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MEMÒRIA 

1 INTRODUCCIÓ 

Conforme a la normativa vigent sobre l'ús del foc i emparats en el reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre de 

la Generalitat Valenciana, forestal de la Comunitat Valenciana, s'acorda per part de l'Ajuntament d’Albalat de la 

Ribera, redactar el següent Pla Local de Cremes, que serà la normativa reguladora en la gestió de l'ús cultural del 

foc adequada a les peculiaritats d'aquest terme municipal. 

El present Pla Local està supeditat a la “Norma tècnica de Cremes Agrícoles” del Pla de Prevenció d'Incendis 

Forestals de la Demarcació de Polinyà del Xúquer, demarcació a la qual pertany Albalat de la Ribera. Així com a la 

resta de normativa aplicable al territori objecte del present Pla en aquesta matèria 

1.1 OBJECTE 

El present Pla Local de Cremes pretén regular i organitzar de forma temporal i espacial l'ús del foc per a les cremes 

agrícoles en el terme municipal de Albalat de la Ribera, amb la finalitat d'evitar els possibles incendis forestals per 

esta causa. 

1.2 MARC NORMATIU I JUSTIFICACIÓ LEGAL 

Estatal: 

- Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Monts. 

Autonòmica: 

- Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunitat Valenciana. 

- Decret 98/1995, de16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 3/1993, Forestal de la 

Comunitat Valenciana. 

- Ordre de 2 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es regulen les mesures 

extraordinàries per a la prevenció d'incendis forestals durant el període de Setmana Santa i Pasqua. 

- Decret 58/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat 

Valenciana. 

- Ordre 30 de març de 1994, de la Conselleria de medi ambient, per la qual es regulen les millores generals per a la 

prevenció d'incendis forestals. 

- Resolució de 10 de març de 2014, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Emergències, sobre la 

reducció dels horaris aptes per a la realització de cremes. 

- Resolució de 12 de maig de 2017, de la directora general de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre modificació del 

període de cremes. 

- Resolució de 26 de gener de 2018, de la directora general de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre modificació del 

període de crema. 

Altra normativa a considerar: 

- RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2013, del conseller de Governació i Justícia, per la qual s'aprova el Pla de 

Prevenció d'Incendis Forestals de la Demarcació Forestal de Polinyà de Xúquer. 
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- RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2006, del conseller de Territori i Habitatge, per la qual s'aprova el Pla de prevenció 

d'incendis forestals del Parc Natural de l'Albufera. 

- Decret 254/2004, de 19 de novembre, del Consell de la Generalitat, per el que s’aprova el Pla Rector d’Ús i Gestió 

del Parc Natural de L’Albufera (DOGV num.4890, de 24.11.2004) 

Per a aquells aspectes no previstos o regulats en el present Pla Local de Cremes seran aplicable les normes de la 

legislació general en matèria de Prevenció d'Incendis Forestals que tinguin vigència en el Terme Municipal d'Albalat 

de la Ribera. 

En virtut del Títol VII, Capítol III del Reglament de la Llei 3/1993, del 9 de desembre, Forestal de la Comunitat 

Valenciana s'acorda per part de l'Ajuntament d'Albalat de la Ribera, realitzar el present Pla Local de Cremes, de 

manera que qualsevol crema de residus contemplats en el present Pla, es realitze de manera racional i comportant 

el menor risc d'incendi possible 
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1.3 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Àmbit territorial: El que s'estableix en aquest Pla Local de Cremes serà aplicable en tot el terme municipal d'Albalat 

de la Ribera. 

Àmbit temporal: Les normes preceptives d'aquest Pla Local de Cremes, començaran a regir l'endemà a l'aprovació 

per la Conselleria competent en la prevenció d'incendis forestals i regularan la crema de restes agrícoles per a tot 

l'any. 

Àmbit funcional: el present Pla Local de Cremes estableix les normes bàsiques i regula les condicions de les accions 

que requereixen l'ús del foc com a eina cultural en les explotacions agrícoles d'aquest terme municipal. 

Àmbit personal: com a norma general, es regiran pel present Pla Local de Cremes els propietaris de terrenys de 

titularitat pública o privada i els titulars de drets d'ús i gaudi de qualsevol naturalesa sobre aquests, en aquest terme 

municipal. 

1.4 ZONES HOMOGÈNIES AMB ALTRES MUNICIPIS 

No s'identifiquen zones homogènies. 

1.5 PROCÉS D'APROVACIÓ 

El present document, una vegada aprovat en Ple per l'Ajuntament, es remetrà a la Conselleria d'Agricultura, Medi 

Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament rural per a la seua aprovació definitiva. 

El present Pla entrarà en vigor l'endemà de la seua aprovació. 

2 DESCRIPCIÓ DEL TERME MUNICIPAL 

2.1 BREU DESCRIPCIÓ DEL MEDI 

El municipi d’Albalat de la Ribera pertany a la província de València i està situat a l’oest de la comarca de la Ribera 

Baixa. El terme municipal limita al nord amb Sollana, al sud amb Polinyà de Xúquer, a l´est amb Sueca i a l´oest 

amb Algemesí. 

Demarcació forestal del municipi: Polinyà de Xúquer.  

Superfície total del terme municipal: 1.447,59 ha (sup. CADASTRE cartografiada) 

Superfície forestal del terme municipal: 9,09 ha (sup. PATFOR cartografiada) 

El terme municipal, situat al marge esquerra del riu Xúquer, és completament pla amb una suau inclinació 

descendent cap al nord. 

El municipi d’Albalat de la Ribera presenta una població a l'1 de gener de 2019 de 3.360 habitants, amb una densitat 

de població de 235,13 habitants per quilòmetre quadrat (any 2019). 

Segons les dades per a l'any 2012 obtingudes de la base de dades del Portal Argos de la Generalitat Valenciana, el 

municipi presenta un 96,66 % de superfície rústica (1.381,24 ha) i el 3,04 % de superfície urbana (43,38 ha). 

La superfície agrícola total en el municipi per al 2019 és de 1213 ha, de les quals el 364 ha corresponen a superfície 

herbàcia, el 849 ha a llenyoses. 
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Es mostra a continuació una taula estimació amb dades sobre la superfície de cultiu en el municipi per a l'any 2019, 

amb dades obtingudes de la Conselleria d'Agricultura, medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural: 

Taula 1. Tipus de cultiu per superfície en el terme municipal d’Albalat de la Ribera. Font: GVA 

El terreny forestal, en el municipi d’Albalat de la Ribera, respon exclusivament a la ribera que s’hi troba en el marge 

esquerre del Riu Xúquer. 

Podem resumir que la vegetació al terreny forestal del terme municipal d’Albalat de la Ribera presenta en l'actualitat 

un estat de degradació elevat, trobant-se formada quasi exclusivament per una espècie invasora con és l’Arundo 

donax. 

