AJUNTAMENT D’ALMOINES
ANNEX
PLA LOCAL DE CREMES DEL TERME MUNICIPAL D’ALMOINES
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1.-INTRODUCCIÓ
Davant del greu problema que suposa per a este municipi, les conseqüències que es deriven d'un
incendi forestal i emparats en el Reglament de la Llei Forestal de la Comunitat Valenciana (Art. 148),
s'acorda per part de l'Ajuntament d'Almoines redactar este Pla Local de Cremes (d'ara en avant PLQ)
perquè actue com a normativa fonamental dins del Terme Municipal (d'ara en avant T.M.), en la gestió
de l'ús cultural del foc.
En l'actualitat no hi ha Pla Local de Cremes.
2.-LEGISLACIÓ
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Estatal
-

Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Montes.

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 que s'aprova el reglament de la Llei
3/1993.
- Orde de 2 de març del 2005, de la Conselleria de Territori i Vivenda, per la que es regulen mesures
extraordinàries per a la prevenció d'incendis forestals durant el període de Setmana Santa i Pasqua.
- Resolució de 29 De Juliol del 2005, de la Conselleria de Territori i Vivenda, per la que se Declaren
els terrenys forestals de la Comunitat Valenciana zona d'alt risc d'incendi.
- Decret 39/2007 de 13 d'abril del Consell, de declaració del Paisatge Protegit del Serpis.
Per a regular la gestió de l'ús cultural del foc ens remetem al títol VII en el seu capítol III en els articles
del 145 al 150 del Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana i a l'Orde de
març de 1994 de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, per la qual es regulen les mesures
generals per a la prevenció d'incendis forestals, que en el seu capítol III en els articles del 5 al 7 dicta
les normes perquè les entitats locals puguen elaborar els seus Plans locals de Crema. El contingut
d'estos articles és el següent:
CAPÍTOL III.
Plans locals de cremes
Article 5
No obstant el que establix el capítol II de normes d'aplicació general, les entitats locals podran
elaborar, amb la participació dels consells locals agraris, plans locals de cremes que arrepleguen les
peculiaritats de la zona quant a tipus de cultiu, meteorologia, etc. Una vegada elaborats i aprovats
pels directors dels servicis territorials de la Conselleria de Medi Ambient, els plans locals de cremes,
estos substituiran en les matèries previstes en els mateixos a les normes d'aplicació general
reflectides en la present orde. Així el pla local de cremes s'erigix com a normativa reguladora
fonamental en la gestió de l'ús cultural del foc que és capaç de contemplar i incorporar les
peculiaritats de cada territori i els coneixements d'agricultors, ramaders, caçadors, etc., que en
l'habiten.
Article 6
Les accions o actuacions previstes i regulades en el seu corresponent pla local de cremes, una
vegada aprovat este, no requeriran de posteriors autoritzacions, sent la notificació prèvia l'únic tràmit
exigible.
Article 7
Els plans locals de cremes, que podran ser presentats en el Registre General de la Conselleria de
Medi Ambient o en els registres dels servicis territorials de la Conselleria de Medi Ambient a Alacant,
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Castelló i València, així com en la forma prevista en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
contindran com a mínim els documents següents:
- Inventari d'accions o activitats tradicionals que requerixen del foc com a ferramenta cultural.
Quantificació i justificació.
- Proposada de regulació i organització de les accions o activitats en el temps i en l'espai, tant
agrícoles com ramaderes o cinegètiques, que garantisca al màxim la conservació de les muntanyes
enfront del risc d'incendis.
- Cartografia on quede reflectida l'organització proposada amb partides, dates de crema, cicles de
crema, etc.
- Mitjans que l'entitat local i els particulars poden aportar per a la consecució de l'organització
proposada.
Aquells municipis que no tinguen mitjans per a la seua redacció, podran sol·licitar suport tècnic de la
Conselleria de Medi Ambient.
En absència del pla local de cremes caldrà ajustar-se al que disposen les normes d'aplicació general
reflectides en la present orde.
3.-ÀMBIT D'APLICACIÓ
L'àmbit d'aplicació d'este PLQ és la totalitat dels terrenys inclosos en la zona Protegida del Serpis i
una franja al voltant dels mateixos de 500m en el municipi d'Almoines. Queda fora el nucli urbà del
municipi i la resta de zones agrícoles.
4.-DESCRIPCIÓ DEL TERME MUNICIPAL D'ALMOINES
Característiques geogràfiques:
Almoines està situada en la comarca de la Safor, els límits del Terme
Municipal són:
- Nord: Termes municipal de Gandia.
- Sud: Terme de Beniarjó.
- Este: Terme de Bellreguard.
- Oest: Terme de Real de Gandia.
El terme municipal consta de 2'1 quilòmetres quadrats els quals es troben ocupats majoritàriament
per terrenys agrícoles, destacant el cultiu de cítrics.
A més compta amb alguna casa de camp en disseminats per tot el terme municipal.
5.-INVENTARI D'ACCIONS O ACTIVITATS TRADICIONALS QUE REQUERIXEN DEL FOC COM A
FERRAMENTA CULTURAL
Actualment es fa un ús principal del foc com a ferramenta cultural en els següents tipus de cremes:

