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Consell Agrari Municipal de València
Anunci del Consell Agrari Municipal de València sobre
publicació del Pla Local de Cremes del terme municipal.
ANUNCI
Mitjançant Resolució número CA-100 de data 15 d’abril de 2021, la
Vicepresidència de l’Organisme Autònom Consell Agrari Municipal
de València ha disposat el següent:
“Únic.- Disposar la publicació en el Butlletí Oficial de la Província
de València del Pla Local de Cremes del terme municipal de València,
aprovat per Resolució de data 21 de desembre de 2020 de la Direcció
Territorial de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i ratificat mitjançant
acord del Ple de l’Excm. Ajuntament de València, adoptat en sessió
ordinària de data 25 de febrer de 2021, en el marc del Pla Local de
Prevenció d’Incendis Forestals del municipi de València, aprovat per
la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència
Climàtica i Transició Ecològica mitjançant Resolució de data 4 de
març de 2021”.
El Pla Local de Cremes està format pel text que es transcriu a continuació, així com pel Mapa de la Zonificació (Annex I) i el Document
III - Quadre resum (Annex II).
“PLA LOCAL DE CREMES
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
1. D’acord amb el que s’estableix en l’Ordre de 30 de març de
1994 de la Conselleria de Medi Ambient (D.O.G.V., núm. 2.245
del 14-04-94), per la qual es regulen les mesures generals per a la
prevenció d’incendis forestals, i el que es disposa en l’article 148 i
següents del Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal
de la Comunitat Valenciana (D.O.G.V. núm. 2.520 del 01-06-95),
aprovat per Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern valencià,
les entitats locals podran elaborar, amb la participació dels consells
agraris locals, plans locals de cremes que recullen les peculiaritats
de la zona quant a tipus de cultiu, meteorologia, etc.
El terme municipal de València posseeix una àmplia zona rural,
d’horta i arrossars, que genera una gran demanda d’utilització del foc
en relació amb diverses activitats agràries. Per això, i amb la finalitat
de reduir el risc d’incendis forestals per l’ús del foc en les activitats
agràries, així com per a potenciar la valorització dels subproductes
agrícoles evitant la seua crema quan no siga imprescindible, es
redacta el present Pla Local de Cremes del Terme Municipal de
València, com a normativa reguladora en la gestió de l’ús cultural
del foc en les cremes agrícoles.
2. A més d’aquest objectiu genèric, en els camps de cultiu arrosser
del terme municipal, l’Ajuntament de València, a través del Consell
Agrari Municipal i amb la col·laboració dels diferents serveis amb
competència o interés en la matèria, es compromet a impulsar una
sèrie d’accions conduents a reemplaçar les cremes de restes agrícoles
per altres operacions que incrementen els beneficis mediambientals
generats per l’activitat agrària, en concret:
a) Facilitar la retirada de la palla de l’arròs. De manera preferent
en aquells camps en els quals concórreguen alguna de les següents
situacions: proximitat a nucli habitat; proximitat a massa forestal;
proximitat a via de comunicació; zones especialment sensibles
ambientalment, o altres raons d’interés general.
b) Elaborar documents i estratègies de comunicació i difusió de les
millors tècniques disponibles per a evitar la crema de la palla de
l’arròs i facilitar el seu ús i posada en valor com a matèria primera
en altres processos i usos alternatius com puguen ser l’alimentació
animal, la bioconstrucció, matèria primera d’obres d’art i artesania,
generació d’energia, etc.
c) En el cas que, en última instància, s’autoritze per les administracions competents la crema de la palla de l’arròs, el Consell Agrari
Municipal col·laborarà amb les administracions implicades i amb
el sector arrosser per a coordinar i supervisar que aquesta activitat
es realitze minimitzant els possibles riscos associats i amb la menor
incidència en la població i en el medi ambient.
3. La regulació de les cremes s’efectua en el següent àmbit:
Àrees forestals i perímetre d’aquestes, fins a una distància de 500
metres, d’acord amb la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana i edificacions aïllades dins de zones agrícoles o forestals.
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Aquesta Ordenança no serà aplicable en el nucli urbà, entenent com
a tal el sòl classificat en el vigent Pla General d’Ordenació Urbana
com a urbà o que haja adquirit aquesta classificació com a resultat
del desenvolupament d’aquest Pla, excloent les urbanitzacions no
vinculades al nucli urbà. Tampoc serà aplicable en els llits de rius
i barrancs quan aquests discórreguen, en les seues dues ribes, per
l’interior de sòl urbà.
Article 2. Marc normatiu
En el present Pla Local de Cremes seran aplicables les normes sobre
prevenció d’incendis forestals que vengen establides o s’establisquen
per la legislació general:
• Legislació Estatal: Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Montes.
• Legislació Autonòmica
- Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal
de la Comunitat Valenciana.
- Decret 98/1995, de 16 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 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
(PATFOR).
- RESOLUCIÓ de 10 de març de 2014, de la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Emergències, sobre 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
- RESOLUCIÓ de 4 d’octubre de 2018, de la directora general de
Prevenció d’Incendis Forestals, sobre modificació del període i horari
de cremes per a la palla de l’arròs durant 2018
- RESOLUCIÓ de 10 d’abril de 2020, del director general de
Prevenció d’Incendis Forestals, sobre la modificació del període de
cremes motivat per l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de
crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.
- RESOLUCIÓ de 14 d’octubre de 2019 d’autorització d’excepció
de crema de restolls de l’arròs, campanya 2019, al Parc Natural de
l’Albufera (Sollana, València, Cullera, Albalat de la Ribera, Polinyà
de Xúquer, Alfafar, Algemesí)
- RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2020, del director general de
Prevenció d’Incendis Forestals, sobre modificació del període i de
l’horari de cremes per a la palla de l’arròs durant l’any 2020.
Article 3. Descripció del terme municipal
L’àmbit territorial al qual es limita el present pla local de cremes
del terme municipal de València, la superfície total del terme és de
13.469,42 ha i pertany a la demarcació forestal de Llíria, encara
que el sector sud del terme municipal, pertanyent al Parc Natural
de l´Albufera, actualment està inclòs en la demarcació forestal de
Polinyà del Xúquer.
El municipi se situa a la província i a la comarca de València. Presenta
les següents dades segons les fitxes municipals Portal Estadístic
Generalitat Valenciana.
Tabla 1. Dades generals generales del municipi
Codi INE
Província
Comarca
Altitud
Superfície
Densitat de població