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

CULTIVADA(HA) 

CEREALS PER A GRÀ ARRÒS (TRENCARA) 0 343 343 

CÍTRICS MANDARINER 0 152 152 

CÍTRICS TARONGER DOLÇ 0 628 628 

FLORS I PLANTES 
ORNAMENTALS 

PLANTES ORNAMENTALS 0 20 20 

FRUITERS ALBERCOQUER 0 5 5 

FRUITERS CAQUI 0 57 57 

FRUITERS MAGRANER 0 1 1 

FRUITERS BRESQUILLERA 0 5 5 

HORTALISSES MELÓ D’ARGEL 0 1 1 

OLIVAR OLIVAR DE A. PER A OLI 1 0 1 
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 Terreny forestal i no forestal del  terme municipal d’Albalat de la Ribera. Font: PATFOR. 
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3 INVENTARI D’ACTIVITATS QUE REQUEREIXEN L’ÚS DEL 

FOC. QUANTIFICACIÓ. 

3.1 CREMES AGRÍCOLES 

Les activitats que requereixen l'ús del foc són les següents: 

Cremes agrícoles: caracteritzada per la crema de restes de poda procedent de cultius llenyosos i la crema de restes 

procedents de les tasques del cultiu de plantes herbàcies. La major part de les podes es realitzen en els mesos 

d'hivern o a principis de primavera, durant les parades vegetatives dels cultius i per tant és quan es produeixen 

majors acumulacions de restes per a la seva eliminació. 

Els cultius principals són els cítrics i arrossars, podent existir altres cultius molt poc representatius en el municipi.  

Taula 1. Calendari de poda de les espècies principals. Font: Medi XXI GSA. 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Cítrics             

Cítrics 
tardans 

            

Fruiters             

Hortalisses             

Arrossars             

3.2 CREMES DE MATOLL 

Les cremes de matoll deriven de la neteja d'acumulació vegetal en marges del cultiu; vegetació forestal i ribassos 

amb vegetació herbàcia. 
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4 REGULACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS EN EL 

TEMPS I EN L’ESPAI 

S'entén que la normativa que s'apliqui a les accions que requereixin l'ús del foc com a eina de treball, garantís la 

conservació dels terrenys forestals del terme municipal, així com la prevenció dels mateixos de tot risc d'incendi 

forestal. 

Es prendran les mesures preventives que s'estimen convenients per a prevenir els incendis forestals en el terme 

municipal d’Albalat de la Ribera, així com es procurés, en l'aplicació d'aquestes mesures, no privar al sector agrícola 

el dret d'aplicar en els terrenys agrícoles la realització de les labors agràries que siguin compatibles amb les 

actuacions preventives contres els incendis forestals. 

4.1 ORGANITZACIÓ ESPACIAL 

La zones del terme municipal quedaren distingides en les següents zones. 

Zona de màxim risc 

La “zona de màxim risc” està formada per les parcel·les agrícoles que componen la interfície agrícola-forestal i que 

compleixen les següents condicions: 

- A menys de 15 metres de distància de marges, cunetes o formacions vegetals amb continuïtat amb el terreny 

forestal, queda PROHIBIT qualsevol tipus de crema. 

- De 15 metres a 30 metres de distància de marges, cunetes o formacions vegetals amb continuïtat amb el terreny 

forestal, únicament es permetrà la crema en fogueres dins de cremador agrícola degudament condicionat. 

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. 

4.1.1 RESUM 

A continuació es disposa una taula resum de l’organització espacial considerada: 

Taula 2. Organització espacial considerada. Font: PPIFD Polinyà del Xúquer 

CLASSIFICACIÓ DE LES PARCEL·LES EN FUNCIÓ DE LA DISTÀNCIA A TERRENY FORESTAL I EL TIPUS DE CREMA 

TIPUS DE  CREMA 
DISTÀNCIA DEL PUNT DE LA PARCEL·LA MÉS ALLUNYAT DE LA VEGETACIÓ FORESTAL 

<15 metres 15 metres - 30 metres > 30 - 500 metres 

Sense cremador Prohibit cremar Prohibit cremar Zona General 

Amb cremador condicionat Permès cremar * Zona de màxim risc Zona general 

*Excepció de si el cremador condicionat es troba a més de 10 metres. 

4.2 ORGANITZACIÓ TEMPORAL 

L’organització temporal atén a la normativa vigent, disposada en el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de la 

Demarcació de Polinyà del Xúquer: 
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Les accions recollides i regulades en el present Pla Local de Cremes hauran de realitzar-se prèvia autorització per 

escrit de la Corporació Local. Aquestes autoritzacions s'hauran d'ajustar al Calendari i Horaris que s'estableixen a 

continuació: 

- Mesos de GENER, FEBRER, MARÇ, ABRIL, MAIG, JUNY, 17 d'OCTUBRE, NOVEMBRE, DESEMBRE: Es permet 

la crema  l'eixida del sol fins a les 13.30 hores. 

- Mesos de JUNY,  JULIOL, AGOST, SETEMBRE, 1 al 16 OCTUBRE: Prohibit realitzar cremes. 

- SETMANA SANTA I PASQUA (Dijous Sant fins a Dilluns de Sant Vicent tots dos inclusivament): Prohibit realitzar 

cremes. 

Els períodes esmentats podran modificar-se per la Direcció General competent, en funció de les condicions 

meteorològiques o altres condicions susceptibles d'augmentar el perill d'incendi. 

Les cremes es podran realitzar tots els dies de la setmana. 

En el moment de realitzar la crema, la persona autoritzada haurà de portar la corresponent autorització. 

L'autorització de crema mai tindrà un període de validesa superior a quinze dies. 

L'autorització serà vàlida si prèviament a la crema s'ha netejat de vegetació una franja d'almenys 2 metres al voltant 

d'aquesta. 

La persona autoritzada prendrà les mesures que es consideren oportunes i en tot moment serà responsable de 

quants danys puga causar. 

Els dies de fort vent i quan s'establisca situació d'alerta 3 i 2, se suspendran tots els treballs de crema, i si iniciats 

aquests apareix aquesta situació, s'apagarà immediatament el foc. El centre de coordinació d'emergències de la 

Generalitat Valenciana comunica els nivells de preemergència a través de la seua pàgina web www.112cv.com. 

No es podrà abandonar la vigilància de la crema fins que el foc estiga totalment apagat i transcórrega almenys dues 

hores sense que s'observen brases. 

5 NORMES D’APLICACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE TOTES LES 

CREMES 

5.1 NORMES A SEGUIR 

Serà d'obligada aplicació la “Norma tècnica de cremes agrícoles” en tots els seus aspectes. Aquestes normes 

s'adjuntaran obligatòriament al costat de l'autorització de crema i serà obligatori portar amb si durant l'execució 

d'aquesta.  

5.1.1 CONDICIONS METEOROLÒGIQUES 

Criteris obligatoris: 

 No estar en preemergència de nivell 2 i 3. Els dies de preemergència de nivell 2 i 3 no s'autoritzarà cap 

mena de foc i perdran la validesa les autoritzacions tramitades per a aquests dies. 

 Solament es podran portar a terme les cremes en preemergència de nivell 1. 
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 En cas que el comportament del foc puga ser perillós per canvis en la situació meteorològica, com a 

aparició de vents locals, vents de ponent, ratxes fortes o de direcció variable, les cremes hauran de 

suspendre's immediatament. 