I.-Cremes agrícoles
•
Crema de restes de poda de diferents cultius de regadiu.
• Crema de restes agrícoles diferents dels anteriors: transformacions (canvis de cultiu)

Plaça Major, 2 · 46723 ALMOINES (València) · Telèfon: 96 280 42 14 · Fax: 96 280 43 21 ·
almoines@cv.gva.es · www.almoines.es

3

AJUNTAMENT D’ALMOINES
•
De l'administració pública: fustes, llenyes i restes agrícoles per a la seua posterior
eliminació com a primera prioritat per estellat i, si no és viable, per mitjà del foc, procedents de
treballs en terrenys municipals.
Els cultius que generen major volum de restes vegetals per al seu posterior crema són els de cítrics.
Les cremes es concentren principalment en els mesos de primavera i estiu.
6.-REGULACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LES ACCIONS EN L'ESPAI I EL TEMPS
6.1.-REGULACIÓ EN L'ESPAI
“Serà obligatori el permís de crema en qualsevol punt localitzat a menys de 30 metres de terreny
forestal (Riu Serpis)”.
Cas d'existir alguna discrepància amb la cartografia prevaldrà el criteri del tècnic o empleat públic
encarregat d'emetre el permís de crema.
Per a poder realitzar cremes en este àmbit s'haurà de sol·licitar el corresponent permís o autorització
a l'Ajuntament d'Almoines.
Quant a la regulació en l'espai cal indicar que només hi ha una àrea dins del T.M.
Àrea del Paisatge Protegit del Serpis
Serà obligatori el permís de crema en qualsevol punt localitzat de 0 a 30 metres de terreny forestal.
Dins d'esta àrea es distingixen dos zones:
a) Zona de Máxim Risc. (inclosa en la cartografia doc.1)
És la zona compresa entre 0 i 30 metres de distància a terreny forestal o el propi terreny
forestal.
Les cremes agrícoles de màxim risc, són aquelles cremes agrícoles en piles o fogueres que se situen
a menys de 30 metres de terreny forestal. Queden excloses les cremes agrícoles que es realitzen en
cremador agrícola sempre que se situen a més de 15 metres de terreny forestal.
En esta franja les autoritzacions seran distintes en funció de la perillositat de la crema. L'estimació de
la perillositat va en funció de la distància al terreny forestal, així com de la utilització o no del
cremador preparat.
Les cremes en parcel·les que en la seua totalitat estiguen dins de 0 m a 30 m de distància al terreny
forestal sense cremador degudament construït i també les cremes, en parcel·les que estan totalment
entre 0 m a 15 m amb cremador degudament construït es consideren com a zones de màxim risc
d'incendi forestal, per la qual cosa han de ser diferenciades de la resta dels sectors i rebre un
tractament especial, emetent-se un “Certificat de lloc d'ús del foc en parcel·la” amb autorització
especial amb el vistiplau de l'Agent Mediambiental.
En les parcel·les tocant a terreny forestal, l'extensió de les quals excedisca de la franja de 30 m (o la
de 15 m si es disposa de cremador), les cremes hauran de realitzar-se sempre fora d'eixa franja de
màxim risc.
En el següent quadre resum s'indiquen les parcel·les que formen part d'eixa zona de màxim risc i que
per tant necessiten el “Certificat de lloc d'ús del foc en la parcel·la” per a poder realitzar la crema:
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Classificació de les parcel·les en funció de la distància a terreny forestal i tipus de crema
MODEL DE

