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PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS DE: 

ALBALAT DE LA RIBERA 

1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Justificació. 

El Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals establirà les mesures generals per a la prevenció d'incendis forestals, 

la defensa de les forests i terrenys forestals inclosos en el terme municipal, la protecció de les persones, béns i 

nuclis rurals, així com la promoció i adopció d'una política de prevenció adequada segons les necessitats i 

possibilitats de la població d’Albalat de la Ribera.  

Segons el Pla de Prevenció d'incendis forestals de la Generalitat Valenciana, s'han de complir els següents 

objectius:  

 Conèixer i quantificar la dimensió del problema que suposa un incendi forestal. 

 Conèixer les causes i factors que afecten el risc, tant en el seu vessant territorial com temporal. 

 Disseny d'accions que han d'actuar sobre l'incendi abans que es produïsca: 

•  Conciliació d'interessos en l'entorn forestal 

•  Missatges preventius 

•  Vigilància dissuasiva 

•  Accions sobre la massa forestal (eliminació de residus forestals, aclarides, obertura d'àrees tallafocs, etc.) 

•  Formació en bones pràctiques 

•  Afavorir conductes de menor risc 

 Minimitzar el nombre d’incendis produïts per causes antròpiques.  

 Minimitzar els danys derivats d´un incendi forestal. 

D'altra banda, es persegueixen una sèrie d'objectius particulars, de caràcter més individualitzat que els generals:  

 Analitzar la situació actual i la seua evolució previsible en referència a la problemàtica creixent dels 

incendis forestals.  

 Zonificar el territori en funció del risc d'incendis.  

 Regular, conscienciar, formar i informar sobre pràctiques, activitats i infraestructures amb el risc d'ignició 

d'incendis forestals per a minimitzar el nombre de focs.  

 Fomentar la pràctica d'activitats i actuacions, labors d'informació, conscienciació, divulgació i vigilància 

que minimitzen el nombre d'incendis forestals o la superfície afectada per aquests.  

 Reduir la vulnerabilitat d'infraestructures i activitats enfront dels incendis forestals.  

 Analitzar, incrementar i millorar els mitjans de vigilància, dissuasió i detecció d'incendis forestals i de totes 

les zones de risc identificades en el present Pla.  
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 Realitzar les actuacions i infraestructures bàsiques establides en l'àmbit del pla i, en cas de ser necessari, 

regular els criteris bàsics pels quals s'han de regir.  

 

Establir prioritats per a l'execució i posada en marxa de les actuacions proposades, de manera que es facilite la 

seua gestió per l'Ajuntament (programació d'actuacions anualment i sol·licitud de subvencions sobre la base dels 

criteris i prioritats determinades). 

 

A mes, el municipi d’Albalat de la Ribera es troba en la llista de municipis que necessiten tindre un Pla Local Reduït 

de Prevenció d’Incendis Forestals, doncs presenta d'una superfície igual o inferior a 1000 hectàrees de terreny 

forestal i no existeix cap superfície contínua igual o superior a 500 hectàrees de terreny forestal i que deu, en tot 

cas redactar-se amb el contingut mínim que estableix l’article 140 del Decret 98/1995. 

 

 Aprovació del present Pla. 

El ple de l'ajuntament va aprovar aquest Pla Local Reduït de Prevenció d'Incendis Forestals el dia …./…./…… 

(---s'adjuntarà còpia de l'Acta---) 

 

1.3. Marc normatiu existent. 

PPIIFF de la demarcació de Polinyà, redactat en 2007, actualitzat en 2013 i aprovat per Resolució de 30 de juliol 

de 2013, del Conseller de Governació i Justícia. 

 

PPIIFF del Parc Natural de l’Albufera de València, aprovat per RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2006, del Conseller 

de Territori i Habitatge. Actualment revisat, però no aprovat. 

1.4. Relació de muntanyes del municipi. 

 

1.4.1. Monts de titularitat o gestió pública: 

 

          No existeixen 

 

1.4.2. Figures de protecció (parc natural, paratges naturals municipals, microrreserves, paisatges protegits….): 

 

          De les 1.447,59 ha de superfície municipal, 647,25 ha estan protegides (un 44,71 %) 
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(*) Actualment LIC, però en breu, una vegada aprovada mitjançant Decret, la Norma Tècnica de Gestió que es tramita, serà Zona d’Especial de 

Conservació (ZEC) 

 

1.4.3. Altres monts: 

 

El terreny forestal en el terme municipal, segons la cartografía PATFOR, de caràcter informatiu fins l’aprovació del PORF de 

la Demarcació de Polinyà de Xúquer, respon exclusivament al marge esquerre del Riu Xúquer, terreny no gestionat per la 

Generalitat Valenciana, i que compta amb una superfície cartogràfica de 9,09 ha. Es tracta de terrenys públics, la titularitat 

dels quals recau sobre la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. 

DECRET D’APROVACIÓ DENOMINACIÓ 

SUPERFÍCIE 

EN MUNICIPI 

(HA) 

%1 DEL 

TOTAL 

(1.447,59 

Ha) 

CONTINUÏTAT AMB 

ALTRES MUNICIPIS. 

Decret 71/1993, de 31 de maig 
Parc Natural de 

l’Albufera 
625,24 43,19 

ALBAL; ALFAFAR; 

ALGEMESÍ; BENIPARRELL; 

CATARROJA; CULLERA; 

MASSANASSA; SEDAVÍ; 

SILLA; SOLLANA; SUECA; 

VALÈNCIA 

Acord del 10 de setembre de 

2002 

Zona Humida de 

l’Albufera 
625,24 43,19 

Decisió de la Comissió, de 19 

de juliol de 2006, per la qual 

s’adopta, de conformitat amb la 

Directiva 92/43/CEE del 

Consell, la llista de llocs 

d’importància comunitària de la 

regió biogeogràfic mediterrània 

Lloc d’Interès 

Comunitari – 

XN2000 

627,75 43,37 

Acord de 5 de juny de 2009, 

del Consell, d’ampliació de la 

Xarxa de Zones d’Especial 

Protecció per a les Aus (ZEPA) 

de la Comunitat Valenciana 

Zona d’Especial 

Protecció per a les 

Aus – XN2000 

616,03 42,56 

Decisió de la Comissió, de 19 

de juliol de 2006, per la qual 

s’adopta, de conformitat amb la 

Directiva 92/43/CEE del 

Consell, la llista de llocs 

d’importància comunitària de la 

regió biogeogràfic mediterrània 

Lloc d’Interès 

Comunitari (*) – 

XN2000 

11,72 0,81 

ALBERIC, ALCÀNTERA DE 

XÚQUER, ALGEMESÍ, 

ALZIRA, ANNA, ANTELLA, 

BENEIXIDA, BENIMUSLEM, 

BOLBAITE, CÀRCER, 

CARCAIXENT, CHELLA, 

COTES, CULLERA, 

ESTUBENY, FORTALENY, 

GAVARDA, LLAURÍ, 

NAVARRÉS, POLINYÀ DE 

XÚQUER, RIOLA, SELLENT, 

SUECA, SUMACÀRCER, 

TOUS, VILLANUEVA DE 

CASTELLÓN. 
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2. DESCRIPCIÓ  DEL MUNICIPI 

2.1. Situació del terme municipal. 

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) 

 

 

 Plànol de situació del terme municipal d’Albalat de la Ribera. Elaboració: Medi XXI – GSA. 
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2.2. Descripció de medi físic. 

 

Fisiografia: 

 

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

inclinació descendent cap al nord. 

 

Climatologia: Estació Algemesí - IVIA (SIAR) 

 

Temperatura mitjana anual:  17,42 ºC 

 

Precipitació mitjana anual acumulada: 578,84 mm 

 

Humitat relativa mitjana anual:  70,05 % 

 

Vent  Direcció vents dominants:  Est als mesos de primavera i estiu i sud-oest a la tardor i hivern  

Velocitat mitjana:  4,13 km/h 

 Climograma del terme municipal d’Albalat de la Ribera. Font: SIAR (estació meteorològica d’Algemesí) 

 

En el gràfic anterior es mostra el climograma de Walter Gaussen, en el qual es representen les temperatures en roig 

i les precipitacions en blau. S'observa una època de sequera o dèficit hídric prolongat durant els mesos de juny, 

juliol i agost. Aquesta serà l'època en la qual el risc d'incendis forestals serà major, pel fet que la vegetació estarà 

més disponible per a cremar, a més de les condicions meteorològiques favorables a aquest efecte. Com més gran 

és la separació entre la línia de temperatura i la de precipitació major és el dèficit hídric i per tant major el risc. 
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2.3. Descripció soci-econòmica del municipi. 

Les dades emprades per a realitzar aquest estudi socioeconòmic han sigut facilitats per l'Institut Valencià 

d'Estadística (Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana) i del Portal Argos de la Generalitat Valenciana. 

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. 

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: 

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

A mode de resum, a continuació, es mostra la fitxa municipal d’Albalat de la Ribera actualitzada a 2019 de l'Institut 

Valencià d'Estadística. 

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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 Fitxa Municipal socioeconòmica d’Albalat de la Ribera (Full 1/3). Font: Institut Valencià d'Estadística. 
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 Fitxa Municipal socioeconòmica d’Albalat de la Ribera (Full 2/3). Font: Institut Valencià d'Estadística. 
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 Fitxa Municipal socioeconòmica d’Albalat de la Ribera (Full 3/3). Font: Institut Valencià d'Estadística. 
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2.4. Descripció de la superfície forestal del municipi:  

 

2.4.1.. Descripció de les masses. 

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. 

En la caracterització de les masses forestals del terme municipal d’Albalat de la Ribera, s'analitza a través de la 

cartografia disponible, aquell terreny municipal susceptible de ser classificat com a forestal, així com la continuïtat 

del mateix amb masses pertanyents a altres termes municipals confrontants i el possible impacte que aquestes 

continuïtats puguen ocasionar en la seua gestió. 

Es presenta en primera instància la distribució espacial de terreny forestal i no forestal en Albalat de la Ribera. El 

terreny forestal definit pel PATFOR i cartografiat ocupa un 0,63% (9,09 ha) de la superfície municipal. 
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 Terreny forestal i no forestal del terme municipal d’Albalat de la Ribera. Font: PATFOR. 

 

Amb la finalitat de conèixer la causalitat i el comportament històric dels incendis forestals en el municipi d’Albalat 

de la Ribera, s'ha sintetitzat tota aquesta informació en els següent apartat. 

Al període analitzat (1993-2019), s'ha vist afectada una superfície de 1,65 ha, tota ella de canyar, que suposa el 

18,15 % de la superfície forestal total del municipi i poc més del 0,11 % de la superfície total del terme municipal. 
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 Superfície afectada i punts d’inici al període 1993 - 2019. Font: GVA  

 

La recurrència en aquest tipus de combustible és elevada degut a la seua ràpida formació i disponibilitat, a més 

d´estar a una zona molt propera al nucli urbà (alta afluència de persones) i a cultius agrícoles. 
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 Incendis forestals iniciats a Albalat de la Ribera, per a la sèrie 1993 – 2019. Font: GVA. Elaboració: Medi XXI - GSA 

DATA PARATGE CAUSA 
SUPERFÍCIE (HA) 

Arbrada No arbrada Total 

12/08/2001 BOBABAR Desconeguda 0,00 0,21 0,21 

12/05/2005 
MOLÍ 

PASCUAL 
Intencionada 0,00 0,04 0,04 

24/07/2007 LES JOVADES 
Negligències i 

causes 
accidentals 

0,00 0,02 0,02 

30/03/2009 
LA MOLA 

ULLAL DE LA 
MULA 

Intencionada 0,00 0,02 0,02 

09/06/2009 LA MOTA 
Negligències i 

causes 
accidentals 

0,00 0,01 0,01 

01/03/2010 LES JOVADES Intencionada 0,00 0,02 0,02 

03/03/2012 
PONT DE 
FERRO 

Negligències i 
causes 

accidentals 
0,02 0,25 0,27 

22/04/2012 LA MOTA 
Negligències i 

causes 
accidentals 

0,00 0,15 0,15 

21/01/2014 LES JOVADES 
Negligències i 

causes 
accidentals 

0,00 0,01 0,01 

03/03/2014 
RACÓ DEL RIU 

XÚQUER 
Intencionada 0,01 0,16 0,17 

30/06/2014 
MOTA 

D’ALBALAT 
Intencionada 0,00 0,01 0,01 

21/07/2014 LA MOTA Intencionada 0,00 0,09 0,09 

18/10/2014 
LA BARCA 

(RIU XÚQUER) 
Intencionada 0,00 0,04 0,04 

04/01/2015 LA MOTA Intencionada 0,01 0,35 0,36 

25/02/2016 LA MOTA Intencionada 0,00 0,20 0,20 

03/03/2016 LA MOTA Negligència 0,00 0,01 0,01 

29/05/2019 LES JOVADES Intencionada 0,00 0,02 0,02 

TOTAL 0,04 1,61 1,65 

 

Analitzant les dades anteriors, comprovem que durant el període de 24 anys s'han iniciat un total de 17 incendis 

forestals, que van afectar 1,65 ha. Tots conats que no van aconseguir ni de lluny, l’hectàrea d'afectació. 