Recomanacions: 

 És preferible la realització de les cremes en condicions d'estabilitat atmosfèrica. 

 L'ideal és realitzar les cremes després de pluges que deixen almenys 5 mm de precipitacions. 

 El nivell de preemergència, així com la seua previsió per a l'endemà pot consultar-se en: 

La pàgina web: www.112cv.com 

Xarxa social Twitter: gva_112 cv 

A l'Ajuntament en horari d'oficina. 

En l'Oficina Comarcal de Segorbe. 

5.1.2 ÈPOCA I MOMENT 

Criteris obligatoris: 

 Segons la resolució de 12 de maig de 2017, de la directora general de Prevenció d'Incendis Forestals, 

sobre modificació del període de cremes, de manera general queden prohibides totes les cremes durant el 

període comprés entre l'1 de juny al 16 d'octubre inclusivament. 

 Segons l'Ordre del 2 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, queda prohibit executar 

cremes en el període comprés entre el Dijous Sant i el dilluns immediatament després del Dilluns de 

Pasqua, conegut com a Dilluns de Sant Vicent. 

 Encara que ens trobem dins del període per a realitzar cremes, se suspendran les autoritzacions 

concebudes en els dies i zones en els quals s'haja declarat preemergència de nivell 2 i 3, segons 

s'estableix en la resolució de 26 de gener de 2018, de la directora general de Prevenció d'Incendis 

Forestals. 

 L'horari permés de cremes, segons el que s'estableix en la resolució de 10 de març de 2014, de la 

Direcció General de prevenció, Extinció d'incendis i Emergències, queda fitat a l'horari comprés entre el 

orto i les 13.30 hores. 

 Les cremes hauran de realitzar-se dins del període i horari establert i en les zones que es determinen en 

aquest Pla. 

5.1.3 CONDICIONS DE LA CREMA 

Criteris obligatoris: 

 En el moment en el qual es realitza la crema, la persona autoritzada ha de portar amb si la corresponent 

autorització. 

 L'autorització serà vàlida si prèviament a la crema s'ha netejat de vegetació una franja d'amplària suficient, 

i no inferior a 2 metres al voltant d'aquesta. 
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 La persona autoritzada ha de prendre les mesures que considere oportunes (veure normes específiques) i 

en tot moment és el responsable dels danys que puga causar la crema.  

 Quan l'acumulació o emmagatzematge siga de residus agrícoles, la crema no podrà realitzar-se en els 

camins o pistes forestals, ni en una franja de 10 metres d'ample a cada costat d'aquests. 

 La persona autoritzada està obligada a romandre vigilant la crema fins que aquesta tranquil totalment 

extingida, apagant les brases amb aigua i terra per a evitar el vol de possibles cendres. 

 Tindre en compte la direcció del vent per a minimitzar, en la mesura que siga possible, la perduda de 

visibilitat en les vies de comunicació pròximes. 

5.1.4 SEGURETAT EN EL LLOC DE TREBALL 

Criteris obligatoris: 

En el lloc de realització de la crema s'ha de disposar d'un telèfon mòbil o un altre mitjà de comunicació amb el qual 

poder donar avís d'alarma ràpidament. 

Si en el lloc de la crema no existeix cobertura de telefonia mòbil, s'ha de tindre localitzat el lloc més pròxim amb 

cobertura. S'ha de saber abans d'iniciar els treballs amb foc. 

5.1.5 FUITA DE FOC 

Criteris obligatoris: 

 S'ha d'avisar immediatament al 112 en cas que ocórrega una fuita de foc. 

 Tots els treballadors hauran d'atallar el conat, organitzats de manera coordinada i diligent, fins a l'arribada 

dels primers mitjans d'extinció. A més, també s'ha d'esperar l'arribada dels Agents Mediambientals o de les 

Forces de Seguretat de l'Estat per a fer declaració de l'ocorregut. El punt d'inici s'haurà de mantindre, o 

alterar el menys possible. 

 Totes les persones que observen l'existència o l'inici d'un incendi forestal, han de donar avís del fet trucant 

al telèfon d'emergència 112, o als diferents mitjans: Ajuntament, Agents Mediambientals, Policia Local, 

Policia Autonòmica, Guàrdia Civil i Vigilància Rural o Agent de l'Autoritat més pròxim. 

5.2 NORMES ESPECÍFIQUES SEGONS EL TIPUS DE CREMA 

5.2.1 CREMES AGRÍCOLAS EN PILES O FOGUERES EN ZONA DE MÀXIM RISC (O-30 METRES) 

Distàncies:  

- A menys de 15 metres de distància de marges, cunetes o formacions vegetals amb continuïtat amb el terreny 

forestal, queda PROHIBIT qualsevol tipus de crema.  

- De 15 metres a 30 metres de distància de marges, cunetes o formacions vegetals amb continuïtat amb el terreny 

forestal, únicament es permetrà la crema en fogueres dins de cremador agrícola degudament condicionat.  

- Excepcionalment es permetrà la crema en fogueres dins de cremador agrícola degudament condicionat quan la 

parcel·la agrícola es trobe íntegrament a menys de 15 metres de marges, cunetes o formacions vegetals amb 

continuïtat amb el terreny forestal, sempre que el cremador es trobe a més de 10 m de distància del terreny forestal.  
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En les parcel·les incloses en la zona de màxim risc, és necessari localitzar el “lloc d'ús del foc en la parcel·la” que es 

determinarà segons les “Normes específiques per a realitzar cremes agrícoles en fogueres en zones de màxim risc”. 

Aquest tipus de cremes es considera de màxim risc, i només s'autoritzarà quan les parcel·les per a les quals se 

sol·licita el permís es troben íntegrament a menys de 30 m del terreny forestal. Per tant, en aquelles parcel·les 

confrontants amb terreny forestal l'extensió del qual excedisca la franja de 30 m les cremes hauran de realitzar-se 

sempre fora d'aqueixa franja de màxim risc.  

Les normes a seguir per a la realització d'aquesta mena de cremes seran les Normes d'aplicació per a totes les 

cremes (apartat anterior) i a més:  

- A una distància menor de 15 m del terreny forestal es prohibeix qualsevol tipus de crema. Si la seua parcel·la es 

troba totalment inclosa en aquesta franja, podrà cremar en cremador agrícola degudament condicionat sempre que 

aquest es localitze a més de 10 m de distància del terreny forestal.  

-De 15 metres a 30 metres de distància del terreny forestal únicament es permet la crema en cremador agrícola 

degudament condicionat. 

En qualsevol cas, abans de cremar ha de considerar altres opcions (portar les restes a una altra parcel·la de la seua 

propietat més llunyana al terreny forestal, portar les restes a un cremador d'una altra parcel·la de la seua propietat, 

triturar les restes…).  

Es recomana que quan realitze la crema, es trobe acompanyat per una altra persona.  

Criteris obligatoris:  

- Les fogueres se situaran dins del cremador a l'interior de la parcel·la agrícola, a una distància mai inferior a 3 m de 

les vores de la parcel·la.  

