderá inmediatamente la operación y se apagará el fuego. En cualquier caso, no será válida cuando la fecha de 
autorización coincida con los días declarados por la Generalitat de preemergencia 3 ó 2 por riesgo de incendios forestales con un 
grado de peligrosidad alto y/o extremo. En este caso, la autorización quedará prorrogada para el día siguiente a la desaparición del 
peligro. El nivel de preemergencia se puede consultar en el enlace: http://www.112cv.gva.es/incendios-forestales  
2. El horario para la realización de la quema de márgenes de cultivo o de restos agrícolas o forestales, así como la quema de 
cañares, carrizales o matorrales ligada algún tipo de aprovechamiento ganadero, quedan acotados al periodo horario comprendido 
entre el orto y las 13.30 horas, momento en el que ha de quedar extinguida. Se deja en suspenso, hasta nueva orden, todas las 
acciones o actividades recogidas en los planes locales de quemas o en autorizaciones nominativas que contradigan lo establecido 
en la presente resolución (Resolución de 10 de marzo de 2014 de la DGPEIE).  
3. No se abandonará la vigilancia de la zona de quema hasta que el fuego esté totalmente apagado y transcurran 2 horas sin que se 
observen brasas.  
4. Esta autorización será válida si previamente a la quema se ha limpiado de brozas y matorral una faja de anchura suficiente, y no 
inferior en ningún caso a los dos metros alrededor de donde se quiere realizar la quema.  
5. La persona autorizada tomará todas las medidas complementarias que considere oportunas, y en todo momento será el 
responsable de cuantos daños pueda causar.  
6. Cuando la acumulación o almacenamiento sea de leña, residuos agrícolas o residuos forestales, éste no podrá realizarse ni en 
los caminos forestales, ni en una franja de 10 metros de ancho a cada lado de estos.  
7. En el momento de efectuar la actividad, la persona interesada estará en posesión de la autorización.  
8. El periodo de autorización nunca será superior a 15 días desde la fecha de inicio de esta. Si por cualquier circunstancia 
sobrevenida la quema no pudiese realizarse ese día para el cual fue solicitada y siempre que se den las condiciones de seguridad 
requeridas, el solicitante podrá realizarla en un periodo no superior a 15 días desde la fecha solicitada.  
9. Otras: Se adjuntarán en hoja aparte.

SI VEIEU FOC, TELEFONEU AL 112 (TELEFONADA GRATUÏTA) 
SI VE FUEGO, LLAME AL 112 (LLAMADA GRATUITA)

NORMES QUE CAL SEGUIR 
NORMAS A SEGUIR
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* Signat electrònicament per Medi XXI - GSA