També a considerar són les causes dels incendis, les quals son fonamentalment antròpiques. 10 han sigut 

intencionats, 6 degut a negligències i/o causes accidentals i d’1 es desconeix la causa que l’originà. 
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2.4.2. Models de combustibles presents. 

 

Per a l'anàlisi dels models de combustible presents en la zona, s'ha pres com a base l'anàlisi sobre ortofoto, per a 

després comprovar i actualitzar la seua correspondència amb la visita de camp. 

 

 Versió simplificada dels models de combustible (Scott i Burgan),adoptada per la GVA. Font: (GVA, 2019) 

GRUP MODEL DESCRIPCIÓ 
SUPERFÍCIE 

(HA) 

Pastures GR - 2 

Aquest model de combustible es refereix als pasturatges més o menys continus, d'una altura 
no superior a 1 m. El conductor del foc és el combustible herbaci, d'origen natural o pasturat. 
Pot haver-hi existència de xicotetes quantitats de combustible fi mort, i de matolls o arbratge 
dispers. És típic de camps de cultiu recentment abandonats, zones sovint pasturades i àrees 
de muntanya de certa altitud 

1,83 

Pastures GR -4  

Aquest model de combustible es refereix als pasturatges d'una altura superior a 1 m. Model 
típic de camps abandonats o d'aquells en producció, però que no són llaurats i permeten el 
creixement d'espècies herbàcies, així com dels cultius de cereal. Sol tindre prou continuïtat 
horitzontal, la qual cosa afavoreix la propagació de l'incendi. 

6,86 

Pastures GR - 7 
Model representant de zones humides o marjals, compost principalment per espècies de 
canyissar, joncs, etc. Altures variables, generalment de més d'1 m. Càrrega de combustible 
alta i elevada continuïtat horitzontal. 

8,4 

Pastures GR – 8 
Model representant dels canyars d’Arundo donax. Pot trobar-se mesclat també amb altres 
espècies com esbarzers, canyís o joncs, però el combustible majoritari és el que 
proporcionen les canyes. 

2,38 

Matoll SH - 1 

El foc és propagat pel matoll dispers i les restes d'aquest sobre el sòl. Baixa càrrega de 
combustible o poca continuïtat. Pot haver-hi una lleugera presència de pastures que no 
afecten gaire el comportament del foc. Podria assimilar-se aquest model també als matolls 
baixos i discontinus d'alta muntanya, o de sòls molt pobres o rocosos. La talla del matoll no 
és fonamental, la característica més important és la discontinuïtat. 

2,42 

Matoll SH - 3 
El foc és propagat pel matoll relativament dispers, encara que més continu que en el cas de 
SH-1, i les restes d'aquest sobre el sòl. La talla del matoll no és fonamental, la característica 
més important és la discontinuïtat. 

0,41 

Matoll SH - 4 

El portador primari de foc en el SH4 són arbustos llenyosos i fullaraca d'arbust, i d'elevada 
continuïtat. Espècies característiques d'aquest model serien el romer, l'argilaga, la coscolla 
amb xicotet port (per exemple, regenerat després d'un incendi), Juniperus, Phillyrea, 
Rhamnus alaternus, Rhamnus lycioides, etc. Quan els sòls es fan menys profunds i la 
irradiació solar augmenta, apareixen les estepes, brucs, ginestes, etc. 

4,77 

Matoll SH - 5 

El foc és propagat per matoll molt dens, tant horitzontalment com verticalment. Pot existir 
material herbaci discontinu i matolls de port arbori amb ramificacions inicials, entremesclats 
amb el matoll continu superficial. L'altura o profunditat mitjana del matoll és superior a 1 m. 
Espècies típiques: romer, ginesta, argilaga, coscolla, llentiscle, ginebre, etc. 

1,9 

Matoll sota 
arbratge 

TU - 1 

El foc es propaga principalment per herbàcies sota arbratge. Pot haver-hi també presència 
de matoll i fullaraca. Com a exemples típics d'aquest model es troben: les pinedes de 
repoblació, les zones de ribera amb Tamarix sp. (excepte en zones amb esbarzerars o altres 
espècies de matolls), herbàcies sota alberes, herbàcies sota pineda en zones abancalades, 
herbàcies sota pineda en infraestructures de defensa (faixes auxiliars, etc.). També 
s'inclouen en aquest model els boscos densos de coníferes o frondoses, en els quals el foc 
es propaga per una capa compacta de fullaraca, encara que pot haver-hi restes de tala 
lleugeres i presència d'herbàcies. 

0,01 

Matoll sota 
arbratge 

TU-2 Matoll de menys d'1 m d'altura, sota dosser d'arbrat adult, tant de pinàcies com de quercines. 0,18 

Matoll sota 
arbratge 

TU - 3 Matoll de més d'1 m d'altura, sota dosser d'arbrat adult tant de pinàcies com de quercines. 0,17 

Incombustibles NB-1 

Sòl urbà, suburbà i industrial incombustible. Inclou també infraestructures urbanes 
incombustibles, com vies de comunicació, autovies, línies ferroviàries o part de zones 
d'explotacions mineres. Es correspon amb aquelles zones que no han de permetre la 
propagació d'incendis forestals. En alguns casos, les àrees marcades en el plànol com NB1, 
poden experimentar pèrdues estructurals durant un incident d'incendi forestal; no obstant 
això, la ignició de l'estructura en aqueixos casos es produeix habitatge a habitatge, o per 
caiguda de cendres, a vegades ajudada per la ignició de la vegetació ornamental 
acompanyant. Si existeix prou vegetació al voltant de les edificacions per a permetre la 

63,04 
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propagació de l'incendi forestal, aquesta vegetació s'ha de classificar dins de la categoria de 
model de combustible apropiada. 

Incombustibles NB-3 

Zones agrícoles i arrossars. Es correspon amb camps de cultiu en producció, que no 
permeten el pas del foc, en no tindre vegetació herbàcia en superfície. Inclou cultius de secà, 
regadiu i horta, a més d'arrossars. No obstant això, hi ha moltes àrees agrícoles que no es 
mantenen en condicions no combustibles. Per exemple, a més de cultius abandonats i fora 
de producció, sovint es permet que l'herba cresca davall de les vinyes o arbres fruiters, i els 
campsde cereals abans de la collita es poden trobar secs i disponibles per al foc. En aquests 
casos s'ha d'usar un model de combustible diferent al NB3. 

1.344,08 

Incombustibles NB-8 
Aigua. Es correspon amb zones amb làmina d'aigua, com ara rius, embassaments, llacs i 
llacunes. 

6,18 

Incombustibles NB-9 
Sòl nu. Es correspon amb superfície desproveïda de vegetació com platges, penyes, mines 
i pedreres, i altres actuacions en terreny forestal que arriben fins a sòl mineral, per les quals 
el foc no és capaç de propagar-se 

4,63 
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 Models de combustible. Font: GVA 
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3. ÀREES D'ESPECIAL PROTECCIÓ I PRIORITAT DE DEFENSA 

 

3.1 Àrees d'especial protecció: 

 

- Béns materials  

 

Nuclis urbans 

 

En el terme municipal d’Albalat de la Ribera no existeixen nuclis urbans més enllà del casc urbà. Aquest s’ubica 

dins de l’àrea d’influència del terreny forestal i de risc (500 metres). 

A continuació, s’analitzen les condicions preventives que deuen complir segons legislació vigent en la matèria 

d’incendis forestals i la Norma Tècnica d’Infraestructures en Àrees Urbanitzades del PPIIFF de la Demarcació de 

Polinyà de Xúquer.  

NUCLI HABITAT 

Zona perimetral del nucli Vials d’accés al nucli 

Vegetació 
interior 

FCC < 40 % 

Punts d’aigua 

Tractament de 
la vegetació 

 ≥25 m 

Vial 
perimetral 
mínim 5 m 

≥ 2 vials 
d’accés 

mínim 5 m 

Tractament 
de la 

vegetació  
10 m/banda 

Perimetral
s 200 m 

Senyalitzats 

Nucli Urbà  
d’Albalat de la 

Ribera 
SI SI SI SI SI NO NO 

 

Polígons Industrials 

 

El terme municipal d’Albalat de la Ribera compta amb una superfície industrial de 107.357 m², un 0,74 % respecto 

a la superfície del municipi 14.475.900 m². L’esmentada superfície industrial, emmarcada entre el carrer Dula, la 

CV-515 i el camí Vilanova, es troba, a l’igual que el nucli urbà, dins de l’àrea d’influència de 500 m del terreny 

forestal. A més a més, existeixen parcel·les industrials per executar al propi polígon. 

A continuació, s’analitzen les condicions preventives que deuen complir segons legislació vigent en matèria 

d’incendis forestals i la Guia Zones Industrials del PPIIFF de la Demarcació de Polinyà de Xúquer. Aquesta Guia, 

s’ha elaborat per a reduir aquest risc en base a diferents directrius que marquen les condicions que deuen complir-

se per que es minimitze. Concretament, el Reial Decret 2267/2004 de 3 de desembre, aprovà el Reglament de 

seguretat contra incendis als establiments industrials i el Reial Decret 893/2013, de 15 de novembre, aprovà la 

Directriu bàsica de planificació de protecció civil d’emergència per incendis forestals. El seu àmbit d’aplicació és: 

• Nous establiments industrials 

• Establiments industrials que canvien d’activitat 

• Establiments en els que es produeixen ampliacions, reformes o un augment del nivell de risc --> Nous 

desenvolupaments industrials en confrontants amb terreny forestal vegetat. 

-Queden exclosos: establiments o instal·lacions nuclears, radioactives, les d’extracció de minerals, les activitats 

agropecuàries i les instal·lacions per a usos militars. 
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POLÍGON 

INDUSTRIAL 

Zona perimetral Vials d’accés al polígon 

Vegetació 
interior 

(FCC < 40%) 

Punts d’aigua 

Tractament de 
la vegetació 

 ≥25 m 

Vial 
perimetral 
mínim 5 m 

≥ 2 vials 
d’accés 

mínim 5 m 

Tractament 
de la 

vegetació 
10 m/banda 

Perimetra
l 200 m 

Senyalitza
t 

Pol. Ind. Jaume I – 
Camí la Dula 

NO SI SI PARCIAL SI NO NO 

Es seguiran les següents qüestions generals plantejades en aquesta guia sense perjudici del que especifica el 

Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials, on s'estableixen una sèrie de condicions 

sota les quals s'ha d'instal·lar un sistema d'hidrants exteriors: 

. Els criteris que defineixen la necessitat o no d'instal·lar hidrants exteriors depenen de la configuració de la zona, 

de la seua superfície construïda i del nivell de risc intrínsec a determinar segons s'indica als annexos del propi 

reglament. 

. També han de tenir un sistema d'hidrants exteriors si ho exigeixen les disposicions vigents que regulen activitats 

industrials sectorials o específiques, d'acord amb l'article 1 del reglament. Així mateix s'especifica a l'annex el cabal 

i l'autonomia requerida que depenen de la configuració de l'establiment industrial i del nivell de risc intrínsec i de 

l’existència o no de productes combustibles a l'exterior. 

Altres 

El municipi compta amb un Bé d’Interès Cultural (BIC) immaterial com és l’Ateneu Musical i Cultural d’Albalat de la 

Ribera ubicat dins l’àrea d’influència de 500 m dels terrenys forestals però intrínsecament fora de risc, doncs es 

tracta de superfície no combustible. 