46250
València
València
16 m
134,63 km2
5.851,74 hab/km2

Tabla 2. Població per pedanies
Ciudad de València
Pedanies

Total
751.309
40.777
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A. Pobles del Nord
1. Benifaraig
2. Poble Nou
3. Carpesa
4. Cases de Bàrcena
5. Mahuella
6. Massarrojos
7. Borbotó
B. Pobles de l'Oest
1. Benimàmet
2. Beniferri
C. Pobles del Sud
1. el Forn d'Alcedo
2. el Castellar-l'Oliverar
3. Pinedo
4. el Saler
5. el Palmar
6. el Perellonet
7. la Torre
8. Faitanar
TOTAL
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6.535
1.014
855
1.216
355
47
2.327
721
14.005
12.888
1.117
20.237
1.207
6.827
2.533
1.737
759
1.407
4.706
1.061
792.086

Font: Padró Municipal d’Habitants a 01/01/2017. Oficina d’Estadística. Ajuntament de València.
Límits del terme.
• Al nord: Alboraia, Tavernes Blanques, Bonrepòs i Mirambell,
Vinalesa, Alfara del Patriarca, Montcada i Bétera.
• A l’oest: Godella, Rocafort, Burjassot, Paterna, Mislata, Xirivella,
Quart de Poblet, Picanya, Paiporta, Sedaví, Alfafar, Massanassa,
Catarroja, Silla.
• Al sud: Sollana i Sueca.
• A l’est: mar Mediterrani.
València és capital de província i amb una població relativament
gran, per això compta amb una important xarxa de comunicacions, ja
que pel municipi discorren importants vies que enllacen nombrosos
pobles i pedanies pròxims entre ells i amb tota la zona del llevant
entre sí.
MEDI FÍSIC
El terme municipal de València es troba en el centre d’una depressió
de terreny, situada al sud del sistema ibèric. Aquesta plana és majoritàriament plana i amb pendents molt suaus, majorment entre 0-3%,
es troba en el centre de la Comunitat Valenciana.
La part de la ciutat de València i voltants, la Devesa, el llac de
l’Albufera, la marjal de Rafalell i Vistabella i els terrenys situats
prop del mar Mediterrani es consideren plans, amb pendents suaus
entre 0-12%.
Les majors pendents es localitzen al nord-oest. Es considera fortament ondulat en el Mas de Noguera, Mes del Fons i Mas del Castellà,
arribant a pendents de fins al 22%.
XARXA HÍDRICA
La hidrografia que presenta el municipi de València queda marcada
per les conques hidrogràfiques del riu Túria i del riu Xúquer. Per això,
s’analitza les entrades i eixides d’aigua del municipi:
Parc Natural de l’Albufera:
- Entrades d’aigua:
Les principals entrades d’aigua al sistema hidrològic de l’Albufera
són les precipitacions registrades en la seua conca natural, i les aigües
derivades dels rius Xúquer, i Túria.
L’aigua dels rius entra a través d’una àmplia i extensa xarxa de 63
sèquies de reg dels cultius. També rep aportacions d’aigües regenerades provinents de les depuradores pròximes.
Finalment, una altra aportació d’aigua al sistema són els denominats
ullals, que sorgeixen des del sòl ja que es consideren brolladors
d’aigües subterrànies que donen lloc a xicotetes llacunes i drenatges,
que queden aïllats de la resta de les zones humides.
- Eixides d’aigua:
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Quant a les eixides d’aigua del sistema hidrològic de l’Albufera,
es realitza a través de tres canals o goles que desemboquen al Mar
Mediterrani.
També cal destacar la presència del Estany de Pujol, un llac artificial
construït en la dècada dels 70 per a ús recreatiu que actualment es
troba naturalitzat.
L’existència de recursos hídrics naturals en l’Albufera és elevada, per
això facilita la seua utilització ràpida per part dels mitjans d’extinció
d’incendis forestals, a causa de la seua proximitat amb el mar i amb
el llac de l’Albufera.
Marjal Rafalell i Vistabella:
- Entrades d’aigua:
Compta amb nombroses sèquies que creuen la marjal, entre les quals
destaquen Piripitxau, Rafalell, Calderer, Braç del mig, de Olivero.
També es proveeix d’aigües subterrànies i retorns de reg.
- Eixides d’aigua:
Gola de pals i Gola de la Sèquia Mitgera.
Uns altres:
Els terrenys forestals de l’antic llit fluvial del riu Túria, la massa
forestal existent Massarojos i altres xicotets enclavaments de sòl
forestal no tenen una xarxa hídrica destacable.
CLIMA
Segons la classificació bioclimàtica de S. Rivas-Martínez et al.
(2002), la classificació bioclimàtica de València correspon a la
següent:
• Macroclima: Mediterráno.
• Pis Bioclimàtic: Termomediterrani superior.
• Ombrotipo: Sec.
El clima és de tipus mediterrani sec: temperatures mitjanes anuals
superiors als 18 °C, precipitacions escasses, entre 200 i 400 mm totals
anuals, concentrades en les estacions equinoccials. Hivern suau, i
estiu sec i calorós, amb temperatures superiors als 25 °C.
ACCESSOS PRINCIPALS:
Pel nord l’autovia V-21 permet l’accés a València. Les carreteres
CV-300 i CV-315 donen suport a l’autopista del mediterrani AP-7.
Per l’oest les autovies A-3 (autovia de l’Est) i la V-30 (circumval·
lació) donen accés València. Les carreteres autonòmiques CV-30,
CV-31i CV-35 donen suport a l’oest i nord-est de València. La
carretera CV-36 dona accés pel sud-oest.
Pel sud s’accedeix per l’autovia V-31(pista de Silla) i la V-30
(circumval·lació). També per la CV-500, que creua el Parc Natural
de l’Albufera.
Superfície forestal i montes gestionats per la Generalitat dins del
terme municipal.
El terme municipal de València presenta una superfície total de
13.469.42 ha, de les quals 1219,10 ha són de terreny forestal.
Si bé el terreny forestal per excel·lència, situat en el terme municipal
de València, el trobem a la Devesa, situada dins del Parc Natural de
l’Albufera, no hem d’obviar altres zones amb presència de formacions vegetals, com són les situades:
• En alguns canals de la xarxa hidràulica dels arrossars del Parc
Natural.
• Canyissars de la Marjal de Rafalell i Vistabella, que està inclosa
en l’Inventari Espanyol de Zones Humides (Resolució de 9 de març
de 2011, de la Direcció General de Medi natural i Política Forestal,
per la qual s’inclouen en l’Inventari Espanyol de Zones Humides 48
aiguamolls de la Comunitat Valenciana).
Així mateix, en la cartografia que delimita els terrenys forestals
del Pla d’Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana
(PATFOR) es classifiquen com a terrenys forestals, a més de les
zones citades anteriorment, les següents zones del terme municipal
de València, que fins ara no s’havien vist afectades per la legislació
forestal:
• Una zona de l’antic llit del riu Túria (barri de Campanar) confrontant
amb el terme municipal de Mislata.
• Les àrees litorals ocupades per dunes.
• Una zona confrontant amb el municipi de Rocafort (barri de
Massarrojos).
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• Enclavaments amb sòl forestal, provinents de cultius agrícoles
abandonats amb vegetació forestal.
Tabla 3. Superfície forestal
Forestal
No Forestal
Total