- Se situaran en el lloc de la parcel·la més allunyat de la vegetació forestal. En cas que la parcel·la es trobe 

envoltada de vegetació forestal es cremarà en el centre de la parcel·la sempre que la distància del cremador al 

terreny forestal siga superior a 10 m.  

- La càrrega de les fogueres en el cremador serà moderada i adequada a les condicions ambientals del moment i del 

combustible que s'estiga eliminant (verd o sec), per a evitar la fuita de cendres i la soflamació de la vegetació 

circumdant. 

 - Sempre ha d'haver-hi personal present si hi ha foc viu o brases.  

- Les fogueres han de quedar totalment extingides realitzant el següent procés:  

- Amb les cendres recollides en el centre de la foguera, banyar les restes amb aigua, remoure les brases, tornar a 

tirar aigua i remoure, repetint el procés fins a banyar el conjunt dels calius.  

- No abandonar la foguera fins que les restes es troben a temperatura ambient.  

- Cada treballador tindrà a mà eines de sufocació de foc, com poden ser motxilles extintores, poals d'aigua, batefocs 

o branques, i com a suport eines de cavat i llançat de terra (aixades, pales, …), per a ser usades en cas de 

necessitat.  

-No enterre les brases, perquè poden continuar cremant sense flames i produir una carbonera. 

Recomanacions:  

- Preferentment s'han de cremar restes verdes.  

- S'observarà la direcció del vent per a minimitzar la pèrdua de visibilitat en les vies de comunicació pròximes.  



 

12 
 

PLA LOCAL DE CREMES  

TERME MUNICIPAL DE ALBALAT DE LA RIBERA 

MEMÒRIA 

Horari permés: des del a eixida del sol fins a les 13.30 hores.  

5.2.2 CREMES AGRÍCOLES EN PILES O FOGUERES EN ZONA GENERAL ( > 30 – 500 metres) 

Les següents normes seran vàlides per a totes les cremes de restes vegetals en fogueres dins de zones no forestals 

situades entre 30 m i 500 m de distància a marges, cunetes o formacions vegetals amb continuïtat al terreny 

forestal. 

Se seguiran en tots els casos les Normes d'aplicació per a totes les cremes (apartat anterior). 

Preferentment les cremes s'han de realitzar en cremador degudament condicionat. 

Si no fora possible cremar en cremador i es troba a més de 30 m de distància del terreny forestal (si es troba a 

menys de 30 m haurà d'acollir-se a l'apartat 5.3.1) se seguiran, a més de les Normes d'aplicació per a totes les 

cremes, les següents normes específiques: 

NORMES ESPECÍFIQUES PER A REALITZAR CREMES AGRÍCOLES EN FOGUERES. 

Criteris obligatoris: 

- Les fogueres se situaran a l'interior de la parcel·la agrícola. 

- Se situaran en el lloc de la parcel·la més allunyat de la vegetació forestal (més de 30m). 

- En cas que la parcel·la es trobe envoltada de vegetació forestal es cremarà en el centre de la parcel·la, sempre 

que existisquen més de 30 m de distància des del centre de la parcel·la fins a la muntanya. 

- Les fogueres es faran amb una franja perimetral neta de vegetació i combustible de 2 m d'amplària o dins del 

terreny llaurat amb el mateix perímetre de seguretat com a mínim. 

- La càrrega de les fogueres serà moderada i adequada a les condicions ambientals del moment i del combustible 

que s'estiga eliminant (verd o sec), per a evitar la fuita de cendres i la soflamació de la vegetació circumdant. 

- Sempre ha d'haver-hi personal present si hi ha foc viu o brases. 

- Les fogueres han de quedar totalment extingides realitzant el següent procés: 

- Amb les cendres recollides en el centre de la foguera, banyar les restes amb aigua, remoure les brases, tornar a 

tirar aigua i remoure, repetint el procés fins a banyar el conjunt dels calius. 

- No abandonar la foguera fins que les restes es troben a temperatura ambient. 

- Cada treballador tindrà a mà eines de sufocació de foc, com poden ser motxilles extintores, poals d'aigua, batefocs 

o branques, i com a suport eines de cavat i llançat de terra (aixades, pales, …), per a ser usades en cas de 

necessitat. 

-No enterre les brases, perquè poden continuar cremant sense flames i produir una carbonera. 

Recomanacions: 

- Preferentment s'han de cremar restes verdes. 

- S'observarà la direcció del vent per a minimitzar la pèrdua de visibilitat en les vies de comunicació pròximes. 

Horari permés: des de l'eixida del sol fins a les 13:30 hores. 
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MEMÒRIA 

5.2.3 CREMADOR AGRÍCOLA ADAPTAT 

És recomanable la construcció, en cas que no existisca, de cremadors agrícoles autoritzats per a la realització de les 

cremes en fogueres quan la distància de la crema al terreny forestal siga inferior a 500 metres, amb les següents 

característiques: 

Característiques constructives: 

 Construïts d'obra o amb blocs de formigó. 

 Altura mínima de 2,5 metres. 

 Obertura oposada al terreny forestal més pròxim. 

 “Mataespurnes” no deformable amb la calor amb un ample de malla màxim de 0,5 x 0,5 cm. 

Ubicació: 

 Es construirà sempre en la part de la parcel·la que siga terreny agrícola. 

 La part superior del cremador i com a mínim 50 cm per damunt i al voltant d'aquest, es trobarà lliure de 

branques o d'un altre material combustible. 

 Han de construir-se en el lloc de la parcel·la més allunyat del terreny forestal (més de 15 metres), en el centre 

de la propietat si la parcel·la es troba envoltada de muntanya. 

 Des del punt de vista de la prevenció d'incendis forestals la distància entre el cremador i el límit de la propietat 

ha de ser sempre superior a 3 m. 

 La zona on es col·loque el cremador ha d'estar llaurada, sense vegetació herbàcia; si aquesta solució no és 

possible es deixarà una franja al voltant del cremador d'un metre d'amplària mínima buidada de vegetació 

herbàcia i de matoll. 

 En aquelles parcel·les de dimensions reduïdes és convenient compartir cremador entre diversos propietaris, 

situant aquesta infraestructura en el centre de la boga de tots dos bancals, la qual cosa ha d'assegurar la seua 

llunyania a la superfície forestal. 

6 MESURES EXTRAORDINÀRIES 

Queda completament prohibit realitzar cremes quan les condicions meteorològiques siguen adverses, ja siga per 

vents forts o de ponent, o perquè la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i de Desenvolupament 

Rural haja declarat dies de màxim risc d'incendi forestal, és a dir, s'haja activat el nivell de preemergència de nivell 2 

i 3.  

En aquests casos, les autoritzacions, permisos i cremes queden automàticament cancel·lats i prohibits. En el 

possible cas que la crema ja s'haguera iniciat, s'haurà de suspendre immediatament i s'hauran d'apagar totalment 

les brases mitjançant l'ús d'aigua i/o terra per a evitar que reviscolen. 

Si posteriorment a l'aprovació del present Pla Local de Cremes, la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi 

Climàtic i de Desenvolupament Rural publica una nova resolució on es permeta realitzar cremes en nivell de 

preemergència 2, aquesta condició de crema quedarà incorporada al present Pla. 