- Béns naturals 

El terme municipal d’Albalat de la Ribera disposa d’una superfície protegida de 627,75 ha baix la denominació de 

Parc Natural de l’Albufera i de 11,72 ha integrades al LIC del Curs Mitjà i Baix del Xúquer, representant 

respectivament un 43,77% i un 0,81% de la superfície total del terme municipal. 

 

FIGURA DE PROTECCIÓ NIVELL ABREVIATURA   SUPERFÍCIE (HA) 
% SUPERFICÍE PROTEGIDA 

MUNICIPI 

Parc Natural  Autonòmic  PN 625,24 43,19 

Zona Humida Autonòmic ZH 625,24 43,19 

Lloc d’Interès Comunitari Europeu LIC 627,75 43,37 

Zona d’especial protecció per a las aus Europeu ZEPA 616,03 42,56 

Lloc d’Interès Comunitari Europeu LIC 11,72 0,81 

 

No existeixen microrreserves al terme municipal d’Albalat de la Ribera. 

En quant a l’activitat cinegètica, la major part del terme municipal, es troba inclòs com a espai cinegètic. El vedat 

V-10240, amb una superfície digitalitzada de 1424,79 hectàrees ocupa la totalitat del municipi a excepció del Riu 

Xuquer i part la seua ribera. 
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3.1.1. Àrees d'especial protecció 

Segons la definició que trobem en el PATFOR (GVA, 2013), “Es consideren àrees d'especial protecció aquelles 

zones del territori que contenen elements singulars o de gran valor ecològic, econòmic i personal, així com les 

zones on si es produirà una pertorbació, tal com un incendi forestal, seria necessari un major esforç per a la 

restitució al seu estat original”. 

La definició de les àrees d'especial protecció es basa en les metodologies proposades pel PATFOR i les 

relacionades amb l'anàlisi de qualitat, fragilitat i vulnerabilitat de mitjans materials i personals. En la figura següent 

es disposa la metodologia emprada per a la definició de les àrees d'especial protecció, també anomenades en el 

PATFOR com àrees de major demanda de mitjans o protecció. 

 

 

 Metodologia emprada per a la valoració de la demanda de mitjans. Font: (GVA, 2013). 

 

Observant el següent grafisme(*), es pot dir que el municipi d’Albalat de la Ribera presenta una demanda de 

protecció provisional no valorable a una immensa part del seu terme (1.438,46 ha), aquesta demanda varia quan 

qualifica als terrenys forestals, obtenint-se en ells una demanda de protecció provisional molt baixa a 1,63 ha i una 

demanda de protecció provisional alta a 7,50 ha. 

 

 

 

 

 

(*) A la imatge (i a algunes més de les que s’inclouen al present pla) es representa el terreny forestal del terme 

municipal d’Albalat de la Ribera i la seua zona d’afecció de 500 m. Degut a la singular morfologia longitudinal 

d’aquesta àrea forestal (ribera del marge esquerre del Riu Xúquer), la representació de la totalitat del terme 

municipal fa encara més difícil l’apreciació de la informació que es pretén mostrar als respectius grafismes. 

Àrees d'especial protecció

Àrees de especial protecció 
provisional

Vulnerabilitat Qualitat

Zones urbanitzades
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 Demanda de protecció provisional en el terme municipal d’Albalat de la Ribera. Font: PATFOR – MFE – Medi 
XXI - GSA. 

 

L’obtenció de la demanda de protecció final deu integrar la provisional i la interfície urbana-forestal. Pel fet que 

l’escala d’anàlisi de la Interfície Urbana Forestal del PATFOR és autonòmica, s'ha optat per realitzar una altra 

metodologia d'obtenció de la Demanda de Protecció Final. En aquest cas, s'ha realitzat la classificació de la mateixa 

amb la metodologia PYROSUDOE,  utilitzada per al càlcul del risc d’inici. 
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3.1.2. Interfície urbana-forestal 

 

Analitzant el següent grafisme de la Interfície urbana-forestal, s’observa, com és lògic donada l’absència 

d’urbanitzacions al municipi d’Albalat de la Ribera, que la major densitat d’habitatges es correspon amb el nucli 

urbà i els seus voltants. Més enllà es disposa una interfície més aïllada i dispersa. 

 
 Mapa d'Interfície Urbana Forestal en el terme municipal d’Albalat de la Ribera. Font: Medi XXI - GSA. 
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La integració de la interfície urbana-forestal amb la demanda de protecció provisionals es realitza de la següent 

forma, considerant que si la demanda de protecció provisionals és no valorable, s’assignarà una protecció final molt 

baixa: Àrees d'especial protecció provisional 

 

 Integració de la informació de la interfície urbà-forestal i la demanda de protecció provisional. Font: Medi XXI - GSA 

ÀREES D'ESPECIAL PROTECCIÓ FINAL 

ÀREES D'ESPECIAL PROTECCIÓ PROVISIONAL 

Molt 
alta 

Alta Mitja Baixa 
Molt 
baixa 

No Valorable 

INTERFÍCIE URBANA-
FORESTAL 

Urbà  Molt alta Molt alta Alta Alta Mitja No Valorable 

Agrupat  Molt alta Alta Alta Mitja Baixa No Valorable 

Dispers  Alta Alta Mitja Baixa Baixa No Valorable 

Habitatges 
aïllats  

Alta Mitja Baixa Baixa Molt baixa No Valorable 

Sense interfície Mitja Baixa Baixa 
Molt 
baixa 

Molt baixa No Valorable 

 

La poca superfície de terreny forestal, junt amb la seua homogeneïtat (canyar d’Arundo donax), concentrada en la 

ribera del riu, limita l’obtenció de dades representatives mitjançant la metodologia indicada, obtenint valors poc 

representatius d’algunes de las classes, presentant globalment una demanda molt baixa en tot el municipi. 

Dit l’anterior, podem ressenyar que la demanda de protecció final al municipi dibuixa les zones en què s'haurà de 

realitzar una major o menor gestió per tal d’evitar les conseqüències dels incendis forestals sobre les habitatges i 

residents. S’observa com la major part del terme municipal és “No Valorable”, al no existir superfície forestal 

combustible. La presència de canyar en tota la ribera del marge esquerre del Riu Xúquer, suposa un lleuger 

increment en la demanda de protecció final per la possibilitat d’un incendi i la futura regeneració natural de l’entorn. 

 

 Anàlisi de les Àrees d’especial protecció final. Font: Medi XXI - GSA 

DEMANDA DE PROTECCIÓ FINAL SUPERFÍCIE (HA) % SUPERFÍCIE T.M. 

Molt Baixa 1,63 0,11 

Baixa 7,19 0,50 

Mitja 0,31 0,02 

No Valorable 1.438,46 99,37 
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 Demanda de protecció final en el terme municipal. Font: Medi XXI - GSA. 

 

 

 

 

 



 

24 

 

3.2. Àrees de prioritat de defensa. 

 

Per tal de definir eficientment les inversions en la matèria, cal prioritzar el territori segons diversos criteris analitzats 

anteriorment, com la qualitat i vulnerabilitat de la zona, la perillositat en cas que en ella es produïra un incendi 

forestal i la defensa dels nuclis de població, etc., integrant els resultats anteriorment obtinguts de: 

- Risc d'inici d'incendis: llocs amb major probabilitat d'ignició. 

- Perillositat en situació de vents terrals: on és més perillós que es produïsca des del punt de vista del 

comportament del foc. 

- Àrees d'especial protecció o demanda de protecció: zones amb un valor global major. 

A continuació, es mostra un esquema dels criteris utilitzats per a determinar esta prioritat de defensa. 

 
 Metodologia emprada per a la valoració de la Prioritat de defensa. - Font: PATFOR 2012, GVA. 

 

 Perillositat 

La perillositat es defineix com la facilitat intrínseca d'un sistema forestal per a propagar el foc, junt amb la dificultat 

que puga comportar el seu control en unes condicions meteorològiques determinades, (PATFOR, 2012). 

La metodologia empleada per al seu càlcul es basa en la proposta pel Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de la 

Demarcació Forestal de Polinyà de Xúquer. 

El càlcul i valoració, es realitza per mitjà de la intersecció dels paràmetres següents: 

 Models de combustibles. 

 Pendents i orientacions. 

 Condicions climàtiques. 

Estos valors seran introduïts en un simulador de predicció de comportament del foc en incendis forestals, FlamMap 

5 (United States Department of Agriculture, United States Forest Service, U.S.A) , amb l'objectiu d'obtindre els 

Prioritat de 
defensa

Risc acumulat

Perillositat Risc de inici

Àrees d´especial 
protecció

Àrees d´especial protecció 
provisional

Vulnerabilitat Qualitat

Zones 
urbanitzades
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paràmetres necessaris per al càlcul i anàlisi de la perillositat en cada punt del terreny de la zona d'estudi, obtenint 

com resultat: 

 Longitud de flama. 

 Velocitat de propagació. 

Amb les dades mostrades anteriorment, s’avalua la longitud de flama i la velocitat de propagació per a calcular la 

perillositat. L’aplicació del pes dels valors atén a la metodologia del Pla de Prevenció d'Incendis forestals de la 

Demarcació de Llíria, sent de 1/3 a la velocitat de propagació i 2/3 a la longitud de flama. 

Per tal de classificar la perillositat, es determinen una sèrie de classes, en base al rangs de valors del Pla de 

Prevenció d'Incendis forestals de la Demarcació de Llíria i una assignació pròpia de classes. 

 

 Classificació valors de perillositat. Font: PPIFD 
Polinyà de Xúquer. 

VALOR CLASSE ASSIGNADA 

0-25 Baixa 

25-50 Mitja 

50-75 Alta 

75-100 Molt alta 

 

Donada la tipologia del terme municipal d’Albalat de la Ribera (inapreciables pendents i reduïda superfície de 

terreny forestal), les avaluacions descrites abans no resulten fiables. 

Així doncs, tal com s’observa al següent grafisme, s’atorga una perillositat mitja a la ribera del Riu Xúquer, motivada 

per una escassa pendent però amb un model de combustible GR7 i GR8 de pastures, amb alta velocitat de 

propagació i longitud de flama. 
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 Perillositat per al terme municipal d’Albalat de la Ribera. Font: Medi XXI - GSA. 
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 Risc d´inici o Risc estadístic 

Estudiar el risc d'inici d'incendi forestal, permet realitzar una estimació dels punts o zones on la possibilitat d'ignició 

i origen d'un incendi siga més elevada. Aquest risc d'inici d'incendi ve definit per la naturalesa i el nivell d'activitat 

dels agents causants.  

La metodologia utilitzada per a l'anàlisi del risc d'inici d'incendis del present Pla, consisteix en l'estudi de les 

activitats i zones presents al municipi a menys de 500 m de terrenys forestals i susceptibles d'iniciar un incendi 

forestal. Cada activitat o zona es valora seguint la mateixa escala de valors, escala compresa entre 1 i 5, és a dir, 

entre "molt baix" i "molt alt", per a facilitar la posterior comparació entre elles i poder obtenir un mapa final de Risc 

d'Ignició amb la suma de cadascuna de les capes. 

 

 Definició espacial del risc d’inici del seu risc. Font: Vélez et al. 

Identificador zona Descripció 

Interfície urbana-forestal 

Es valora les principals zones poblades que puguen provocar un incendi forestal, i es dona major pes a 
les zones amb major afluència de persones, pel fet que una major afluència de població afavoreix l'aparició 
d'incendis per causes antròpiques. En aquesta zona s’inclouen els habitatges aïllats dispersos pel 
municipi. Les zones poblades considerades estan descrites a l'apartat 3.1. 

 
Interfície agrícola-forestal 

 

La presència d'activitats agropecuàries en el terme municipal es basa fonamentalment en l'agricultura. No 
tenen presència representativa les zones puntuals d'altres activitats com la ramadera. El perill d'aquesta 
activitat resideix en la crema de restes de podes agrícoles. 

Interfície industria-forestal 
La presència d’indústries / polígons industrials, prop d’una zona forestal, representa un risc elevat d’incendi 
forestal degut a la major afluència de vehicles pesats i a un major risc d’inici d’incendi en l’interior del 
polígon, el qual es podria propagar, posteriorment, a terreny forestal. 