DISTÀNCIA DEL PUNT DE CREMA AL TERRENY FORESTAL

CREMA
< 15m

15-30m

>30m

Sense
Zona de màxim risc

Zona de màxim risc

Zona general

cremador
Amb
cremador

Zona general

Zona de màxim risc

Zona general

b) Zona general
En esta zona es podrà cremar, sense sol·licitar Autorització, els dies que es permeta la crema.
6.2.-REGULACIÓ EN EL TEMPS
Quant a la regulació en el temps i atenent que la zona agrícola que és la del terme municipal
d'Almoines, on està justificat clarament pel tipus de cultiu existent, que són els cítrics, que les
èpoques, principalment se centren entre l'1 de juny i el 30 de setembre, època de poda habitual per
als cítrics, quedant diferenciada en dos èpoques de la manera següent:
PRIMER PERÍODE: Des de l'1 d'octubre al 31 de maig. Es podran realitzar cremes tots els dies del
mes, exceptuant diumenges i festius.
Hores: Les cremes s'iniciaran a partir de l'eixida del sol i hauran d'estar apagades abans de les 16:00
hores, en la Zona agrícola normal.
En la Zona de màxim risc, només es podrà realitzar des de la matinada fins a les 13 hores.
SEGON PERÍODE: Des de l'1 de juny al 30 de setembre es podran realitzar cremes els Dilluns,
Dimecres i Dissabtes del mes.
Hores: Les cremes en la Zona Agrícola Normal, s'iniciaran a partir de l'eixida del sol i hauran d'estar
apagades abans de les 11:00 hores.
En este període, les cremes en parcel·les situades en la Zona de màxim risc, queden totalment
prohibides.
7.-NORMES D’APLICACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE TOTES LES CREMES
Dins del PLQ s’aplicarà obligatòria que establix els mínims de compliment obligatori en els aspectes
que arreplega. En concret han de ser:
7.1.- Normes d’aplicació general a totes les cremes.
7.2.- Cremes agrícoles en piles o fogueres en zones de màxim risc.
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7.3.- Cremes agrícoles en piles o fogueres a una distància de 30 a 500 m de terreny forestal.
7.1.-Normes d’aplicació general a totes les cremes.
7.1.- Normes d'aplicació general a totes les cremes. S'adjuntaran obligatòriament junt amb
l'autorització, permís o sol·licitud de crema en el cas que es necesite un document per escrit, en la
franja de 0 a 30 m
CONDICIONS METEOROLÒGIQUES.
Condicions de compliment obligatori :
• NO estar en Preemergència de nivell 3.
•

Els dies de Preemergència de nivell 3 no s’autoritzarà cap tipus de foc i perdran la validesa
els permisos expedits per a eixos dies.

•

Només es podran executar les cremes en Preemergència de nivell 1 i 2.

•

En el cas que el comportament del foc puga ser perillós per canvis en la situació climàtica,
com aparició de vents locals, vents de ponent, ratxes fortes o de direcció variable, els
treballs de crema han de suspendre’s immediatament.