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i de Desenvolupament Rural podrà autoritzar cremes fora 

de les dates contemplades per raons de força major. 
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TERME MUNICIPAL DE ALBALAT DE LA RIBERA 

MEMÒRIA 

7 VIGÈNCIA DEL PLA LOCAL DE CREMES 

Aquest Pla Local de Cremes serà vàlid mentre no es publique una normativa de rang superior en matèria de 

prevenció d'incendis forestals, o fins que siga necessària una modificació. 

La vigència dels Plans Locals de Prevenció d'Incendis és de 15 anys, amb revisions periòdiques cada 5 anys. Serà 

obligatori que aquest pla es modifique, revise o es redacte de nou en la primera revisió del Pla Local de Prevenció 

d'Incendis, ja que el Pla Local de Cremes pertany a aquest. En cas de no disposar del Pla Local de Prevenció 

d'incendis forestals, el període de vigència serà també de 5 anys i s'haurà de revisar i modificar si és necessari. 

En tots dos casos, el Pla Local de Cremes modificat s'aprovarà en Ple per l'Ajuntament i es remetrà a l'òrgan 

competent. 

8 MITJANS DELS QUE L'ENTITAT LOCAL DISPOSA PER A DONAR 

SUPORT AL PLA LOCAL DE CREMES 

Els mitjans disponibles per a secundar i garantir el compliment del present Pla i que realitzen labors de vigilància 

contribuint a la prevenció d'incendis forestals són: 

- Compromís per part de l'Ajuntament per a la difusió del contingut del pla Local de cremes i dels seus annexos a 

tota la població i de comunicar a la població la declaració dels dies de perill màxim d'Incendis forestals. 

- El municipi no disposa de mitjans materials que puga aportar per al compliment del present Pla.  

- El municipi posa a disposició tots els mitjans personals propis per a la difusió del present Pla. 

- Cossos i forces de Seguretat de l'Estat. 

- Les unitats mòbils de prevenció d'incendis forestals, dependents de la Conselleria competent en matèria de 

prevenció d'incendis que realitzen vigilància en el terme municipal. 

9 DISPOSICIONS ADDICIONALS 

L’ajuntament serà el responsable d’expedir i signar les autoritzacions de cremes.  

Sobre l’establiment de sancions, segons el que es disposa en la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana, la 

vulneració de les prescripcions contingudes en la Llei Forestal tindrà la consideració d'infracció administrativa, i 

portarà amb si la imposició de sancions als seus responsables, l'obligació de la reparació dels danys i indemnització 

dels perjudicis i la restauració física dels béns danyats, tot això amb independència de les responsabilitats penals, 

civils o d'un altre ordre en què pogueren incórrer els infractors (article 174 del Reglament de la Llei Forestal). 
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SOLICITUD  DE AUTORIZACION PARA QUEMAS EN ZONAS DE MÁXIMO RIESGO  

(Parcelas agrícolas entre 15 m a 30 m de distancia al terreno forestal con quemador acondicionado)  
REGULADA POR EL DECRETO 98/1995 

SU QUEMA SE ENCUENTRA EN ZONA DE MÁXIMO RIESGO, PUEDE PROVOCAR UN INCENDIO FORESTAL.  
POR FAVOR, EXTREME LA PRECAUCIÓN. 

 
1. Datos de la persona solicitante. 
 
Nombre y apellidos…………………………..……………………………………………..D.N.I………………………  Teléfono….……………………… 
    
Domicilio……………………………………………........Población…………………………………………………….Provincia………………………………… 

2. Tipo de quema (marque con una cruz) 
 

     * Quema agrícola en quemador acondicionado a más de 10 m 
     Quema agrícola en quemador acondicionado a más de 15 m 

 
3. Localización de la quema: 
 

 TERMINO MUNICIPAL PARTIDA POLIGONO-PARCELA FECHA PREVISTA QUEMA  DÍA DE LA SEMANA    
A     
B     
C     
D     

 
Distancia que existe entre la QUEMA que Usted va a realizar y el terreno forestal (o a una formación continua de vegetación distinta de campos de cultivo). 
Marque con una cruz  para cada parcela. 

 
A     A más de 10 m      A más de 15 m     
             B     A más de 10 m     A más de 15 m     
             C     A más de 10 m     A más de 15 m     
             D     A más de 10 m     A más de 15 m     

 
4. Medidas de precaución. 
 

 

………………………………………………………… 
 
5. Observaciones. 
Este tipo de quemas se considera de máximo riesgo, sólo se autorizará cuando las parcelas para las que se solicita el permiso se encuentren en su totalidad a 
menos de 15 m del terreno forestal y para aquellas que aún estando a más distancia (hasta 30 m) dispongan de quemador autorizado.  
 

AUTORIZACION 
 
 

Nº DE AUTORIZACION…………………… 
 
Dº/Dña………………………………………………………………..con 
DNI……………………………………..me comprometo a seguir las Normas 
de Aplicación aquí reflejadas las cuales he leído y he entendido.  
 
 
 
En…………………….a……de…………………………..de………… 
 
 
El/la Solicitante 
 
 
Fdo………………………………………………………………………… 
 
 
Se autoriza a…………………………………………………….. … a realizar la 
quema solicitada en el punto 2 en los lugares indicados en el punto 3, y 

en el periodo comprendido entre el día  ………………… y el día 
……………….comprometiéndose a cumplir las normas que aparecen al 
dorso. 
 
En………………………..,    a..…  de…………………….. de….……….. 
 
EL DIRECTOR TERRITORIAL 
Por delegación: El/la Agente medioambiental  
 
 
Nombre……………………………………………………… 
 
 
 
 

l
/
L 

Nombre y apellidos de las personas distintas de Usted que van a intervenir en la realización de la quema: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

* (únicamente en el caso de que su parcela se encuentre en su totalidad 
a menos de 15 m de distancia al terreno forestal)     

5.      Horario permitido 
Desde la salida del sol hasta las 13.30 horas, con una serie de 
excepciones según la época y localización. 
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Normas específicas de aplicación para realizar quemas agrícolas en pilas u hogueras en zonas de máximo riesgo  

 
 

Clasificación de las parcelas en función de la distancia a terreno forestal y el tipo de quema 

MODELO DE QUEMA 
DISTANCIA DEL PUNTO DE LA PARCELA MÁS ALEJADO  

A LA VEGETACIÓN FORESTAL 
< 15 m 15-30 m 

Sin quemador Prohibido quemar Prohibido quemar 
Con quemador acondicionado Prohibido quemar* Zona de máximo riesgo 

                     *Ver condición excepcional de 10m a 15m 
 
- A menos de 15 metros de distancia de márgenes, cunetas o formaciones vegetales con continuidad con el terreno forestal, queda 

PROHIBIDO cualquier tipo de quema. 
 
- De 15 metros a 30 metros de distancia de márgenes, cunetas o formaciones vegetales con continuidad con el terreno forestal, únicamente se 

permitirá la quema en hogueras dentro de quemador agrícola debidamente acondicionado. 
 