Punts d’abocament 
incontrolats 

No existeixen punts d’abocament, per la qual cosa no suposa cap risc d’incendi forestal. No obstant això, 
es proposa la seua vigilància i seguiment per seu control. 

Línies elèctriques 
Les principals causes d’incendis forestals a causa de línies elèctriques són la caiguda de línies; curtcircuits 
en estacions, subestacions o en transformadors; i el contacte directe entre la vegetació i la pròpia línia. 

Vies de comunicació Incloem totes les carreteres i camins, i se’ls dona major pes a les que major afluència de vehicles tenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 Delimitació espacial del risc d’inici, i valoració per índex. Font: Adaptat Vélez et al. 

Identificador zona Tipus de zona Zona d'influència (m) Índex 

Interfície urbà-forestal 

Urbanes > 10 habitatges  

0 - 100 5 

100 - 250 4 

250 - 500 3 

500 - 1000 2 

Urbanització > 10 habitatges 
0 - 250 3 

250 - 500 2 

habitatge dispers 
0 - 100 3 

100 - 250 2 

habitatge aïllat 
0 - 50 3 

50 - 100 2 

Interfície agrícola-forestal Cultius 

0 - 15 5 

15 - 30 4 

30 - 500 3 

Interfície industrial-forestal Zona industrial 

< 50 4 

50 - 100 3 

100 - 150 2 

Altres activitats: explotació minera Pedrera < 100 2 

Usos recreatius 
Àrea recreativa 

< 50 5 

50 -100 4 

100 - 250 3 

Sender < 50 2 

Línies elèctriques 
Alta intensitat < 100 4 

Media - Baixa intensitat < 50 4 

Ferrocarril Vies de ferrocarril < 50 3 

Vies de comunicació 

Autopista < 50 5 

Carreteres 

< 50 4 

50 - 100 3 

100 - 250 2 

Camins 
< 50 3 

50 - 100 2 

Sendes < 50 2 

 

A través d'aquest mapa realitzat, es poden observar les diferents zones del terme municipal Albalat de la Ribera 

amb el diferent risc d'ignició, o el que és el mateix, el risc potencial que en una zona concreta s'origine un incendi. 
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 Zonificació del risc d‘inici d’ignició. Font: Medi XXI- GSA. 
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La integració de la perillositat i el risc d'inici proporcionaran el risc acumulat enfront d'incendis forestals mitjançant 

la següent combinació: 

 Integració del risc d'inici i la perillositat. Font: Medi XXI GSA 

RISC ACUMULAT 
PERILLOSITAT 

Molt baixa Baixa Mitja Alta Molt alta No Valorable 

RISC D’IGNICIÓ 

Molt baix Molt baixa Baixa Mitja Mitja Alta No Valorable 

Baix Baixa Baixa Mitja Alta Molt alta No Valorable 

Mig Mitja Mitja Mitja Alta Molt alta No Valorable 

Alt Mitja Alta Alta Alta Molt alta No Valorable 

Molt alt Alta Molt alta Molt alta Molt alta Molt alta No Valorable 

 

 Zonificació del risc acumulat. Font: Medi XXI – GSA. 
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 Demanda de protecció 

Una vegada definit el risc acumulat, cal integrar-lo amb les àrees d'especial protecció final, de la següent forma. 

 

 Integració del risc acumulat i les àrees d'especial protecció. Font: Medi XXI – GSA. 

PRIORITAT DE DEFENSA 
ÀREES D´ESPECIAL PROTECCIÓ 

Molt baixa Baixa Mitja Alta Molt alta No Valorable 

RISC ACUMULAT 

Molt baix Molt baix Baix Mig Mig Alt No Valorable 

Baix Baix Baix Mig Alt Molt alt No Valorable 

Mig Mig Mig Mig Alt Molt alt No Valorable 

Alt Mig Alt Alt Alt Molt alt No Valorable 

Molt alt Alt Molt alt Molt alt Molt alt Molt alt No Valorable 

 

Els nivells de demanda de protecció o prioritat de defensa Molt Alta, Alta i Mitja, es troben espacialment relacionats 

amb el risc d’inici d’ignició del canyar existent en la ribera del Riu Xúquer. 

Analitzada la zonificació de prioritat de defensa es realitza el càlcul de la superfície per a cada valor d'esta, a més 

del percentatge respecte a la superfície total del terme municipal. 

 

 Superfície i percentatge segons el valor associat a la prioritat de defensa. Font: Medi XXI – GSA. 

PRIORITAT DE DEFENSA SUPERFÍCIE(HA) PERCENTATGE (%) 

Molt Alta 1,22 0,08 

Alta 3,52 0,24 

Mitja 4,35 0,30 

No valorable 1.438,50 99,38 
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 Mapa dels nivells de prioritat de defensa o demanda de protecció en el terme municipal. Font: Medi XXI - GSA. 
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4. INVENTARI DE MITJANS I PROTOCOL D'ACTUACIÓ. 

 

4.1. Inventari de mitjans propis i mobilitzables. 

 

4.1.1. Mitjans personals. 

POLICIA LOCAL 

La Policia Local, en les seues tasques de vigilància, efectua també una vigilància dissuasòria durant els seus 

itineraris habituals de patrullatge. 

Actualment, la Policia Local d’Albalat de la Ribera compta amb 5 efectius. 

Tel: 96 249 05 00 / 656 982 936 

PROTECCIÓ CIVIL 

Albalat de la Ribera compta amb una agrupació local de Protecció Civil integrada per 8 membres. 

ALTRES 

El terme d’Albalat de la Ribera no disposa d’agrupacions de voluntariat ni associacions que realitzen vigilància. 

L’escassa vigilància en matèria de prevenció d'incendis forestals, degut a la reduïda superfície forestal del terme 

municipal, es duu a terme, principalment, per part de l'administració autonòmica.  

El terme municipal d’Albalat de la Ribera es troba inclòs dins de la zona operativa V4 segons el Pla de Vigilància, 

Detecció i Dissuasió del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals de la Demarcació de Polinyà de Xúquer, redactat 

en 2007 i actualitzat en 2013. Dins d'aquesta zona es realitza una subdivisió en 4 àrees de vigilància. El terme 

municipal d’Albalat de la Ribera es troba dins de l’àrea V402. 

 Zona operativa per al terme municipal d’Albalat de la Ribera. Font: Pla de Prevenció de Incendis Forestals de la Demarcació de Polinyà 
de Xúquer. 
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L'operativitat dels mitjans de vigilància dependrà, segons el Pla de Vigilància, del nivell d'alerta per risc d'incendi 

forestal decretat. Aquest nivell de preemergència es declara diàriament i amb una previsió de 48 hores per l'Agència 

Estatal de Meteorologia (AEMET) a través del Centre Meteorològic Territorial (CMT) a València per a cadascuna 

de les 7 zones homogènies meteorològiques, pertanyent el municipi d’Albalat de la Ribera a la zona 4. Aquesta 

zonificació es realitza durant l'època de major risc d'incendis forestals, la resta de l'any la zonificació es realitza per 

províncies. Existeixen 3 nivells de preemergència per risc d'incendi forestal: 

 Nivell 1 de preemergència: risc sota-mitjà d'incendi forestal. 

 Nivell 2 de preemergència: risc alt d'incendi forestal. 

 Nivell 3 de preemergència: risc extrem d'incendi forestal. 

A continuació, es realitza un inventari dels mitjans de vigilància disponibles per al municipi d’Albalat de la Ribera, 

considerant les rutes o àmbit d'actuació, els períodes i l'horari operatiu, així com els mitjans dels quals disposen. 

Cal tindre en compte que el nombre de mitjans i els horaris del personal contractat poden variar cada any depenent 

del pressupost assignat. Aquesta disponibilitat es trobarà definida en el Pla de Vigilància anual. 

UNITATS DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS 

Les Unitats de Prevenció d'Incendis Forestals depenen de la Conselleria competent en matèria de prevenció 

d'incendis, i es diferencien segons els mitjans dels quals disposen i el número de personal que les compon. 

Les unitats presents en la zona d'estudi, estan compostes, segons el Pla de Vigilància, per: 

UNITATS DE PREVENCIÓ ORDINÀRIES 

Unitats formades per un operari i dotades d'un vehicle TT, així com tot el material necessari en comunicacions i 

vigilància. Les principals funcions són: la informació d'usos del foc a usuaris, la vigilància directa del territori, la 

dissuasió d'actuacions perilloses i puntualment, la primera intervenció en conats. 

UNITATS DE PREVENCIÓ MOTORITZADES 

Unitats formades per tres operaris, que es distribueixen en dos equips, un en un vehicle TT i l'altre format per dues 

motocicletes, així com tot el material necessari en comunicacions i vigilància. Les principals funcions són: la 

informació d'usos del foc a usuaris, la vigilància directa del territori, la dissuasió d'actuacions perilloses i 

puntualment, la primera intervenció en conats. 

UNITATS DE PREVENCIÓ POLIVALENTS 

Unitats formades per dos operaris i un número màxim de tres voluntaris forestals. Es distribueixen en dos equips, 

un en vehicle tot terreny i un altre realitzant una ruta a vaig piular. Estan dotades del material necessari en 

comunicacions i vigilància. 

UNITATS DE SUPORT I SERVEIS ESPECIALS 

Unitat amb actuació a nivell provincial composta per un vigilant i un vehicle TT, dotat amb les eines necessàries 

per a poder realitzar serveis especials, tant diürns com nocturns i així poder atendre les contingències que es 

presenten inesperadament. 

La mobilització d'aquestes unitats es realitza on i quan el tècnic de guàrdia ho estime oportú. 
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UNITAT TÈCNICA 

La mobilització de la Unitat Tècnica es realitza en aquelles províncies en les quals ocorrega un incendi que el tècnic 

de guàrdia estime d'importància i sota la supervisió del personal tècnic de la Direcció General. La unitat consta d'un 

vehicle dotat amb connexió a Internet via satèl·lit, aplicació GIS, cartografia temàtica i ortofotos digitals. També pot 

rebre fotos i dades del GPS de l'helicòpter (perímetres i coordenades).  

Les missions de la Unitat Tècnica, seran: cartografiar les àrees afectades per l'incendi, suport cartogràfic a la 

Direcció Tècnica durant l'incendi, avaluació dels recursos afectats (tipus vegetació, muntanyes públiques, superfície 

no forestal, superfície forestal, etc.). 

 

 Extracte de la situació dels mitjans fixos i mòbils de la província de València. Font: GVA 

SERVEI DE BOMBERS FORESTALS  

L’operatiu de Bombers Forestals s’estructura anualment, pel què les dades presentades poden variar. Malgrat això, 

es disposen les unitats que històricament s’han ubicat més properes al municipi: 

 

 Mitjans mòbils de la Província de València. Font: GVA 

 ANUAL 9 MESOS 7 MESOS 5 MESOS 3 MESOS 

 BRIGADES AUTOBOMBES BRIGADES AUTOBOMBES BRIGADES AUTOBOMBES BRIGADES AUTOBOMBES BRIGADES AUTOBOMBES 

Alzira       SÍ   SÍ 

El Saler         SÍ  

Enguera       SÍ   SÍ 

Xàtiva  SÍ         
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CONSORCI PROVINCIAL DE BOMBERS DE VALÈNCIA 

El Consorci Provincial de València és l'organisme dependent de la Diputació de València, la fi primordial de la qual 

serà el salvament de persones i béns, l'extinció d'incendis i la prevenció i actuació en qualsevol tipus de sinistre o 

situació en què la protecció civil faça precisa la seua col·laboració. 

Actualment Albalat de la Ribera pertany a l´àrea operativa Zona 5, on esta operatiu un Parc Principal a Alzira i 2 

Parcs de Bombers Auxiliars (Cullera – Zona 4 - i Silla – Zona 3 –). 

 

 Informació Bombers en l’àmbit comarcal. 

BOMBERS FORESTALS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

Denominació Direcció Contacte 
Àmbit 

d´actuació 
Període 
operatiu 

Parc de Bombers d’Alzira 
Carrer Ronda Tintorers, 24, 

46600 Alzira, València 
96 240 40 
20 1·1·2 

Àrea Operativa 
Zona 5 

Tot l’any. 24h 

Parc de Bombers de Cullera 
Carrer Russafa, 68 

46400 Cullera, València 

96 173 86 
82 

1·1·2 

Àrea Operativa 
Zona 4 

Tot l’any. 24h. 