Recomanacions:
• És preferible la realització de les cremes en condicions d’estabilitat atmosfèrica.
• L’idoni és la seua execució darrere de pluges que deixen almenys 5 mm. De precipitacions.
• El nivell d’alerta així com la seua previsió per a l’endemà pot consultar-se en:
۔
۔
۔

En la pàgina web: www.112cv.Com.
En twitter: gva_11 2cv.
En l’Ajuntament.

En cas d’implementar-se nous mètodes de comunicació s’incorporaran a este llistat.
ÈPOCA I MOMENT.
Criteris obligatoris:
• Segons el Reglament de la Llei Forestal aprovat per Decret 98/1995, de 16 de maig de
forma general queden prohibides totes les cremes durant el període comprés entre l’1 de
juliol i el 30 de setembre.
• Segons ORDE de 2 de març del 2005, de la Conselleria de Territori i Vivenda queda
prohibida l’execució de totes les 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 estant dins del període establit per a usar el foc, se suspendran els permisos i
autoritzacions de crema en els dies i zones en què es declare Preemergència de nivell 3.
•
•

Les cremes es realitzaran dins del període establi’t i en les zones que es determinen en el
PLQ del municipi.
Horari general de cremes agrícoles:
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- Zona agrícola normal: de l'alba fins a les 13'30 hores.
- Zona de màxim risc: de l'alba a les 13 hores.
CONDICIONS DE LA CREMA
•
•
•

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.
L’interessat està obligat a romandre vigilant la crema fins que esta quede totalment
extingida (el conjunt de les restes deu estar aproximadament a temperatura ambient),
apagant les brases i calius amb aigua o terra per a evitar el vol de cendres.
S’observarà la direcció del vent per a minimitzar la pèrdua de visibilitat en les vies de
comunicació pròximes.

SEGURETAT EN EL LLOC DE TREBALL.
Criteris obligatoris:
• 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.
• En cas de no haver-hi cobertura de telefonia mòbil en el lloc de treball, caldrà tindre’s
localitzat el lloc més pròxim des del que es pot fer una comunicació efectiva abans d’iniciar
els treballs amb foc.
FUGA DE FOC.
Criteris obligatoris:
• S’ha d’avisar immediatament al 112 en cas d’ocórrer un fuga de foc.
• En cas de fuga tots els treballadors han de tractar d’atallar el conat treballant de forma
coordinada i diligent, fins a l’arribada dels primers mitjans d’extinció.
Així mateix, també s’ha d’esperar l’arribada dels agents mediambientals o de les Forces de Seguretat
de l’Estat perquè puguen traslladar del que succeïx i no alterar en la mesura que siga possible el punt
d’inici del foc.
7.2.- Cremes agrícoles en piles o fogueres en zones de màxim risc.
Criteris obligatoris:
Les fogueres se situaren en l’interior de la parcel·la agrícola, a una distància mai inferior a 3 m de la
vora de la parcel·la.
S’ubicaran en el lloc de la parcel·la més allunyat de la vegetació forestal.
En el cas que la parcel·la es trobe rodejada de vegetació forestal es cremarà en el centre de la
parcel·la.
Les fogueres es faran amb una banda perimetral neta de vegetació fins 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.
La càrrega de les fogueres serà moderada i adequada a les condicions ambientals del moment i del
combustible que s’este eliminant (verd o sec), per a evitar la fuga 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 deuen quedar totalment extingides realitzant el següent procés :
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Amb les cendres arreplegades en el centre de la foguera, mullar les restes amb aigua,
remoure les brases, tornar a tirar aigua i remoure.
No abandonar la foguera fins que les restes es troben aproximadament a temperatura
ambient.