Superficie (ha)
1.219,10
12.250,32
13.469,42

%
9,05%
90,95%
100%

Existeix una Muntanya d’Utilitat Pública de propietat municipal, amb
el número del CUP núm. V009, “DEVESA DE L´ALBUFERA”,
amb una superfície pública segons el catàleg de 732,72 ha. La
Devesa va ser inclosa en el Catàleg de Montes d’Utilitat Pública
de la Província de València mitjançant el Decret 46/2009, de 20 de
març, del Consell.
SUPERFICIE AGRÍCOLA
En les següents taules es mostra l’aprofitament de la superfície
agrària del any 2019:
Tabla 4. Aprofitament de la superfície agrària. 2019
Total

Terres Cultivades
Cultius Herbacis
Guaret
Cultius Llenyosos
Terreny forestal
Pastures i pasturatges
Altres superfícies
Superfície no agrícola
Rius i estanys
Terreny improductiu

Secà

3.021
2.093
525
403

Regadiu

10
0
3
7
647
15
6.087
2.991
1.170

10.248

3.011
2.093
522
396
-

Tabla 5. Superfície de cultius herbacis de regadiu segons ocupació.
2019

Cereals
Arròs
Tubèrculs
Creïlla primerenca
Xufa
Flors i plantes ornamentals
Cultius Farratgers
Hortalisses
Ceba
Encisam
Carxofa
Bleda
Api
Col i col llombarda
Floricol
Carabassa i carabasseta
Pimentó
Meló d'Alger
Rave
Card
Meló
Espinac
Fava verda
Altres

Ocupació
Principal

Ocupació
Posterior

863

0

199
230
47
3

46
0
0
0

167
156
130
35
34
11
10
36
36
21
15
13
12
9
9
2

10
13
0
55
22
39
30
0
0
7
0
0
0
2
0
0

Tabla 6. Superfície de cultius llenyosos. 2019

Cítrics
Taronger

Plantació regular que
encara no produeix

Plantació regular
en producció

6

244
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Plantació regular que
encara no produeix