 
- Excepcionalmente se permitirá la quema en hogueras dentro de quemador agrícola debidamente acondicionado cuando la parcela agrícola se 

encuentre en su totalidad a menos de 15 metros de márgenes, cunetas o formaciones vegetales con continuidad con el terreno forestal, siempre y 
cuando el quemador se encuentre a más de 10 m de distancia del terreno forestal. 

 
En cualquier caso, antes de quemar debe considerar otras opciones (llevar los restos a otra parcela de su propiedad más lejana al terreno forestal, llevar los 
restos a un quemador de otra parcela de su propiedad, triturar los restos…). 
Se recomienda que cuando realice la quema, se encuentre acompañado por otra persona. 
 
 

Extreme la precaución, se encuentra en zona de máximo riesgo 
 

                           
CONDICIONES METEOROLÓGICAS. 
 

Condiciones de obligado cumplimiento: 
 NO estar en Preemergencia de nivel 2 y 3. 

- Sólo se pueden ejecutar las quemas en Preemergencia de nivel 1. 
- En caso de que el comportamiento del fuego pueda ser peligroso por cambios en la situación meteorológica, como aparición vientos de poniente, 

rachas de dirección variable o fuertes, los trabajos de quema deben suspenderse inmediatamente.  
Recomendaciones: 

 
 Es preferible la realización de las quemas en condiciones de estabilidad atmosférica. 
 Lo idóneo es su ejecución tras lluvias que dejen al menos 5 mm de precipitaciones.  
 El nivel de alerta así como su previsión para el día siguiente puede consultarse: 
 En la página web: www.112cv.com  
 En el ayuntamiento. 
 En Twitter: gva_112cv 

 
ÉPOCA Y MOMENTO. 

Criterios obligatorios: 
- Según el Reglamento de la Ley Forestal aprobado por Decreto 98/1995, de 16 de mayo de forma general quedan prohibidas todas las quemas 

durante el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 16 de octubre, ambos inclusive. 
- Según ORDEN de 2 de marzo de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda queda prohibida la ejecución de todas las quemas en el periodo 

comprendido entre el Jueves Santo y el lunes inmediatamente después del Lunes de Pascua conocido como Lunes de San Vicente.  
  
 

- Aún estando dentro del periodo establecido para usar el fuego, se suspenderá la quema en los días y zonas en los que el nivel de Preemergencia 
sea 2 y 3. 

- El horario general de quemas agrícolas según el Plan de Prevención de Incendios de la Demarcación de Segorbe será desde la salida del sol 
hasta las 13.30 horas, con una serie de excepciones según la época y localización. 
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CONDICIONES DE LA QUEMA 

Criterios obligatorios: 
- Las hogueras se situaran en el interior de la parcela agrícola, a una distancia nunca inferior a 3 m de los bordes de la parcela. 
- Se ubicarán en el lugar de la parcela más alejado de la vegetación forestal. 
- En caso de que la parcela se encuentre rodeada de vegetación forestal se quemará en el centro de la parcela siempre que la distancia del 

quemador al terreno forestal sea superior a 10 metros. 
- La carga de las hogueras será moderada y adecuada a las condiciones ambientales del momento y del combustible que se este eliminando (verde o 

seco), para evitar el escape de pavesas y la soflamación de la vegetación circundante.  
- Siempre ha de haber personal presente si hay fuego vivo o ascuas. 
- Las hogueras deben de quedar totalmente extinguidas realizando el siguiente proceso: 

o Con las cenizas recogidas en el centro de la hoguera, mojar los restos con agua, remover las brasas, volver a tirar agua y remover, repitiendo 
el proceso hasta mojar el conjunto de los rescoldos.  

o No abandonar la hoguera hasta que los restos se encuentren a temperatura ambiente. 
- Cada trabajador tendrá a mano herramientas de sofocación de fuego, como pueden ser mochilas extintoras, cubos de agua, batefuegos o ramas, y 

como apoyo herramientas de cavado y lanzado de tierra (azadas, palas,…), para ser usadas en caso de necesidad. 
Recomendaciones: 
- Preferentemente se deben quemar restos verdes.  
- Se observará la dirección del viento para minimizar la pérdida de visibilidad en las vías de comunicación cercanas. 

 
 SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO. 

Criterios obligatorios: 
- En el lugar de realización de la quema debe haber un teléfono móvil operativo u otro medio de comunicación, para comunicar un escape de fuego al 
112.  
- En caso de no haber cobertura de telefonía móvil en el lugar de trabajo, habrá que tener localizado el lugar más cercano desde el que se puede hacer 
una comunicación efectiva antes de iniciar los trabajos con fuego.  

 
ESCAPE DE FUEGO. 

Criterios obligatorios: 
 

Según el Artículo 45 de la Ley 43/2003 de 21 de noviembre, de Montes: 
“Toda persona que advierta la existencia o iniciación de un incendio forestal estará obligada a avisar a la autoridad competente o a los servicios de 
emergencia y, en su caso, a colaborar, dentro de sus posibilidades, en la extinción del incendio.” 

 Se debe avisar inmediatamente al 112 en caso de ocurrir un escape de fuego.   
 En caso de escape todos los trabajadores han de tratar de atajar el conato trabajando de forma coordinada y diligente, hasta la llegada de los 

primeros medios de extinción.  
Así mismo, también se debe esperar la llegada de los Agentes Medioambientales o de las Fuerzas de Seguridad del Estado para que den traslado de lo 
acontecido. El punto de inicio se tratará de mantener sin alterar o que sea alterado lo menos posible. 
 

 
 
 

GRACIAS POR TRABAJAR CON PRECAUCIÓN 
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SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA QUEMAS 

QUE SE ENCUENTREN A MÁS DE 30 m DE DISTANCIA DEL TERRENO FORESTAL 
REGULADA POR EL DECRETO 98/1995 

 
1. Datos de la persona solicitante. 
 
Nombre y apellidos…………………………………………………………………….............................D.N.I...  ………………………..  Teléfono….………………………    

 
Domicilio……………………………………………........Población…………………………………………………….Provincia………………………………………………… 

 
2. Tipo de quema (marque con una cruz) 
 

      Quema agrícola en quemador acondicionado a más de 30 m del terreno forestal    
          Quema agrícola sin quemador  a más de 30 m del terreno forestal        
          Quema agrícola de márgenes de cultivo, ribazos, cunetas o acequias       

 
3. Localización de la quema: 
 

 TERMINO MUNICIPAL PARTIDA POLIGONO-PARCELA FECHA PREVISTA QUEMA  DÍA DE LA SEMANA    
A     
B     
C     
D     

 
Distancia que existe entre la QUEMA que Usted va a realizar y el terreno forestal (o a una formación continua de vegetación distinta de campos de cultivo). 
Marque con una cruz  para cada parcela.  

 
 

 

Nombre y apellidos de las personas distintas de Usted que van a intervenir en la realización de la quema: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….           
          