Parc de Bombers de Silla 
Avinguda Alboraig, s/n 
46460 Silla, València 

96 121 30 
66 

1·1·2 

Àrea Operativa 
Zona 3 

Tot l’any. 24h. 

 

 

 Situació de Parcs del Consorci Provincial de Bombers de València. Font: CPBV 
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4.1.2. Mitjans materials 

Existeixen els següents mitjans disponibles al municipi d’Albalat de la Ribera: 

 1 cotxe patrulla  

 1 motocicleta tipus “scooter”  

 Material de senyalització 

 

4.2. Protocol d'actuació en funció dels diferents graus d'alerta d'incendis. 

 

Segons el Pla Especial d´Incendis Forestal revisat el 3 d´abril del 2017, el municipi no te obligació de redactar el 

Pla d´actuació Municipal front a incendis forestals degut a l’escassa superfície forestal present al municipi. En 

aquest cas el protocol a seguir es el recollit al PEIF. 

El Centre de Coordinació d’Emergències (CCE) és qui declara els diferents nivell de preemergència davant del risc 

per incendi forestal, la informació que es comunica als consistoris es troba disponible en www.112.com i s’actualitza 

diàriament entorn a les 17:00 hores.  

En situacions de preemergència, determinades pel CCE autonòmic, s'alertarà a l'Ajuntament d’Albalat de la Ribera, 

únicament en aquelles situacions en les quals es declare nivell 3 (índex de perill d'alerta màxima). D'aquesta forma, 

una vegada establida l'alerta, des de l'Ajuntament es mobilitzarà en la mesura de les seues possibilitats, els 

recursos propis a fi d'establir els serveis de vigilància dissuasiva en les zones més sensibles del seu terme 

municipal. 

L'Institut Nacional de Meteorologia (INM) a través del Centre Meteorològic Territorial (CMT) a València, determinarà 

diàriament i per a un període de 48 hores, un índex de perillositat d'incendis forestals (combinació de l'índex d'ignició 

i de propagació), per zones, sobre la base de tres nivells de gravetat.  

A partir d'aquest índex, i una vegada considerats els factors socioculturals i la resta de situacions que pogueren 

elevar el nivell de gravetat, la Generalitat Valenciana declararà, a través del CCE Autonòmic, el nivell de 

preemergència corresponent. Fet això, el coordinador provincial del CCE mobilitzarà i/o alertarà els mitjans 

previstos en el Pla de Vigilància Preventiva i d'acord amb l'esquema d'actuació en preemergències següent: 

 

 Esquema d'actuació en preemergències. Font: PEIF CV 2016 

Institut Nacional de 
Meteorologia (INM)

Centre Meteorològic 
Territorial

Índex de Perillositat
CCE Generalitat 

Valenciana

Nivell de Preemergència 
(1, 2 o 3)

Notifica
Centre de Coordinació 

d'Emergències 
Provincial de València

Notifica/movilitza

Recursos. Pla de 
Vigilància Preventiva

Detecció i vigilància 
preventiva

http://www.112.com/
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 Protocol d’Activació en preemergència. Font: PEIF CV 2016 

 

Tal i com es mostra gràficament, únicament en situacions de preemergència de nivell 3, comunicada pel CCE de 

la Generalitat, s’activaran els mitjans previstos en el Pla d’Actuació Municipal, en cas de comptar-se amb ell.  

Procediment d’actuació nivell preemergència 1  

En les zones on el nivell de preemergència siga l'1, serà la xarxa de vigilància fixa la que de forma específica 

realitzarà tasques de detecció. Aquests llocs fixos estaran complementats amb la vigilància mòbil que realitzen les 

Unitats de Prevenció, el voluntariat forestal / mediambiental i els agents mediambientals. 

En aquestes zones i circumstàncies, la resta de mitjans que participen en les tasques de detecció i vigilància 

realitzaran les missions ordinàries que cada organisme els té assignades, sense perjudici que en el 

desenvolupament de les mateixes presten especial atenció a la vigilància i dissuasió de situacions o accions que 

puguen derivar en un incendi forestal. 

L’Ajuntament no actua. 



 

39 

Procediment d’actuació nivell preemergència 2 

En preemergència de nivell 2, a més dels recursos assignats per a les tasques de vigilància en nivell 1, les Centrals 

de Coordinació dels Consorcis Provincials de Bombers mobilitzaran a les Brigades d'Emergència de l'Agència 

Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències. 

Tant els mitjans aeris de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, com els destinats a 

aquest efecte per l'administració de l'Estat, realitzaren labors de vigilància dissuasòria quan es considere necessari 

en preemergència 2 i 3. 

La mobilització dels mitjans aeris per a realitzar aquestes labors serà decidida pel Tècnic d'Emergències de guàrdia 

del CCE Generalitat, que podrà establir rutes interprovincials de vigilància amb els mitjans aeris, prèvia notificació 

a la Central de Coordinació del Consorci Provincial de Bombers corresponent de qui depenga el mitjà aeri mobilitzat. 

L’ajuntament no actua. 

Procediment d’actuació nivell de preemergència 3 

A més a més, del procediment de la resta de recursos participants, i notificat el nivell 3 expressament als 

Ajuntaments, l’alcalde como a Cap de Protecció Civil i Director del Pla Territorial d’Emergències del municipi, 

mobilitzarà en la mesura de les seues possibilitats els recursos propis amb l’objecte d’establir serveis de vigilància 

dissuasòria en les zones més sensibles del  terme i/o les actuacions que corresponguen d’acord amb el Protocol 

d’Actuació Municipal davant Incendis Forestals (PAMIF) existent.  

Bàndol informatiu i recordatori 

L’alcalde emetrà un bàndol en el qual es notifique la situació de nivell de preemergència 3 i es recorden les mesures 

preventives d’obligat compliment, contemplades en l’Ordre de 30 de març de 1994, de la Conselleria de Medi 

Ambient, amb la que es regulen les mesures generals per a la prevenció d’incendis forestals (DOGV núm. 2245, 

de 14.04.94). 

Vigilància mòbil en itineraris prefixats 

L’objectiu d’aquest tipus de missions és la vigilància i dissuasió de situacions o accions que puguen derivar en un 

incendi forestal. 

Davant una situació de risc, els agents actuants procediran d’acord a allò establert per a les següents situacions: 

 Situacions de risc que puguen requerir la intervenció dels mitjans d’extinció. 

En aquestos casos s'alertarà de forma immediata al CCE Generalitat i es procedirà a paralitzar l'acció o activitat 

que està motivant la situació. 

Quan en el lloc dels fets es trobe present la persona responsable de l'acció o l'activitat, els agents actuants 

comunicaran al mateix el nivell de preemergència i li facilitarà la documentació que per a cada cas està prevista 

sobre prohibicions i recomanacions.  

Quan l'activitat o l'acció infringisca de forma clara i manifesta alguna de les prohibicions establides en el Reglament 

de la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana, es procedirà a sol·licitar la presència d'un Agent 

Mediambiental que denunciarà el responsable, informant-li documentalment dels motius de la denúncia. 
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 Situacions de risc que no requerisquen la intervenció dels mitjans d’extinció 

Es procedirà de la mateixa manera que en el cas anterior, però sense alertar al CCE Generalitat. Com en la resta 

dels casos, es facilitarà la informació escrita consegüent. 

Control d’accessos i tancament de camins 

L’objectiu d’aquest tipus de missions és el control d’accessos o, en els seu cas, el tancament de camins a vehicles 

i persones no vinculades a la zona. 

 Control d’accessos 

La missió de l'agent o agents destacats en un punt de control és la d'informar les persones que passen pel mateix 

de la situació especial en què es troba la zona.  

Els agents actuants comunicaran la situació de preemergència i facilitaran la documentació corresponent.  

En qualsevol cas recordaran les prohibicions que s'estableixen en la Reglament de la Llei 3/1993, Forestal de la 

Comunitat Valenciana. 

 Tancament de camins a vehicles i persones 

Com a actuació excepcional, en moments de perill extrem, podran tancar-se alguns camins a vehicles i persones 

no vinculats amb la zona.  

Quan l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències considere que ha de tancar-se l'accés a 

alguna zona per les condicions ambientals i per la perillositat a causa de dificultats d'evacuació, ho sol·licitarà al 

titular de la via, independentment de que el tancament puga ser executat, amb l'autorització oportuna, pels diferents 

agents de l'autoritat contemplats anteriorment.  

La missió de l'agent o agents destacats en un punt de tancament de camí és la d'impedir de forma raonada el pas 

pel mateix a persones no vinculades amb la zona.  

S'entendrà que una persona està vinculada a la zona quan el tall del camí li impedisca accedir a alguna de les 

seues propietats o li impedisca les seues activitats quotidianes (agricultura, ramaderia, servicis, etc.). 

Els agents actuants, en qualsevol dels casos, informaran la persona o persones afectades de les circumstàncies 

que han motivat el tancament, insistint especialment en aquelles que afecten a la pròpia seguretat de les persones. 

En tot cas, la missió dels agents de l'autoritat en els controls d'accés, serà l'entrega de la documentació elaborada 

per l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències i la identificació de les persones, quedant 

constància escrita. Si no poguera identificar-se a les persones, es prendrà nota amb una descripció succinta del 

vehicle, color, matrícula, nombre d'ocupants, etc.  

La resta de mitjans mobilitzats que no puguen actuar com a agents de l'autoritat, col·laboraran en l'entrega de 

documentació i en la presa de dades anteriorment mencionada. En cas d'observar un possible incendi o una 

infracció del Reglament de la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana, o de la normativa estatal en matèria 

de muntanyes, ho notificaran al CCE Generalitat. 



 

41 

FI DE LA PREEMERGÈNCIA 

Pel seu caràcter, no es requereix declaració del final de la preemergència, considerant-se finalitzada quan acaba 

el termini per al qual es va declarar la mateixa. 

 

5. INVENTARI D'INFRAESTRUCTURES DE LA XARXA ÒPTIMA MUNICIPAL 
 

A continuació es presenta un inventari de la xarxa òptima municipal d’infraestructures de prevenció, atenent a la 

planificació superior de la qual es subsidiari el present Pla; el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del Parc Natural 

de l’Albufera (PPIFPN Albufera) i el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de la Demarcació de Polinyà de Xúquer 

(PPIFD Polinyà de Xúquer). S’indicarà expressament si es tracta d’infraestructures existents ja en el territori o es 

projecten en el pla (E: Existent/ P: projectat). 
 
5.1. Xarxa viària. 

 Vies de comunicació principals. Font: Medi XXI - GSA. 
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PPIFD LLI-VI-0.088.05 088 05 0 0 Existent 578,02 > 5,5 m - Manteniment N-332 

PLRPIF ALB-VI-0.001.01 001 01 0 0 Existent 1.082,68 > 5,5 m - Manteniment CV-515 

PLRPIF ALB-VI-0.001.02 001 02 0 0 Existent 1.831,43 > 5,5 m - Manteniment CV-515 

PLRPIF ALB-VI-3.002.01 002 01 3 3 Existent 3.244,19 < 4 m - Manteniment SD 

PLRPIF ALB-VI-3.002.02 002 02 3 3 Existent 231,30 < 4 m - Manteniment SD 

PLRPIF ALB-VI-3.002.03 002 03 3 3 Existent 253,55 < 4 m - Manteniment SD 

PLRPIF ALB-VI-3.003.01 003 01 3 3 Existent 1.523,38 < 4 m - Manteniment SD 

 

 Estat actual del camí sobre el Braç de la Barca a l’eixida est del nucli urbà. Font: Google 
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5.2. Àrees tallafocs (A. de C.) / tractaments silvícoles. 

 

No existeix plantejada cap infraestructura en àrees tallafocs / tractaments selvícoles al Pla de Prevenció d’Incendis 

de la Demarcació de Polinyà de Xúquer per al terme municipal d’Albalat de la Ribera. 