Plantació regular
en producció

6
8

89
12

10

22

0
0

6
7

Mandariner
Fruiters
Resta de cultius llenyosos
Garrofer
Vivers

Nota: Superfície en hectàrees.
Font: Consell Agrari Municipal. Ajuntament de València.
Descripció de los modelos de combustible.
Les principals zones on existeix vegetació forestal en el terme municipal de València són, de nord a sud, la marjal de Rafalell i Vistabella,
les masses forestals de Massarrojos, el tram superior del llit natural
del riu Túria, la muntanya de la Devesa i el llac de l’Albufera.
Existeixen 13 models de combustible diferents classificats en 4 grups.
En el municipi trobem els següents models de combustibles:
Models de pastura: 1, 2, 3
Models de matoll: 4, 5, 6 i 7
Models de fullaraca sota arbratge: 12
• Model de combustible 1: Propagació governada per combustibles
herbacis fins. La propagació és ràpida. El matoll o arbratge ocupa
menys d’un terç de l’àrea. Per ex.: prades naturals, restolls, herbàcies
anuals i perennes. Càrrega de combustible (matèria seca): 1-2 t/ha.
• Model de combustible 2: La propagació de l’incendi està governada
pels combustibles herbacis fins (secs o morts). La propagació és
ràpida. El matoll o arbratge ocupa d’un terç a dos terços de l’àrea.
Les intensitats del foc són majors i poden produir-se cendres. Càrrega
de combustible (matèria seca): 1-2 t/ha.
• Model de combustible 3: La propagació de l’incendi està governada
pels combustibles herbacis fins (un terç o més està sec). L’altura
mitjana de la pastura és 1 m, per ex.: camp de cereals sense collir
i prades naturals altes. Càrrega de combustible (matèria seca): 4-6
t/ha.
• Model de combustible 4: Matoll d’uns dos metres d’altura, repoblats
o regenerats joves densos. Focs ràpids que es propaguen per les
copes del matoll que forma un estrat quasi continu. Consumeix el
fullatge i el material llenyós fi viu i mort, la qual cosa contribueix
significativament a la intensitat de l’incendi. Càrrega de combustible
(matèria seca): 25-35 t/ha.
• Model de combustible 5: Matoll menor d’un metre d’altura però
que cobreix l’àrea quasi totalment. L’incendi es propaga pels combustibles superficials que són la fullaraca dels matolls i herbàcies.
Els focs no són tan intensos. El matoll és jove, amb poc material
mort i el seu fullatge conté pocs volàtils. Càrrega de combustible
(matèria seca): 25-35 t/ha.
• Model de combustible 6: Matolls i les restes (secs) de tales de
frondoses. Propagació per les copes del matoll el fullatge del qual
és més inflamable que en el model 5. Requereix vents superiors
als 13 km/h. L’incendi descendirà al sòl a baixes velocitats de vent
o en zones desproveïdes de matoll. El matoll és més vell, però no
tan alt com en el model 4. Càrrega de combustible (matèria seca):
10-15 t/ha.
• Model de combustible 7: Matolls majors de dos metres, pinedes
amb sotabosc d’espècies inflamables. Propagació amb igual facilitat
pel sòl forestal i pel matoll. L’incendi pot ocórrer encara que les
condicions d’humitat del combustible siguen altes. Càrrega de
combustible (matèria seca): 10-15 t/ha.
• Model de combustible 12: Predomini de restes sobre l’arbratge i la
resta que cobreix tot el sòl. Existeixen més materials caiguts de més
de 76 mm de diàmetre. L’incendi es propaga fins a trobar una àrea
tallafocs o un canvi de combustibles. Pot generar cendres. Càrrega
de combustible (matèria seca): 50-80 t/ha.
Tabla 7. Distribució de superfície segon model de combustible.
Models de Combustible

Área (ha)

Models de
Combustible

Área (ha)

1

55,81

5

2,66
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Models de Combustible

Área (ha)

Models de
Combustible

Área (ha)

2
3
4

30,51
411,25
181,12

6
7
12

33,75
55,64
250,37

Article 4. Inventari d’accions o activitats tradicionals agràries que
requereixen del foc com a eina cultural en el terme municipal.
4.1. Cremes agrícoles. Aquesta activitat lligada a les labors de poda
o a la neteja de brossa manualment, consisteix a depositar tot el
combustible en munts per a després anar cremant-los a poc a poc.
• Eliminació de restes de poda en cultius llenyosos.
• Crema de restes procedents de neteges manuals de cunetes, sèquies
i marges. Consisteix a realitzar la neteja de brossa manualment i
depositar tot el combustible en munts per a després anar cremant
a poc a poc.
Respecte al principal cultiu (cítrics), anualment, i en funció de la
varietat, es realitza la seua poda. Aquest període sol començar a
principis de Febrer i acaba a mitjan Juny, excepte la varietat València/
Late que pot prolongar-se fins a Juliol/Agost:
• Varietats primerenques: la seua poda ve a realitzar-se durant els
mesos de Gener, Febrer i Març.
• Varietats mitjanes: la poda es realitza durant els mesos de Març
i Abril
• Varietats tardanes: la poda es realitza durant els mesos de Juny,
Juliol i Agost.
Com pot apreciar-se, els dos primers grups no ofereixen gran
dificultat, no obstant això, el grup de les varietats tardanes sí que es
desplaça als mesos conflictius per raons inexcusables al seu cultiu.
Per tant, serà necessari emmagatzemar aqueixes llenyes i cremar-les
després del període establert de prohibició de crema.
4.2. Desbrossaments agrícoles mitjançant cremes, inclou crema de
marges, de ribassos i de sèquies en terrenys agrícoles. Ací queda
inclosa la crema de marges, cunetes i restolls. En molts casos,
per a realitzar la neteja, es fa ús del foc directament. Sent aquesta
l’activitat més perillosa quant a la propagació d’un foc es refereix,
ja que s’estan cremant combustibles que poden tenir continuïtat a
masses forestals.
4.3. Crema de restes de material vegetal de cultius herbacis. Ací
queda inclosa la crema de los restes de l’arròs.
Article 5. Regulació y organització espacial de las activitats
5.1 L’objectiu dels plans locals de cremes és regular les cremes
agrícoles que es realitzen dins del terme municipal. La Conselleria
competent en prevenció d’incendis forestals només ha d’aprovar
aquella part del pla local de cremes que regula les cremes agrícoles
que es realitzen a menys de 500 metres de terreny forestal.
5.2 En el pla nº 1 de Zonificació, es defineixen les zones del terme
municipal que queden incloses en el pla local de cremes:
a) Zona de màxim risc: formada per les parcel·les agrícoles que es
troben a menys de 30 metres de terreny forestal.
b) Zona general: composta per la part del terreny agrícola municipal
que es troba en la franja compresa entre els 30 i els 500 metres de
distància al terreny forestal.
Tabla 8. Quadre resum. Fuente: Plan de Prevención de Incendios de
la Demarcación de Llíria.
Clasificación de las parcelas en función de la distancia a terreno
forestal
ZONIFICACIÓN