4. Medidas de precaución.                                                                                           5.       Horario permitido 

…………………………………………………………………                                   
 

6. Observaciones. 
 
 
 

AUTORIZACION 
 

Nº DE AUTORIZACION…………………… 
 
 
 
 
 
Dº/Dña………………………………………………………………..con 
DNI……………………………………..me comprometo a seguir las Normas  
de Aplicación aquí reflejadas las cuales he leído y he entendido.  
 
En…………………….a……de…………………………..de………… 
 
 
El/la Solicitante 
 
Fdo…………………………………………………………………………….. 
 
Se autoriza a…………………………………………………….. … a realizar la 
quema solicitada en el punto 2 en los lugares indicados en el punto 3, y 
en el periodo comprendido entre el día  ………………… y el día 

……………….comprometiéndose a cumplir las normas que aparecen al 
dorso. 
 
En………………………..,    a..…  de…………………….. de….……….. 
 
EL DIRECTOR TERRITORIAL 
Por delegación: El/la Agente Medioambiental 
 
 
Nombre……………………………………………………… 

 
 
 
 

A     Entre 30m y 100m     Entre 100m y 300m     Entre 300m y 500m 
             B     Entre 30m y 100m     Entre 100m y 300m     Entre 300m y 500m 
             C     Entre 30m y 100m     Entre 100m y 300m     Entre 300m y 500m 
             D     Entre 30m y 100m     Entre 100m y 300m     Entre 300m y 500m 

Desde la salida del sol hasta las 13.30 horas, con una serie de 
excepciones según la época y localización. 
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NORMAS DE APLICACIÓN PARA TODAS LAS QUEMAS 

Las siguientes normas serán válidas para todas las quemas  que se realicen entre a más de 30 m y a menos de 500 m del terreno forestal. Se atendrán a las 
siguientes limitaciones y condiciones: 
 
CONDICIONES METEOROLÓGICAS. 

Condiciones de obligado cumplimiento: 
 NO estar en Preemergencia de nivel 2 y 3. 
 Los días de Preemergencia de nivel 2 y 3 no se autorizará ningún tipo de fuego y perderán la validez las autorizaciones expedidas para esos días. 
 Sólo se podrán ejecutar las quemas en Preemergencia de nivel 1. 
 En caso de que el comportamiento del fuego pueda ser peligroso por cambios en la situación meteorológica, como aparición vientos locales, vientos 

de poniente, rachas fuertes o de dirección variable, los trabajos de quema deben suspenderse inmediatamente.  
Recomendaciones: 
 Es preferible la realización de las quemas en condiciones de estabilidad atmosférica. 
 Lo idóneo es su ejecución tras lluvias que dejen al menos 5 mm de precipitaciones.  
 El nivel de alerta así como su previsión para el día siguiente puede consultarse: 

- En la página web: www.112cv.com  
- En el ayuntamiento. 
- En Twitter: gva_112cv 
 

ÉPOCA Y MOMENTO. 
Criterios obligatorios: 
 Según el Reglamento de la Ley Forestal aprobado por Decreto 98/1995, de 16 de mayo de forma general quedan prohibidas todas las quemas 

durante el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 16 de octubre, ambos inclusive. 
 Según ORDEN de 2 de marzo de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda queda prohibida la ejecución de todas las quemas en el periodo 

comprendido entre el Jueves Santo y el lunes inmediatamente después del Lunes de Pascua conocido como Lunes de San Vicente.  
 Aún estando dentro del periodo establecido para usar el fuego, se suspenderán las autorizaciones de quema en los días y zonas en los que se 

decrete Preemergencia de nivel 2 y 3. 
 El horario general de quemas agrícolas según el Plan de Prevención de Incendios de la Demarcación de Segorbe será desde la salida del sol 

hasta las 13.30 horas, con una serie de excepciones según la época y localización. 
 

CONDICIONES DE LA QUEMA 
 

 Según el tipo de quema se tomaran las medidas de precaución adecuadas. Ver las normas específicas para cada actividad y para cada tipo de 
quema en cada caso, que aparecen a continuación. 
 El interesado está obligado a permanecer vigilando la quema hasta que esta quede totalmente extinguida (el conjunto de los restos debe de estar  a 

temperatura ambiente), apagando las brasas y rescoldos con agua y luego echando tierra para evitar el vuelo de pavesas. 
 Se observará la dirección del viento para minimizar la pérdida de visibilidad en las vías de comunicación cercanas. 

 
SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO. 

Criterios obligatorios: 
 En el lugar de realización de la quema debe haber un teléfono móvil operativo u otro medio de comunicación que permita dar un aviso de alarma 

rápidamente. 
 En caso de no haber cobertura de telefonía móvil en el lugar de trabajo, habrá que tener localizado el lugar más cercano desde el que se puede hacer 

una comunicación efectiva antes de iniciar los trabajos con fuego. 
 

ESCAPE DE FUEGO. 
Criterios obligatorios: 
 
Según el Artículo 45 de la Ley 43/2003 de 21 de noviembre, de Montes: 
“Toda persona que advierta la existencia o iniciación de un incendio forestal estará obligada a avisar a la autoridad competente o a los servicios de 
emergencia y, en su caso, a colaborar, dentro de sus posibilidades, en la extinción del incendio.” 

 
 Se debe avisar inmediatamente al 112 en caso de ocurrir un escape de fuego.   
 En caso de escape todos los trabajadores han de tratar de atajar el conato trabajando de forma coordinada y diligente, hasta la llegada de los 

primeros medios de extinción.  
Así mismo, también se debe esperar la llegada de los Agentes Medioambientales o de las Fuerzas de Seguridad del Estado para que den traslado de lo 
acontecido. El punto de inicio se tratará de mantener sin alterar o que sea alterado lo menos posible. 

 
 

Normas específicas de aplicación para realizar quemas agrícolas en pilas u hogueras. 
 

Distancia entre hoguera y márgenes, cunetas o formación con continuidad de la vegetación de 30 a 500 metros 
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Se recomienda realizar la quema dentro de un quemador debidamente construido siguiendo las Normas de aplicación para todas las 
quemas y si no fuera posible quemar en quemador se seguirán las siguientes normas: 
 

Normas de aplicación para todas las quemas y además:  
Criterios obligatorios: 
- Las hogueras se situaran en el interior de la parcela agrícola. 
- Se ubicarán en el lugar de la parcela más alejado de la vegetación forestal (más de 30 m). 
- En caso de que la parcela se encuentre rodeada de vegetación forestal se quemará en el centro de la parcela, siempre que existan más de 30 m de 

distancia desde el centro de la parcela hasta el monte. 
- Las hogueras se harán con una banda perimetral limpia de vegetación y de combustible de 2 m de anchura o dentro del terreno labrado con el mismo 

perímetro de seguridad como mínimo. 
- La carga de las hogueras será moderada y adecuada a las condiciones ambientales del momento y del combustible que se este eliminando (verde o 

seco), para evitar el escape de pavesas y la soflamación de la vegetación circundante. 
- Siempre ha de haber personal presente si hay fuego vivo o ascuas. 
- Las hogueras deben de quedar totalmente extinguidas realizando el siguiente proceso: 

o Con las cenizas recogidas en el centro de la hoguera, mojar los restos con agua, remover las brasas, volver a tirar agua y remover, repitiendo 
el proceso hasta mojar el conjunto de los rescoldos. 

o No abandonar la hoguera hasta que los restos se encuentren a temperatura ambiente. 
- Cada trabajador tendrá a mano herramientas de sofocación de fuego, como pueden ser mochilas extintoras, cubos de agua, batefuegos o ramas, y 
como apoyo herramientas de cavado y lanzado de tierra (azadas, palas,…), para ser usadas en caso de necesidad. 