 

Donat que la superfície del terreny forestal a Albalat de la Ribera es redueix a una estreta franja que envolta en cas 

urbà pel seu flanc sud, tot seguint el curs del Riu Xúquer, i constituïda per un model de combustible GR7 i GR8 de 

pastures, amb alta velocitat de propagació i longitud de flama, les propostes que es realitzen al present pla pel que 

fa a nous tractaments es redueixen a zones d’ Interfície urbana-forestal i al creuament de la CV-513 amb 

l’esmentada franja forestal i es poden trobar a l’apartat corresponent (5.4.1.) 

 

5.3. Xarxa hídrica. 

 

No existeix plantejat cap punt d’aigua al Pla de Prevenció d’Incendis de la Demarcació de Llíria al terme municipal 

d’Albalat de la Ribera. 

En el municipi es troben instal·lats un total de 6 hidrants contra incendis, concentrats en la zona industrial, a 

continuació es recullen aquells que presenten un major interès per a la seua utilització pels mitjans d'extinció 

d'incendis forestals, basat en la proximitat a vials d’accés als terrenys forestals. 

 

 Hidrants al terme municipal d’Albalat de la Ribera. Font: Ajuntament d’Albalat de la Ribera. Elaboració: Medi 
XXI - GSA. 

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

p
u

n
t 

ai
g

u
a 

E
st

at
 Coordenades 

Tipus 
Capacitat 

(m3) 
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H01 Existent 725298,68 4342673,41 Hidrant SD Terrestre Hidrant 

H02 Existent 725389,07 4342612,99 Hidrant SD Terrestre Hidrant 

H03 Existent 725452,16 4342567,15 Hidrant SD Terrestre Hidrant 

 

 

5.4 Infraestructures de prevenció en zones d'ús públic i en àrees urbanitzades. 

 

5.4.1 Infraestructures en la Interfície urbana-forestal 

 

El PATFOR (GVA, 2012) estableix en el seu Article 32. Condicions de seguretat en la interfície urbana-forestal: 

 

“1. La zona de discontinuïtat entre els terrenys urbans i les formacions de vegetació forestal ha de tenir l'amplada 

corresponent a una àrea tallafocs d'ordre dos, segons la metodologia establerta pel Pla de silvicultura preventiva 

de la Comunitat Valenciana, aplicant una correcció en funció de la pendent. L’amplària mínima serà de vint metres, 

més un vial de cinc metres d'amplada, segons marca l'article 25bis de el Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell. 

Aquesta distància s'ampliarà en funció de la pendent de el terreny, aconseguint, com a mínim, els cinquanta metres 

quan la pendent siga superior al trenta per cent. En el cas dels establiments industrials de risc mitjà i alt situats en 

llocs de vent fort, la discontinuïtat serà de cinquanta metres en la banda dels vents més desfavorables. 
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3. La responsabilitat de l'execució i manteniment de l'àrea de defensa o zona de discontinuïtat correspon a el 

propietari o propietaris de les vivendes o terrenys urbans.” 

 

Així doncs, trobem una interfície urbana-forestal formada per les vivendes ubicades al perímetre sud del cas urbà, 

on es deuran prendre les mesures necessàries per adequar el seu entorn i garantir la seua seguretat en cas 

d’incendi forestal. 

 

 Tractaments silvícoles en la Interfície urbana-forestal. Nova obertura. Font: Medi XXI - 
GSA 

Element Actuació Superfície (ha) Estat Observacions 

FP_ALB_01 

Tractaments Silvícoles 
(desbrossament de canyar i 

cobriment de rizomes, 
podes, aclarides i 

abatiments) 

0,69 Nova obertura 
Braç de la 

Barca (oest 
nucli urbà) 

FP_ALB_02 

Tractaments Silvícoles 
(desbrossament de canyar i 

cobriment de rizomes, 
podes, aclarides i 

abatiments) 

0,14 Nova obertura 

Braç de la 
Barca (sud 
nucli urbà – 

CV-513) 

 

 

 Zona de tractament silvícola TS_ALB_01 (oest nucli urbà). Font: Google 

 

 

5.4.2 Infraestructures en la Interfície industrial-forestal 

 

No existeix Interfície industrial-forestal al terme municipal d’Albalat de la Ribera. 
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6. INVENTARI I DIVISIÓ EN ZONES EN FUNCIÓ DEL SEU RISC D'INCENDI 
 
La zonificació permet determinar els llocs de la demarcació que són més susceptibles de generar un incendi i també 
en què llocs és més probable que l'incendi recórrega més superfície, establint a més, les zones que requereixen 
una major protecció. 

En la planificació de prevenció d'incendis, zonificar el territori serveix per a emplaçar i justificar la construcció 
d'infraestructures i també per a regular o restringir els usos en aquelles zones que comporten un risc major de 
generar un incendi forestal. 

La informació generada es presenta en forma de quatre mapes, sent l'últim d'aquests el que determina el risc 
d'incendi dins del municipi, al ser la suma ponderada dels altres tres. 

Risc d’ignició: és un mapa que exposa, per zones homogènies (zona forestal, interfície agrícola-forestal, interfície 
urbana-forestal), el risc o probabilitat d'inici d'incendi en cadascuna d'aqueixes àrees. 

Perillositat: és un mapa que expressa la virulència del comportament del foc sota unes condicions prefixades (vents 
de ponent, etc.) de cada àrea, i per tant la dificultat d'extinció. 

Demanda de protecció: és un mapa que expressa el mal que produiria un incendi en cada zona forestal, en funció 
de la qualitat i la fragilitat de l'ecosistema en cada àrea. També té en compte la presència d'àrees urbanitzades en 
la muntanya o en les proximitats, assignant a aquestes el valor màxim en la demanda de protecció. 

Zonificació del risc: és un mapa que integra els tres anteriors de forma ponderada. Expressa el risc total d'incendi 
forestal en cada àrea. És una valoració relativa entre les diferents zones del municipi. 

Per a determinar finalment el risc en cadascuna de les quadrícules definides, s'ha assignat diferents pesos als 
factors segons s'indica en la següent equació: 

Risc = 0’4*Perillositat + 0’2*Risc d’ignició + 0’4*Demanda de protecció 

 

6.2. Relació de zones en funció del seu risc: 
 

Tal i com s’observa en el plànol nº 4 (Zonificació del risc) i en la següent imatge, els nivells de risc més alts en el 

municipi els trobem, com és lògic, a la ribera del Riu Xúquer 

 

 Superfície municipal en funció del risc d´incendi. Font: Medi XXI – 
GSA. 

RISC D'INCENDI ÀREA (HA) PERCENTATGE (%) 

Molt Alt 4,74 0,33 

Alt 4,35 0,30 

Baix 19,08 1,32 

Molt Baix 250,72 17,32 

No Valorable 1.168,70 80,73 
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 Zonificació del risc d‘incendi. Font: Medi XXI - GSA. 
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7. ACTUACIONS A DESENVOLUPAR EN EL PERÍODE DE VIGÈNCIA 

7.1. ACTUACIONS DE PREVENCIÓ DE LA INICIACIÓ 

7.1.1. Actuacions de vigilància i detecció 

- 

7.1.2. Actuacions sobre causes estructurals. 

- 

7.1.3. Educació, conscienciació, informació i divulgació. 

Conferència educativa sobre la prevenció en incendis forestals a la població en general 

Formació bàsica als col·lectius professionals que utilitzen el foc com a ferramenta 

Programa educatiu d’incendis forestals per a escolars 

7.1.4. Unes altres. 

Adquisició de maquinaria forestal per a treballs de prevenció d’incendis forestals. 

7.2. ACTUACIONS DE PREVENCIÓ DE LA PROPAGACIÓ 

7.2.1. Àrees tallafocs / Tractament de la vegetació 

Execució i manteniment d’àrees de discontinuïtat perimetrals a zones urbanitzades 

7.2.2. Actuacions sobre la xarxa viària 

Manteniment de la xarxa viària descrita al punt 5.1. 

7.2.3. Punts d'aigua 

Revisió, adaptació, reparació i manteniment de la xarxa hídrica estratègica descrita al punt 5.3. 
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8. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

8.1. ACTUACIONS DE PREVENCIÓ DE LA INICIACIÓ 

8.1.1. Actuacions de vigilància i detecció 

- 

8.1.2. Actuacions sobre causes estructurals. 

- 

8.1.3. Educació, conscienciació, informació i divulgació. 

CODI DENOMINACIÓ DE L’ACTUACIÓ 

001 
CONFERÈNCIA EDUCATIVA  SOBRE LA PREVENCIÓ EN 

INCENDIS FORESTALS A LA POBLACIÓ EN GENERAL 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

 

Durant la vigència del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals es proposa la realització d’una conferència cada 5 

anys, dirigida a la població en general d’Albalat de la Ribera, on s’informarà i s’educarà sobre el següent contingut 

tractat: 

 Patrimoni forestal del municipi: localització i funcions i risc d’incendi 

 Responsabilitats dels propietaris forestals 

 Usos permesos i prohibits en terreny forestal 

 Planificació. Accions planificades i executades en la matèria preventiva al municipi 

 Custòdia compartida en prevenció d’incendis: mesures de col·laboració (detecció i comunicació ràpida en 

cas d’incendi, reactivació de terres agrícoles en la interfície, voluntariat de vigilància, bones pràctiques en 

cremes agrícoles, activitats oci recreatives i viure en la IUF (pirojardineria, etc.). 

 Conferència educativa. Font: Medi XXI – GSA. 
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LOCALITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ 

Terme municipal d’Albalat de la Ribera 

ACTUACIÓ RECOLLIDA EN DOCUMENTS DE PLANIFICACIÓ APROVATS I/O REDACTATS PER LA 
CONSELLERIA COMPETENT EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 

NO - 

PERÍODE D’EXECUCIÓ PREVIST VIGÈNCIA DE LA MESURA 

Curt (inici en 0 a 2 anys) 

Mitjà (inici en 3 a 5 anys) 

Llarg (inici en 6 a 15 anys) 

A realitzar durant la vigència del pla.  

Indefinida (fins consecució dels objectius desitjats).  

COST PREVIST DE L’ACTUACIÓ 

Contracta: Assistència tècnica aproximada de 500 €/conferència  

Repercussió econòmica estimada Ajuntament: (3 vegades en 15 anys)  1.500 € 

PROPIETAT/DISPONIBILITAT DELS TERRENYS 

- 

EXPECTATIVA DE FINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ 

Conselleria competent en prevenció d’incendis forestals. Diputació provincial. 

SEGUIMENT 

Nombre de conferencies planificades/executades. Assistència a les conferències. Seguiment: espectadors / oients. 
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CODI DENOMINACIÓ DE L’ACTUACIÓ 

002 FORMACIÓ BÀSICA ALS COL·LECTIUS PROFESSIONALS QUE 

UTILITZEN EL FOC COM A FERRAMENTA 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

 

Atenent al marc de la Estratègia Valenciana de Prevenció d’Incendis Forestals, es proposa la realització d’un 

programa de formació professional bàsica, adreçada en concret als professionals que utilitzen el foc com a 

ferramenta laboral. L'objectiu principal d'aquesta mesura és donar a conèixer les noves normes d'ús del foc 

desenvolupades en aquest pla i que poden veure's en l'apartat de Normes tècniques, instruccions i guies. Per aquest 

motiu, aquestes xarrades es realitzaran al més prompte possible una vegada aprovat el pla. 

Els sectors professionals amb els quals treballar són els agricultors i apicultors, i s'han definit unes normes d'ús del 

foc per a cadascuna de les activitats que desenvolupen en els seus quefers rutinaris. D’especial rellevància és la 

formació als professionals a temps parcial, sobre tot a agricultors que es dediquen a estes tasques únicament els 

caps de setmana i en vacances. 

L'execució del programa de formació bàsica es composarà de xarrades  participatives, presentacions (vídeos o 

presentacions) de “crema segura”, etc. La formació inclourà una part teòrica amb els següents continguts:  

 Maneig del foc: normes d’ús, prevenció, extinció  

 Tasques agrícoles perilloses: maquinaria (ús i repostatge) o crema  

 Avaluació de les condicions atmosfèriques i paralització treballs. 

 Pla de cremes local: la meua parcel·la és zona  de màxim risc IIFF? Autoritzacions. Calendari de cremes. 

 Tipus de cremes agrícoles i norma tècnica de cremadors agrícoles 

 Prevenció al camp: crema agrícola segura (banda perimetral, vigilància ,etc). 