Distancia a la vegetación forestal
0-30 m
>30 m
Zona de máximo riesgo
Zona general

Article 6. Regulació y organització temporal de las activitats
6.1 Queda prohibit utilitzar el foc en els terrenys en els quals s’aplica
aquest Pla durant el període comprès entre l’1 de juny i el 16 d’octubre, tots dos inclusivament, i amb les excepcions que s’incorporen a
les condicions particulars per a cada tipus de crema.
6.2 Igualment, queda prohibit utilitzar el foc des del Diumenge de
Rams fins al dilluns següent al dilluns de Pasqua, conegut tradicionalment com el dilluns de Sant Vicent.
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6.3 Des del 17 d’octubre al 31 de maig es podrà cremar tots els dies
de la setmana.
6.4 Horaris de cremes: des de l’eixida del sol fins a les 13.30 hores.
Entenent que en l’horari de la crema s’inclou el temps necessari per
a la total extinció d’aquesta.
6.5 La validesa del permís de crema serà de 15 dies, ampliable a 1
mes segons decisió de l’ajuntament.
Article 7. Normes d’aplicació general a totes les cremes
7.1 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
validesa els permisos expedits per a aqueixos dies.
7.2 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, els treballs de crema
han de suspendre’s immediatament.
7.3 Mai es cremarà els dies de vent de ponent ni els dies en què la
velocitat del vent siga major de 10 km/h. Si una vegada començada
la crema, bufa el vent en les condicions anteriorment exposades, se
suspendrà automàticament l’operació i s’haurà d’apagar el foc.
7.4 Segons el tipus de crema es prendran les mesures de precaució
adequades. Veure les normes específiques per a cada activitat i per
a cada tipus de crema en cada cas.
7.5 L’interessat està obligat a romandre vigilant la crema fins que
aquesta quede totalment extingida (el conjunt de les restes ha d’estar
aproximadament a temperatura ambient), apagant les brases i calius
amb aigua o terra per a evitar el vol de cendres.
7.6 S’observarà la direcció del vent per a minimitzar la pèrdua de
visibilitat en les vies de comunicació pròximes.
7.7 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 crema de
la vegetació circumdant.
7.8 En el lloc de realització de la crema ha d’haver-hi un telèfon
mòbil operatiu o un altre mitjà de comunicació que permeta donar
un avís d’alarma ràpidament.
7.9 En cas de no tenir cobertura de telefonia mòbil en el lloc de treball,
caldrà tenir localitzat el lloc més pròxim des del que es puga fer una
comunicació efectiva abans d’iniciar els treballs amb foc.
7.10 Segons l’article 45 de la Llei 43/2003 de 21 de novembre, de
Montes: tota persona que advertisca l’existència o iniciació d’un
incendi forestal estarà obligada a avisar a l’autoritat competent o
als serveis d’emergència i, si escau, a col·laborar, dins de les seues
possibilitats, en l’extinció de l’incendi
7.11 S’ha d’avisar immediatament al 112 en cas d’ocórrer una fuita
de foc.
7.12 Cada treballador tindrà a mà eines de sufocació de foc, com
poden ser motxilles extintores, poals d’aigua o eines de cavat i
llançat de terra (aixades, pales, branques…), per a ser usades en cas
de necessitat.
Article 8. Normes especifiques en zones de màxim risc
8.1 Aquestes normes específiques s’aplicaran sempre que la crema
de restes s’efectue dins de la zona de màxim ris, es a dir, per a les
parcel·les situades íntegrament a menys de 30 metres de terreny
forestal.
8.2 La crema només es podrà realitzar en cremador agrícola.
8.3 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.
8.4 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…).
8.5 Les normes a seguir per a la realització d’aquest tipus de cremes
també seran les Normes d’aplicació per a totes les cremes (article
7).
8.6 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.
8.7 Se situaran en el lloc de la parcel·la més allunyat de la vegetació
forestal.
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8.8 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 o foguera al terreny forestal siga superior a 10 metres.