Recomendaciones: 
- Preferentemente se deben quemar restos verdes.  
- Se observará la dirección del viento para minimizar la pérdida de visibilidad en las vías de comunicación cercanas. 

 
Normas específicas de aplicación para realizar ROZAS AGRÍCOLAS MEDIANTE QUEMA, incluye quema de márgenes, de ribazos, de cunetas y de 
acequias en terrenos agrícolas. 

 
Normas de aplicación para todas las quemas y además:  

 
Criterios obligatorios: 
- Los bancales circundantes a la zona a quemar estarán labrados. 
- En todos los casos NO existirá continuidad de vegetación entre la zona de quema y la zona forestal. 
- Como mínimo habrá 10 m limpios de vegetación y materiales combustibles entre la zona de quema y la zona forestal. 
- Se retirará la carga excesiva de combustible, interviniendo sobre la vegetación antes de empezar la quema. 
- Se debe cortar o compactar todo el material combustible que pase de 0,5 m de altura en el área a quemar. 
- La quema se iniciará siempre en contra del viento y empezando siempre en la parte más elevada de la parcela para realizarla en contra de pendiente. 

Cuando el fuego haya quemado a la contra 5 m como mínimo se puede prender a favor.  
- Las quemas se deben hacer sin viento o con brisas débiles, los días de viento fuerte más de 10 km/h (“las hojas de los árboles se agitan constantemente. 

Se despliegan las banderas” según la escala Beaufort) se deben suspender. 
- El frente de fuego nunca podrá superar los 5 m de longitud. 
- Siempre ha de haber personal presente si hay fuego vivo o ascuas.  
- No se abandonará la quema hasta la extinción total del fuego, no deben quedar ascuas activas o puntos de calor, se apagarán las brasas y rescoldos con 

agua. No abandonar la quema hasta que los restos se encuentren a temperatura ambiente. 
- Cada trabajador tendrá a mano herramientas de sofocación de fuego, como pueden ser mochilas extintoras, cubos de agua, batefuegos o ramas, y como 

apoyo herramientas de cavado y lanzado de tierra (azadas, palas,…), para ser usadas en caso de necesidad. 
Recomendaciones: 
- Las pequeñas manchas o golpes de vegetación en los terrenos agrícolas son reservorios biológicos, donde se refugia la fauna cinegética por ejemplo. 

Piense bien la necesidad de quemar esas manchas de “suciedad”, puede que el daño provocado sea superior al beneficio obtenido.  
- Se observará la dirección del viento para minimizar la pérdida de visibilidad en las vías de comunicación cercanas. 
- Se debe quemar a primera hora de la mañana, ya que la humedad es mayor y la temperatura menor, y el fuego se comporta de una manera más dócil.   
- Para aumentar la docilidad del fuego se puede intervenir sobre la vegetación de las siguientes formas: humedeciéndola antes de la quema o disminuyendo 

su altura (compactándola o cortándola).  
 

Normas específicas de aplicación para el uso del fuego en actividades apícolas. 
 
Normas de aplicación para todas las quemas y además:  
 

Criterios obligatorios: 
- Limpieza de toda la vegetación existente (labrado, cavado y/o rastrillado) que sea de 2m de ancho alrededor de las colmenas y entre éstas. 
- Se deberá disponer de herramientas de sofocación del fuego en el sitio de trabajo mientras el ahumador este encendido. Estas herramientas pueden ser 

un extintor, o de una mochila extintora u otros recipientes con agua que se pueda usar para sofocar fuego, que guarden al menos 15 litros como mínimo, 
las herramientas de cavado y lanzado de tierra se pueden usar de apoyo, no llegando en ningún caso a sustituir al agua como medio de sofocación.  
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- Las herramientas de sofocación estarán situadas a una distancia máxima de 10 metros del ahumador encendido.   
- El material empleado para el encendido del ahumador se acumulará en un lugar seguro. 
 
 
 USO DEL AHUMADOR. 
Criterios obligatorios: 
 
- El ahumador se transportará apagado. 
- El fuego se debe encender directamente en el interior del ahumador. 
- Se recomienda su encendido dentro de las cajas de transporte de los vehículos de carga si los hubiera. En caso contrario el ahumador se debe encender 

sobre terrenos desprovistos de vegetación, como en el centro de caminos de rodadura o dentro del perímetro de seguridad de las colmenas con una 
distancia mínima a la vegetación de 5 m en todos los casos.  

- Se revisará que el ahumador no desprenda pavesas; si fuese necesario se instalará una rejilla o se sustituirá el ahumador defectuoso por otro que se 
encuentre en las condiciones adecuadas. 

- El ahumador no se depositará nunca sobre terreno cubierto de vegetación o combustibles 
- Mientras el ahumador este encendido estará siempre a la vista, colocado encima de una colmena y nunca en el suelo. 
- Apagar el ahumador vertiendo agua en su interior. También se puede tapar la salida de humos y dejar que el fuego se asfixie en su interior.  
- En ningún caso se vaciará el ahumador en el campo o monte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR TRABAJAR CON PRECAUCIÓN 
 
 

 



 

 

 

 

10 MODELS D’AUTORITZACIÓ 

 

TIPUS DE CREMA ZONES PERÍODE DIES HORARI  CONDICIONS  PROCEDIMENT 

Crema 
de marges de cultiu o 
de restes agrícoles  

 

Màxim risc  
 

<15 m de 
terreny forestal 

De gener al final juny i 
d’octubre a final de juny de 

nou.  
 

(excepte de Dijous Sant a 
dilluns de Sant Vicent) 

 
 

Preemergència 
 Nivell 1  

 
Risc d’incendi 

forestal baix/mig 

Entre l’orto i 
les 13.30 

hores 

Prohibit inclòs amb cremador condicionat, a 
excepció si aquest es troba a més de 10 metres 

de terreny.  
 

Autorització signada per l’Ajuntament  o els Agents 
Mediambientals segons imprès normalitzat per a Zona 

de màxim risc 

Màxim risc  
 

15-30 m de 
terreny forestal 

 

Permès només amb  cremador degudament 
condicionat.  

 
 

General 
 

> 30-500 m de 
terreny forestal 

Permès sense i amb  cremador degudament 
condicionat.  

 

Autorització signada per l’Ajuntament  o els Agents 
Mediambientals segons imprès normalitzat per a Zona 

General 
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Zona General (30-500 m)


	NT_quemas_agricolas.pdf
	Portadas NT.pdf
	NT Quemas agricolas_2014.pdf
	Modelo Autorización maximo riesgo.pdf
	NT Quemas agricolas_2014.pdf
	Modelo Autorizacion A4 mas de 30 m.pdf