 Resposta d’emergència contra inici d’IIFF 

 Responsabilitats i sancions per causa negligent d’IIFF 

 Alternatives a la crema de restes agrícoles: trituració (exemple de trituradora municipal. 

 Com pots ajudar més? Llaurat de camp, manteniment camins agrícoles nets, cessió ús bassa agrícola en 

cas d’incendi. 

 Apicultors: mesures preventives  

 

Si es considera, s’afegirà una part pràctica o mode d’examen pràctic en camp:  preparació d’una crema agrícola 

segura i un simulacre de resposta d’emergència en cas d’incendi forestal. 
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LOCALITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ 

Terme municipal d’Albalat de la Ribera 

ACTUACIÓ RECOLLIDA EN DOCUMENTS DE PLANIFICACIÓ APROVATS I/O REDACTATS PER LA 
CONSELLERIA COMPETENT EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 

No - 

PERÍODE D’EXECUCIÓ PREVIST VIGÈNCIA DE LA MESURA 

Curt (inici en 0 a 2 anys) 

Mitjà (inici en 3 a 5 anys) 

Llarg (inici en 6 a 15 anys) 

A realitzar durant la vigència del pla.  

Indefinida (fins la consecució dels objectius desitjats).  

COST PREVIST DE L’ACTUACIÓ 

Contracta: Assistència tècnica aproximada de 500 €/conferència  

Repercussió econòmica estimada Ajuntament: (3 vegades en 15 anys): 1.500 € 

PROPIETAT/DISPONIBILITAT DELS TERRENYS 

- 

EXPECTATIVA DE FINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ 

Conselleria competent en prevenció d’incendis, Diputació provincial. 

SEGUIMENT 

Nombre de xarrades impartides. Assistència. 
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CODI DENOMINACIÓ DE L’ACTUACIÓ 

003 PROGRAMA EDUCATIU D’INCENDIS FORESTALS PER A 

ESCOLARS 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

 

Atenent al Pla de Demarcació Forestal de Polinyà de Xúquer es proposa la realització d’un programa educatiu basat 

en xarrades participatives i tallers, tant per als alumnes de primària (6 a 12 anys) com de secundària (12 a 16 anys), 

on cada alumne hauria de rebre 2 programes educatius o xarrades participatives al llarg de la seua educació 

obligatòria.  

Estes campanyes seran coordinades des de l'Ajuntament en col·laboració amb els departaments corresponents dels 

centres del municipi on s'imparteix educació primària i secundària. 

 

 Programa educatiu d´incendis. Font: Medi XXI – GSA. 
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LOCALITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ 

CEIP Ausiàs March i IES Sucro 

ACTUACIÓ RECOLLIDA EN DOCUMENTS DE PLANIFICACIÓ APROVATS I/O REDACTATS PER LA 
CONSELLERIA COMPETENT EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 

SI  PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE LA DEMARCACIÓ DE POLINYÀ DE 

XÚQUER 

PERÍODE D’EXECUCIÓ PREVIST VIGÈNCIA DE LA MESURA 

Curt (inici en 0 a 2 anys) 

Mitjà (inici en 3 a 5 anys) 

Llarg (inici en 6 a 15 anys) 

A realitzar durant la vigència del pla.  

Indefinida (fins la consecució dels objectius desitjats).  

COST PREVIST DE L’ACTUACIÓ 

Cost estimat subvencionable: 250 €/xerrada  

Unitats educatives: 1 unitat Educació primària i una unitat Educació secundària 

Xerrades estimades : 1 xerrada primària  1 xerrades/any  250 € 

                                   1 xerrada secundària  1 xerrades/any  250 € 

Cost estimat total subvencionable: 2 xerrades/any x 15 anys  30 xerrades x 250 €/xerrada = 7.500 € 

PROPIETAT/DISPONIBILITAT DELS TERRENYS 

- 

EXPECTATIVA DE FINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ 

Conselleria competent en prevenció d’incendis forestals, Conselleria competent en educació. Diputació provincial. 

SEGUIMENT 

Nombre de xarrades/tallers realitzades.  
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8.1.4. Unes altres. 

CODI DENOMINACIÓ DE L’ACTUACIÓ 

004 ADQUISICIÓ DE MAQUINARIA FORESTAL PER A TREBALLS DE 

PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS. 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

La dotació de maquinaria forestal al Consistori es considera estratègica si es pretén disposar d’autonomia en gestió. Així doncs, 

donada la extensió de superfície forestal o l’entitat de la mateixa, es proposa l’adquisició de la següent: 

 Adquisició de desbrossadora per a treballs forestals, amb sistema antivibració, arrancada fàcil, ajustament de manillar 

sense ferramentes,  motor adient i fulla de tall específica per a matollar. 

 Adquisició d’una biotrituradora municipal, que malgrat s’utilitzarà prioritàriament per a restes agrícoles i així evitar la 

seua crema en la franja de major risc (0-30 metres a terreny forestal), ha de poder-se fer extensible per a possibles 

restes de tractaments silvícoles de la ribera del Riu Xúquer. Al remat es considera del tipus Green Mech Arboris 

150/NMt26, per a restes de grandària mitjana/baixa 

LOCALITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ 

Terme municipal d’Albalat de la Ribera 

ACTUACIÓ RECOLLIDA EN DOCUMENTS DE PLANIFICACIÓ APROVATS I/O REDACTATS PER LA CONSELLERIA 
COMPETENT EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 

NO - 

PERÍODE D’EXECUCIÓ PREVIST VIGÈNCIA DE LA MESURA 

Curt (inici en 0 a 2 anys) 

Mitjà (inici en 3 a 5 anys) 

Llarg (inici en 6 a 15 anys) 

A realitzar durant la vigència del pla.  

Indefinida (fins consecució dels objectius desitjats).  

COST PREVIST DE L’ACTUACIÓ 

Cost d’adquisició de desbrossadora per a matollar: 1.300 euros/ut – prioritat 1 

Cost d’adquisició de biotrituradora: 27.000 euros/ut – prioritat 2 

Cost estimat subvencionable: 28.300 € 

PROPIETAT/DISPONIBILITAT DELS TERRENYS 

- 

EXPECTATIVA DE FINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ 

Conselleria competent en matèria de prevenció d’incendis forestals. Diputació provincial. 

SEGUIMENT 

Nombre de maquinaria adquirida respecte la proposada com a necessària. 
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8.2. ACTUACIONS DE PREVENCIÓ DE LA PROPAGACIÓ 

8.2.1. Àrees tallafocs / Tractament de la vegetació 

CODI DENOMINACIÓ DE L’ACTUACIÓ 

005 EXECUCIÓ I MANTENIMENT D’ÀREES DE DISCONTINUÏTAT 

PERIMETRALS A ZONES URBANITZADES 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

Es considera necessària la realització d’una zona de discontinuïtat entre les zones urbanitzades i la vegetació 

forestal, en concret en les zones de contacte entre les urbanitzacions. 

És convenient establir l’obligatorietat de la realització d’estes àrees tallafocs perimetrals a les urbanitzacions de nova 

creació i, en la mesura de lo possible en les ja existents. 

L’amplària de la zona de discontinuïtat es dimensionarà d’acord a la metodologia establida pel Pla de Silvicultura 

Preventiva de la Comunitat Valenciana. Assumint que es tracta d’un àrea tallafocs d’ordre 2, aplicant una correcció 

en funció de la pendent. El dimensionament i disseny estaran firmats per professionals amb titulació forestal 

universitària. 

Estes zones constaran de banda de decapat, banda de desbrossament i banda auxiliar. 

En tot cas, compliran com a mínim les següents condicions: 

 Actuació sobre l’estrat arbustiu: forta aclarida de l’estrat arbustiu i eliminació del matoll. 

 Actuació sobre l’estrat arbori: La fracció de cabuda coberta de l’arbrat serà menor del 20%. L’arbrat restant 

es podarà fins 2/3 de la seua altura, fins un màxim de 3 metres. 

 

Quan existisca una zona de cultius abandonats, amb l’objectiu d’evitar la continuïtat de combustible es realitzarà un 

rasclat. 

L’amplària de la zona de discontinuïtat serà com a mínim de 25 metres més un vial de 5 metres d’amplària, ampliant-

se a 50 metres si es situa en terrenys amb una pendent superior al 30%. 

En les actuacions sobre la vegetació arbustiva s’actuarà preferentment sobre les espècies més inflamables i 

combustibles en les èpoques de major risc, respectant les espècies protegides, singulars, etc. 

Aquesta actuació s'ha dissenyat i haurà d'executar-se conforme a l'especificat en les “Instruccions de disseny d’àrees 

tallafocs perimetrals” i “Infraestructures en àrees urbanitzades” del Pla de Demarcació. 

La ribera del Riu Xúquer, on es localitzen els terrenys forestals del municipi definits pel PATFOR, està constituïda 

fonamentalment per canya comú (Arundo donax), espècie invasora que genera models de combustible d’altíssima 

perillositat i suposen un magatzem de biomassa seca predisposada al foc. La resta de la vegetació que s’hi pot 

trobar està composada per escassos peus arboris de xop (Populus alba), pi blanc (Pinus halepensis), figueres (Ficus 

carica) i alguna cupressàcia. Els treballs concrets que afecten a la canya invasora deuran seguir les prescripcions 
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de Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a aconseguir la seua total eradicació i no afavorir la seua vigorositat i 

propagació. Per a això, cal executar el següent procediment de treball consistent en mètodes físics: sega de la part 

aèria i col·locació de la mateixa en la part superior de l’àrea segada, cobriment amb geotèxtil gros i opac per a la 

desnutrició de llum dels rizomes, descobriment als 18 mesos i plantació d’espècies arbustives de ribera per tal de 

generar competència viva a la canya. 

A continuació es mostra una taula amb les dimensions de les franges perimetrals proposades per a la interfície 

urbana-forestal del cas urbà. El disseny detallat vindrà reflectit en el corresponent pla d’autoprotecció. 

 

 Franja perimetral a la Interfície urbana-forestal. Nova obertura. Font: MEDI XXI GSA. 

Element Actuació Superfície (ha) Estat Observacions 

FP_ALB_01 

Tractaments Silvícoles 
(desbrossament de canyar i 

cobriment de rizomes, 
podes, aclarides i 

abatiments) 

0,69 Nova obertura 
Braç de la 

Barca (oest 
nucli urbà) 

FP_ALB_02 

Tractaments Silvícoles 
(desbrossament de canyar i 

cobriment de rizomes, 
podes, aclarides i 

abatiments) 

0,14 Nova obertura 

Braç de la 
Barca (sud 
nucli urbà – 

CV-513) 

 
 

El sistema d'execució s’assignarà a terrenys no gestionats directament per Conselleria (no MUP, no forest públic de 

la GVA, no forest conveniat o consorciat), de titularitat privada.. 
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LOCALITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ 

 

 Franges perimetrals proposades per a crear àrees de discontinuïtat perimetrals a zones urbanitzades. Font: Medi XXI – GSA  
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ACTUACIÓ RECOLLIDA EN DOCUMENTS DE PLANIFICACIÓ APROVATS I/O REDACTATS PER LA 
CONSELLERIA COMPETENT EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 

NO - 

PERÍODE D’EXECUCIÓ PREVIST VIGÈNCIA DE LA MESURA 

Curt (inici en 0 a 2 anys) 

Mitjà (inici en 3 a 5 anys) 

Llarg (inici en 6 a 15 anys) 

A realitzar durant la vigència del pla. 

Indefinida (fins la consecució dels objectius desitjats). 

COST PREVIST DE L’ACTUACIÓ 

Estimació de cost d’execució de franja perimetral 

Superfície de gestió estimada : 0,83 ha 

Cost estimat d’execució de franges perimetrals: 40.000 €/ha  0,83 ha x 40.000 €/ha = 33.200,00 € 

Manteniment cada 4 anys 

Cost estimat de manteniment: 1.200 €/ha  0,83 ha x 1.200 €/ha = 996,00 € x 3 manteniments en 15 anys = 

2.988,00 € 

PROPIETAT/DISPONIBILITAT DELS TERRENYS 

Pública/Privada 

EXPECTATIVA DE FINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ 

Conselleria competent en prevenció d’incendis forestals. Diputació provincial. Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer. 

SEGUIMENT 

Hectàrees executades  
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8.2.2. Actuacions sobre la xarxa viària 

Manteniment i millora de vials estratègics. 