Article 9. Normes especifiques en cremes agrícoles en piles o fogueres a una distància de 30 a 500 m de terreny forestal.
9.1 Preferentment, les cremes s’han de realitzar en cremador degudament condicionat.
9.2 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’article 8) se seguiran, en tots els casos, les normes
d’aplicació general per a totes les cremes (article 7) y a més, les
següents:
9.3 Les fogueres se situaran a l’interior de la parcel·la agrícola.
9.4 Se situaran en el lloc de la parcel·la més allunyat de la vegetació
forestal (sempre a més de 30m).
9.5 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.
9.6 Les fogueres es faran amb una banda perimetral neta de vegetació
fins a sòl mineral de 2 m d’amplària (sòl cavat o rastellat) o dins de
terreny llaurat amb el mateix perímetre de seguretat com a mínim.
Article 10. Normes especifiques en desbrossaments agrícoles
mitjançant cremes, inclou crema de marges, de ribassos i de séquies
en terrenys agrícoles
10.1 Se seguiran, en tots els casos, les Normes d’aplicació general
per a totes les cremes (article 7) y a més:
10.2 Els bancals circumdants a la zona a cremar estaran llaurats.
10.3 En tots els casos NO existirà continuïtat de vegetació entre la
zona de crema i la zona forestal.
10.4 Com a mínim hi haurà 10 m nets de vegetació i materials
combustibles entre la zona de crema i la zona forestal.
10.5 S’ha de tallar o compactar tot el material combustible que
passada de 0,5 m d’altura en l’àrea a cremar.
10.6 La crema s’iniciarà sempre en contra del vent i començant en
la part més elevada de la parcel·la per a realitzar-la en contra de
pendent. Quan el foc haja cremat a la contra una amplària mínima
de 3 m es pot prendre a favor.
10.7 El front de foc mai podrà superar els 5 m de longitud.
10.8 L’interessat està obligat a romandre vigilant la crema fins que
aquesta quede totalment extingida (el conjunt de les restes ha d’estar
aproximadament a temperatura ambient), apagant les brases i calius
amb aigua o terra per a evitar el vol de cendres.
10.9 Se estableixen les següents recomanacions:
• S’observarà la direcció del vent per a minimitzar la pèrdua de
visibilitat en les vies de comunicació pròximes.
• Les cremes s’han de fer sense vent o amb brises febles, els dies de
vent fort s’han de suspendre.
• S’ha de cremar a primera hora del matí, ja que la humitat és major,
la temperatura menor i el foc es comporta d’una manera més dòcil.
• Per a augmentar la docilitat del foc es pot intervenir sobre la
vegetació de les següents formes: humitejant-la abans de la crema o
disminuint la seua altura (compactant-la o tallant-la).
Article 11. Normes especifiques en la crema palla d’arròs
11.1 Amb caràcter extraordinari i únicament per raons fitosanitàries,
se habilita la possibilitat d’autoritzar la crema de restes de restolls i
palla d’arròs en aquelles superfícies de cultiu situades a l’entorn de
l’Albufera de València, des de l’1 d’octubre fins a la finalització de
la campanya de la sega de l’arròs i en tot cas, fins al 31 de desembre,
tots dos inclusivament, únicament amb nivell de preemergència per
risc d’incendis forestals 1 i en horari des del orto fins a les dues
hores abans de l’ocàs solar, moment en el qual haurà de quedar
completament extinta.
11.2 Se seguiran les següents bones pràctiques de gestió de la palla
amb les especificacions d’acord amb les directrius de la Conselleria
d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició Ecològica:
1. La possible incineració de la palla, prèvia autorització de la direcció
territorial, només es podrà dur a terme a partir del dia acordat amb el
sector arrosser i dins de la zona prevista. La zonificació i els períodes
de crema s’actualitzaran anualment per resolució de Conselleria.
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2. La sol·licitud de crema es presentarà de forma col·lectiva per part

dels ajuntaments.
3. No estarà permesa la combustió de la palla i de restolls en dies
festius i cap de setmana.
4. No estarà permès fer la incineració de la palla amb combustible
o productes altament contaminants. Tampoc es permet la pràctica de
la crema en camps limítrofs d’uns altres amb el cultiu en desenvolupament i pendent de la sega.
5. Per part dels agricultors, s’haurà de tenir vigilada en tot moment
la zona on estiga incinerant-se la palla fins que el foc estiga reduït i
ja no hi haja cap perill.
6. La possible combustió de la palla es farà només quan les condicions meteorològiques siguen les idònies.
7. Amb independència d’altres autoritats o institucions amb competències en el control del foc, la coordinació serà conjunta amb els
serveis de Guarderia Rural, consells agraris, ajuntaments i agents
mig ambientals, davant els quals es podrà sol·licitar informació i
assessorament al respecte.
8. Les persones que estiguen fent treballs d’incineració de la palla
prendran les mesures de precaució necessàries i seran responsables
dels danys i perjudicis que es puguen ocasionar.
9. Es podrà fer ús de la combustió, i com a prova pilot, també a la nit,
sempre que les condicions meteorològiques siguen favorables.
10. En les zones pròximes a grans vies de comunicació, la incineració
no haurà de provocar molèsties a vianants o generar condicions
d’escassa visibilitat que pose en perill la circulació de vehicles.
11. En zones pròximes a àrees forestals s’extremaran, per raons
òbvies, les condicions de la pràctica de la crema.
Article 12. Procediment
Les autoritzacions de crema es tramitaran pel procediment d’actuacions comunicades previstos en els apartats següents:
12.1 El procediment d’actuacions comunicades s’iniciarà mitjançant
instància, d’acord amb el model normalitzat que facilitarà el Consell
Agrari Municipal, comunicant a l’organisme la proposta d’execució
de la crema.
12.2 Aquesta comunicació es presentarà, preferentment, en el registre
d’entrada del Consell Agrari Municipal, sense perjudici del que es
disposa en l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú.
12.3 En la comunicació de la crema es consignarà les dades que se
citen a continuació:
a) Dades d’identificació, domicili de l’interessat i telèfon de contacte.
b) Tipus de crema.
c) Data prevista per a la crema.
d) Localització de la crema (partida, polígon, parcel·la, etc.).
e) Declaració de conèixer i acceptar les normes d’aquest Pla.
12.4 La comunicació presentada serà analitzada pels Guardes Rurals
del Servei de Guarderia Rural encarregat de tramitar el procediment
d’actuacions comunicades, podent succeir que:
a) Si girada visita d’inspecció al lloc de la proposta de crema, pel
Servei de Guarderia Rural, resultara que la petició no és conforme
al que es disposa en el present Pla o contravé una altra normativa
d’aplicació, es requerirà a l’interessat a fi que esmene les deficiències
observades, en els termes que corresponga, no podent realitzar-se la
crema, en tant no s’acredite el compliment del Pla.
b) Si girada visita d’inspecció al lloc de la proposta de crema, pel
Servei de Guarderia Rural es comprova que la mateixa és correcta,
es completarà la comunicació amb una diligència de conformitat,
signada per la Prefectura de la unitat administrativa corresponent,
estimant-se conclús el procediment i arxivant-se sense més tràmits
la comunicació.
c) Quan per causes excepcionals la documentació completa no puga
ser analitzada immediatament pels Guardes Rurals del Servei de
Guarderia Rural encarregat de tramitar el procediment d’actuacions
comunicades, transcorregut un termini de deu dies hàbils des de
la data de presentació en el registre d’entrada del Consell Agrari
Municipal o trenta dies en el cas que es presente en un registre
diferent, s’entendrà que l’actuació és conforme i l’interessat podrà
realitzar la crema.
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12.5 Des del Consell Agrari Municipal es confeccionarà una relació
de les cremes que es realitzen en el terme municipal, donant trasllat
d’aquesta informació al Servei de Bombers, Prevenció i Intervenció
en emergències de l’Ajuntament de València.
Article 13. Medides extraordinaries
13.1 Quan les condicions meteorològiques siguen adverses (vents
forts o de ponent) o els dies siguen declarats de màxim risc per la
Conselleria competent en protecció civil (preemergència de nivell 2
i 3), les autoritzacions, permisos i cremes queden automàticament
cancel·lades i prohibides; en el cas que ja s’hagueren iniciat la crema
se suspendrà immediatament l’operació i s’apagaren totalment les
brases amb els mitjans adequats (aigua i/o terra) per a evitar que es
reaviven.
13.2 La Conselleria competent en prevenció d’incendis forestals
podrà autoritzar cremes fora de les dates contemplades per raons de
força major (salubritat pública, etc.)
Article 14. Mitjans que l’entitat local posa a la disposició del Pla
14.1. Per a dur a terme la regulació proposada en el Pla Local de
Cremes del Municipi de València, en l’actualitat es compten amb
els següents mitjans:
a) La dotació del Servei de Guarderia Rural del Consell Agrari.
b) Els membres de la Policia Local de València, en l’exercici de les
funcions que tenen encomanades.
c) Els membres del Servei de Prevenció e Extinció d’Incendis del
Ajuntament de València, en l’exercici de les funcions que tenen
encomanades.
14.2. En relació amb la vigilància del compliment de les condicions
que es contemplen en aquest document, el Consell Agrari Municipal
donarà trasllat de les possibles infraccions en què pogueren incórrer-se als serveis municipals competents en matèria sancionadora.
Disposició Addicional Primera
En el cas que les normes reguladores contingudes en el present Pla
Local de Cremes foren modificades o reformades, amb inclusió o
exclusió d’alguna d’elles, per la Conselleria de la Generalitat Valenci-
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ana competent en la matèria, s’autoritza el President de l’Organisme
Autònom perquè adopte les mesures que considere oportunes en
llaures a l’aplicació d’aquestes modificacions al citat Pla.
Disposició Addicional Segona
Encara que en aquest Pla es planteja la regulació de la crema dels
residus generats per les activitats agràries per a reduir el risc d’incendi
forestal, l’enfocament inclou mesures per a evitar la crema dels
residus vegetals a través de la promoció d’activitats com poden ser,
la recollida, emmagatzematge i valorització dels residus, per a la
seua posterior gestió mitjançant l’aplicació de qualsevol tecnologia
que permeta el seu aprofitament, evitant així l’emissió de CO2 a
l’atmosfera, tal com es planteja en el Programa de Desenvolupament
Rural de la Comunitat Valenciana (PDR-CV) i en l’Estratègia
Espanyola de Canvi Climàtic i Energia Neta. De manera especial es
consideraran i es col·laborarà en la implementació de les activitats i
propostes tècniques sorgides en el marc de projectes europeus, com
en l’actualitat el projecte LIFE LowCarbonFeed que promou l’ús de
residus vegetals per a alimentació animal.
Disposició Addicional Tercera
Les infraccions al present Pla Local de Cremes seran sancionades
d’acord amb la Llei 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 del rescabalament 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).
Disposició Addicional Cuarta
El nivell diari de preemergència per risc d’incendis forestals, així
com la seua previsió per a l’endemà ha de consultar-se abans de
començar-se les cremes:
A l’Ajuntament (Consell agrari): 963 517 692 (en horari d’oficina)
En la pàgina web: www.112cv.com
En “twittter”: gva_112*cv”
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DOCUMENT III: QUADRE RESUM PLA LOCAL DE CREMES
TIPO QUEMA