CODI DENOMINACIÓ DE L’ACTUACIÓ 

006 MANTENIMENT DE LA XARXA VIÀRIA PROPOSADA 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

 

Es considera manteniment a la conservació dels vials sense la variació de les seues característiques constructives, 

mantenint la transitabilitat del vial. Fonamentalment, es proposen tasques de restauració de la capa de rodament i 

neteja d'obres de fàbrica i bogues, en cas d'existir.  

A l'efecte del present pla es considera com a millora de vials a aquelles actuacions necessàries perquè un vial 

concret abast les condicions òptimes que corresponen a l'ordre assignat. Fonamentalment consistirà en tasques de 

moviments de terres per a ampliació de plataforma o millora substancial de la capa de rodadura, etc. La millora dels 

vials suposa l'adaptació del vial (en la mesura que siga possible) a les característiques òptimes definides per l'ordre. 

Aquestes actuacions s'han dissenyat i hauran d'executar-se conforme a l'especificat en la “Norma tècnica de vials” 

del Pla de Demarcació.  

Els trams a mantenir o millorar, identificats pel treball de camp, són els següents: 

 

 Relació d’actuacions sobre els vials proposades per el PLPIF. Font: Medi XXI – GVA. 
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PPIFD LLI-VI-0.088.05 088 05 0 0 Existent 578,02 > 5,5 m - Manteniment N-332 

PLRPIF ALB-VI-0.001.01 001 01 0 0 Existent 1.082,68 > 5,5 m - Manteniment CV-515 

PLRPIF ALB-VI-0.001.02 001 02 0 0 Existent 1.831,43 > 5,5 m - Manteniment CV-515 

PLRPIF ALB-VI-3.002.01 002 01 3 3 Existent 3.244,19 < 4 m - Manteniment SD 

PLRPIF ALB-VI-3.002.02 002 02 3 3 Existent 231,30 < 4 m - Manteniment SD 

PLRPIF ALB-VI-3.002.03 002 03 3 3 Existent 253,55 < 4 m - Manteniment SD 

PLRPIF ALB-VI-3.003.01 003 01 3 3 Existent 1.523,38 < 4 m - Manteniment SD 

 

El sistema d'execució s’assignarà  a terrenys no gestionats directament per Conselleria (no MUP, no forest públic 

de la GVA, no forest conveniat o consorciat), atenent segons trams a la seua classificació de vial en terreny forestal 

o no forestal. 
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LOCALITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ 

 

 

 Actuacions sobre vials proposades per el PLRPIF. Font: Medi XXI – GSA. 
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ACTUACIÓ RECOLLIDA EN DOCUMENTS DE PLANIFICACIÓ APROVATS I/O REDACTATS PER LA 
CONSELLERIA COMPETENT EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 

NO - 

PERÍODE D’EXECUCIÓ PREVIST VIGÈNCIA DE LA MESURA 

               Curt (inici en 0 a 2 anys) 

               Mitjà (inici en 3 a 5 anys) 

Llarg (inici en 6 a 15 anys) 

A realitzar en tota la vigència del pla 

Indefinida (fins la consecució dels objectius desitjats).  

COST PREVIST DE L’ACTUACIÓ  

Cost estimat de manteniment en vials segons el PPIFD: 8.600 €/km. 

Longitud de vials a mantenir: 8,745 Km 

Estimació de cost total de manteniment o millora de vials: 75.207,00 € 

Sistema d'execució a definir l'en projecte. 

PROPIETAT/DISPONIBILITAT DELS TERRENYS 

Públic /privat 

EXPECTATIVA DE FINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ 

Conselleria competent en matèria de prevenció d'incendis forestals. Diputació provincial. Altres propietaris. 

SEGUIMENT 

Metres de manteniment de vials executats respecte els planificats 
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8.2.3. Punts d'aigua 

CODI DENOMINACIÓ DE L’ACTUACIÓ 

007 REVISIÓ, ADAPTACIÓ, REPARACIÓ I MANTENIMENT DE LA 

XARXA D’HIDRANTS ESTRATÈGICA 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

 

Per a un correcte funcionament de la xarxa d’hidrants perimetrals de l’interfície urbana-forestal presents, es 

considera estratègic revisar l’estat actual per a la definició de deficiències, en base a la Norma Tècnica 

d’Infraestructures en àrees urbanitzades, la qual enuncia les següents condicions quan a: 

 Funcionament o no 

 Senyalització: 

• Hauran d’estar degudament senyalitzats segons la norma UNE 23033. 

• En el traçat de les xarxes d’abastiment d’aigua incloses en les actuacions de planejament urbanístic, ha de 

contemplar-se una instal·lació d’hidrants perimetrals. 

Segons recomanació de la Norma Tècnica d’Infraestructures en àrees urbanitzades i exigència del CTE-Codi Tècnic 

d'Edificació, per a la senyalització dels mitjans de lluita contra incendis, en les vies d'evacuació i eixides d'emergència 

han d'instal·lar-se els pictogrames de les Normes vigents UNE 23033-1:1981(Seguretat contra incendis. 

Senyalització) es proposa la instal·lació de 2 senyals per a la seua ràpida ubicació pels mitjans d’extinció. 

L’esmentada senyalització serà mínimament del tipus següent, podent-se ampliar amb senyalització indicativa 

direccional. 

 

Senyals d’hidrant en arqueta – norma UNE 23-033 81. Diàmetre de 100mm. 12,7 i 6,4 coordenades de l’hidrant des 
de la façana  de referència. 

Al remat es proposa: 

 Manteniment periòdic cada tres mesos de la xarxa d’hidrants estratègics per l’empresa gestora Aguas de 
Valencia, S.A., bon estat mitjançant inspecció visual de tots els elements constitutis, funcionlitat i pressió 
adequada de la xarxa amb lectura de manòmetre. 
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LOCALITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ 

 

 Actuacions sobre xarxa d’hidrants. Font: Medi XXI – GSA. 
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ACTUACIÓ RECOLLIDA EN DOCUMENTS DE PLANIFICACIÓ APROVATS I/O REDACTATS PER LA 
CONSELLERIA COMPETENT EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 

NO - 

PERÍODE D’EXECUCIÓ PREVIST VIGÈNCIA DE LA MESURA 

Curt (inici en 0 a 2 anys) 

Mitjà (inici en 3 a 5 anys) 

Llarg (inici en 6 a 15 anys) 

A realitzar durant la vigència del pla. 

Indefinida (fins la consecució dels objectius desitjats). 

COST PREVIST DE L’ACTUACIÓ 

Estimació manteniment: 230 €/anualitat 

Repercussió econòmica estimada Ajuntament: 3 ut * 230 € = 690,00 €/anualitat 

PROPIETAT/DISPONIBILITAT DELS TERRENYS 

- 

EXPECTATIVA DE FINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ 

- 

SEGUIMENT 

Base de dades dels hidrants sobre l’estat de operativitat i nombre d’adaptacions i reparacions efectuades. Nombre 

de senyals ubicades/planificades. 

 

 

  



 

64 

9. RESUM D'INVERSIONS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. PREVISIÓ DE PRESSUPOST PER ANY 

 

 Pressupost previst 

Expectativa de 

finançament 
Subvencions Inversió directa 

UNES ALTRES 

(Privats)) 
TOTAL 

ANY 1 6.013,80 € 690,00 € 0,00 € 6.703,80 € 

ANY 2 6.013,80 € 690,00 € 0,00 € 6.703,80 € 

ANY 3 38.713,80 € 690,00 € 0,00 € 39.403,80 € 

ANY 4 5.513,80 € 690,00 € 0,00 € 6.203,80 € 

ANY 5 33.813,80 € 690,00 € 0,00 € 34.503,80 € 

ANY 6 6.013,80 € 690,00 € 0,00 € 6.703,80 € 

ANY 7 7.009,80 € 690,00 € 0,00 € 7.699,80 € 

ANY 8 5.513,80 € 690,00 € 0,00 € 6.203,80 € 

ANY 9 5.513,80 € 690,00 € 0,00 € 6.203,80 € 

ANY 10 5.513,80 € 690,00 € 0,00 € 6.203,80 € 

ANY 11 7.009,80 € 690,00 € 0,00 € 7.699,80 € 

ANY 12 6.013,80 € 690,00 € 0,00 € 6.703,80 € 

ANY 13 5.513,80 € 690,00 € 0,00 € 6.203,80 € 

ANY 14 5.513,80 € 690,00 € 0,00 € 6.203,80 € 

ANY 15 6.509,80 € 690,00 € 0,00 € 7.199,80 € 

TOTAL 150.195,00 € 10.350,00 € 0,00 € 160.545,00 € 

Total Pla Local Reduït de Prevenció d'Incendis Forestals d’Albalat de la Ribera.  
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10. DATA I SIGNATURA 

 

En el present Pla local reduït prevenció d'incendis forestals s'ha realitzat una anàlisi específica del terme municipal per a establir 

les mesures i actuacions en matèria de prevenció d'incendis forestals, encaminades a la defensa dels terrenys forestals, la 

protecció de persones, béns i infraestructures, mitjançant l'adopció d'una política adequada adaptada a les necessitats i 

possibilitats del municipi; amb l'objectiu de reduir el risc d'inici d'incendis forestals, i la magnitud i perillositat en cas de produir-

se.  

Les actuacions proposades al present document, es divideixen en mesures per a la prevenció de causes i en mesures per a la 

prevenció de la propagació, agrupades diverses línies d'actuació entre les quals es troben: l'àmbit normatiu; comunicació, 

divulgació, conscienciació, educació i formació; conciliació i col·laboració; sobre causes estructurals; vigilància preventiva i 

dissuasiva, inventari de necessitats municipals, actuacions sobre la xarxa viària, actuacions sobre la xarxa hídrica, i actuacions 

sobre el combustible vegetal (àrees tallafocs, franges de seguretat, faixes auxiliars, tractaments silvícoles,...) 

Per tant, aquesta planificació servirà de full de ruta a l'Ajuntament per a implementar durant els pròxims 15 anys (a partir de la 

seua aprovació) les mesures preventives front incendis forestals al terme municipal. 

Tot allò referit en el present Pla se subscriu perquè conste als efectes oportuns a data de setembre de 2020. 

SIGNAT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En representació de l'empresa encarregada de la redacció: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferran Dalmau-Rovira 
Enginyer Forestal. Col·legiat nº 3.968 
Tècnic d’Emergències i Protecció Civil 

 

Francisco Quinto Peris 

Enginyer de Forests. Col·legiat nº 6.195 
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11. CARTOGRAFIA 

 

Plànol de situació  

Mapa de models de combustible amb les infraestructures existents (hauran de representar-se les corbes de nivell). 

Mapa amb les àrees d'especial protecció i prioritat de defensa. 

Mapa de zonificació del municipi en funció del risc. 

Mapa amb les infraestructures projectades. 
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PLA LOCAL DE CREMES  

TERME MUNICIPAL DE ALBALAT DE LA RIBERA 

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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PLA LOCAL DE CREMES  

TERME MUNICIPAL DE ALBALAT DE LA RIBERA 

MEMÒRIA 

- 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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PLA LOCAL DE CREMES  

TERME MUNICIPAL DE ALBALAT DE LA RIBERA 

MEMÒRIA 

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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TERME MUNICIPAL DE ALBALAT DE LA RIBERA 

MEMÒRIA 

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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TERME MUNICIPAL DE ALBALAT DE LA RIBERA 

MEMÒRIA 

 

 Terreny forestal i no forestal del  terme municipal d’Albalat de la Ribera. Font: PATFOR. 

 

  



 

6 
 

PLA LOCAL DE CREMES  

TERME MUNICIPAL DE ALBALAT DE LA RIBERA 

MEMÒRIA 

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: 



 

8 
 

PLA LOCAL DE CREMES  

TERME MUNICIPAL DE ALBALAT DE LA RIBERA 

MEMÒRIA 

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.  



 

11 
 

PLA LOCAL DE CREMES  

TERME MUNICIPAL DE ALBALAT DE LA RIBERA 

MEMÒRIA 

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.  
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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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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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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). 

 

 



SI VE FUEGO LLAME AL 112 

 
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.  



 
SI VE FUEGO LLAME AL 112 

- 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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