Cremes
agrícoles en
piles o fogueres

Desbrossaments
agrícoles
mitjançant
cremes
Crema palla
d'arròs

ZONA

PERIODO

DIAS

HORARIO

VALIDEZ CONDICIONES ESPECÍFICAS
(VSHUPHWUjODFUHPDGHSDUFHOāOHVTXHHVWUREHQtQWHJUDPHQWDPHQ\VGHPHWUHV
GHGLVWjQFLDGHPDUJHVFXQHWHVRIRUPDFLRQVYHJHWDOVDPEFRQWLQXwWDWDPEHOWHUUHQ\
forestal, només si es realitzen en un cremador agrícola.

Zona màxim
risc
(< 30m)
17 octubre - 31 de
maig
Zona
general
(30-500 m)

Tots, de
Eixida del
dilluns a
sol a 13:30
diumenge,
excepte des
del Diumenge
de Rams fins
al dilluns de
Sant Vicent.

17 octubre - 31 de
maig
Des de l'1 d'octubre
ILQVDODILQDOLW]DFLy
A l'entorn
GHODFDPSDQ\DGH
de l'Albufera
la sega de l'arròs i
de València
en tot cas, fins al 31
de desembre.

De dilluns a
diumenge

15 dies

Se seguiran les Normes generals L1RUPHVHVSHFtILTXHVSHUDOHV]RQHVGHPj[LPULVF
3UHIHUHQWPHQWOHVFUHPHVV KDQGHUHDOLW]DUHQFUHPDGRUGHJXGDPHQWFRQGLFLRQDW
Si no fora possible cremar en cremador i es troba a més de 30 m de distància del
WHUUHQ\VHVHJXLUDQOHV1RUPHVG DSOLFDFLyJHQHUDOSHUDWRWHVOHVFUHPHVLDPpVVH
VHJXLUDQOHV1RUPHVHVSHFtILTXHVSHUDUHDOLW]DUFUHPHVDJUtFROHVHQIRJXHUHV

Eixida del
sol a 13:30

15 dies

Des del orto
fins a les 2
hores abans
de l'ocàs
solar

15 dies

6HVHJXLUDQHQWRWVHOVFDVRVOHV1RUPHVG DSOLFDFLyJHQHUDOSHUDWRWHVOHVFUHPHVL
DPpVOHVQRUPHVHVSHFtILTXHVG DSOLFDFLySHUDUHDOLW]DUdesbrossaments agrícoles
mitjançant crema.
6HVHJXLUDQHQWRWVHOVFDVRVOHV1RUPHVG DSOLFDFLyJHQHUDOSHUDWRWHVOHVFUHPHVL
DPpVOHVQRUPHVHVSHFtILTXHVen la crema palla d'arròs.

Normes generals: (se apliquen en qualsevol cas)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

No estar en preemergència GHQLYHOOL(OVGLHVGHSUHHPHUJqQFLDGHQLYHOOLQRV DXWRULW]DUjFDSPHQDGHIRFLSHUGUDQYDOLGHVDHOVSHUPLVRVH[SHGLWVSHUDDTXHL[RVGLHV
(QFDVTXHHOFRPSRUWDPHQWGHOIRFSXJDVHUSHULOOyVSHUFDQYLVHQODVLWXDFLyPHWHRUROzJLFDHOVWUHballs de crema han de suspendre's immediatament.
0DLHVFUHPDUjHOVGLHVGHYHQWGHSRQHQWQLHOVGLHVHQTXqODYHORFLWDWGHOYHQWVLJDPDMRUGHNPK6LXQDYHJDGDFRPHQçada la crema, bufa el vent en les condicions
anteriorment exposades, se suspendrà DXWRPjWLFDPHQWO RSHUDFLyLV KDXUjG DSDJDUHOIRF
6HJRQVHOWLSXVGHFUHPDHVSUHQGUDQOHVPHVXUHVGHSUHFDXFLyDGHTXDGHV9HXUHOHVQRUPHVHVSHFtILTXHVSHUDFDGDDFWLYLWDWL per a cada tipus de crema en cada cas.
L'interessat està obligat a romandre YLJLODQWODFUHPDILQVTXHDTXHVWDTXHGHWRWDOPHQWH[WLQJLGD.
6 REVHUYDUjODGLUHFFLyGHOYHQWSHUDPLQLPLW]DUODSqUGXDGHYLVLELOLWDWHQOHVYLHVGHFRPXQLFDFLySUz[LPHV
/DFjUUHJDGHOHVIRJXHUHVVHUjPRGHUDGDLDGHTXDGDDOHVFRQGLFLRQVDPELHQWDOVGHOPRPHQWLGHOFRPEXVWLEOHTXHV HVWLJDHOLPLQDQW YHUGRVHF SHUDHYLWDUODIXLWDGHFHQGUHV
LODFUHPDGHODYHJHWDFLyFLUFXPGDQW
(QHOOORFGHUHDOLW]DFLyGHODFUHPDKDG KDYHU-KLXQWHOqIRQPzELORSHUDWLXRXQDOWUHPLWMjGHFRPXQLFDFLyTXHSHUPHWa donar un avís d'alarma ràpidament.
(QFDVGHQRWHQLUFREHUWXUDGHWHOHIRQLDPzELOFDOGUjWHQLUORFDOLW]DWHOOORFPpVSUz[LPGHVGHOTXHHVSXJDIHUXQDFRPXQLFDFLyHIHFWLYDDEDQVG LQLFLDUHOVWUHEDOOVDPEIRF
Tota SHUVRQDTXHDGYHUWLVFDO H[LVWqQFLD RLQLFLDFLyG XQLQFHQGLIRUHVWDOHVWDUjREOLJDGDDDYLVDUDO DXWRULWDWFRPSHWHQWRDOVVHUYHLVG HPHUJqQFLDLVLHVFDXDFROāODERUDUGLQVGH
OHVVHXHVSRVVLELOLWDWVHQO H[WLQFLyGHO LQFHQGL
&DGDWUHEDOODGRUWLQGUjDPjHLQHVGHVXIRFDFLyGHIRFFRPSRGHQVHUPRW[LOOHVH[WLQWRUHVSRDOVG DLJXDRHLQHVGHFDYDWLOODQoDWGHWHUUD DL[DGHVSDOHVEUDQTXHV« SHUDVHU
usades en cas de necessitat.

En València, a 22 d’abril de 2021.—El secretari general, Francisco Javier Vila Biosca.
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