Si no té aigua suficient per a realitzar el procés anterior:
 Mescle i rebolique terra o arena amb les brases per a apagar-ho tot.
 Examine ben tots els residus de la fogata i assegure’s que no quede res cremant; pot tirar
aigua, per a més seguretat.
 No soterre les brases, perquè poden continuar cremant sense flames i produir una
carbonera.
 No abandonar la foguera fins que el conjunt de restes es troben aproximadament a
temperatura ambient.
Cada treballador tindrà a mà ferramentes de sufocació de foc, com poden ser motxilles extintores,
poals d’aigua o ferramentes de cavat i llançat de terra (aixades, pal·les, branques…), per a ser
usades en cas de necessitat.
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.
7.3.-Cremes agrícoles en piles o fogueres a una distància de 30 a 500 m de terreny forestal.
Criteris obligatoris:
Les fogueres se situaren en l’interior de la parcel·la agrícola.
S’ubicaran en el lloc de la parcel·la més allunyat de la vegetació forestal (més de 30 m)
En el cas que la parcel·la es trobe rodejada 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 banda perimetral neta de vegetació fins 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.
La càrrega de les fogueres serà moderada i adequada a les condicions ambientals del moment i del
combustible que s’este eliminant (verd o sec), per a evitar la fuga 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 deuen quedar totalment extingides realitzant el procés següent:
• Amb les cendres arreplegades en el centre de la foguera, mullar les restes amb aigua,
remoure les brases, tornar a tirar aigua i remoure.
• No abandonar la foguera fins que les restes es troben aproximadament a temperatura
ambient.
Si no té aigua suficient per a realitzar el procés anterior:
• Mescle i rebolique terra o arena amb les brases per a apagar-ho tot.
• Examine be tots els residus de la fogata i assegures que no quede res cremant; pot tirar
aigua per a més seguretat.
• No soterre les brases, perquè poden continuar cremant sense flames i produir una
carbonera.
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•

No abandonar la foguera fins que el conjunt de restes es troben aproximadament a
temperatura ambient.

Cada treballador tindrà a mà ferramentes de sufocació de foc, com poden ser motxilles extintores,
poals d’aigua o ferramentes de cavat i llançat de terra (aixades, pal·les, branques…) per a ser usades
en cas de necessitat.
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.
8.-VIGÈNCIA DEL PLA
En el cas que no es dispose de Pla de Prevenció Local, el període de vigència màxima del PLQ serà
de 5 anys, havent de ser revisat una vegada haja passat el dit període.
En ambdós casos el PLQ modificat s'aprovarà en Ple per l'Ajuntament i es remetrà a l'òrgan
competent. Tot açò sense prejudici que es puga sol·licitar alguna modificació per part d'algun
organisme competent.
9.-MITJANS QUE L'AJUNTAMENT D'ALMOINES APORTA PER A LA CONSECUCIÓ DE
L'ORGANITZACIÓ PROPOSADA
Es realitzaran diverses accions encaminades a potenciar el compliment del present PLQ. Estes són:
1. Edició de cartells informatius de les zones, dies, horaris i períodes autoritzats de cremes.
2. L'Ajuntament comunicarà per mitjà del personal en qui delegue l'Alcaldia dels dies de perill
màxim que li remet la Conselleria competent.
3. Informació i difusió del Pla Local de Cremes a tota la població.
4. L'Ajuntament informarà durant l'emissió del permís de cremes dels mitjans disponibles perquè
les persones que obtinguen un permís puguen conéixer l'alerta de preemergències per al dia
que tinguen previst realitzar la crema.
Els mitjans de vigilància presents en el municipi d'Almoines són els següents:
Policia Local
•

Actualment compta amb servici de policies locals. De forma habitual i amb l'actual
sistema de treball, entre setmana hi ha 1 policia per torn en els torns de
matí/vesprada.
• Vehicles i material: 2 vehicles: 2 turismes, 1 extintor de pols per cotxe;
-Un Agent Mediambiental de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient.
- Guàrdia Civil
Actualment compta amb els servicis de la Guàrdia Civil de Gandia. Tel: 9622871444
-Brigades de Diputació
10.-DISPOSICIONS ADDICIONALS
I.- En tot allò no previst en el present pla caldrà ajustar-se al que disposen les normes
d'aplicació general reflectides en documents legislatius del principi d'esta Memòria o en
qualsevol altre que de forma extraordinària poguera emetre una administració competent en
matèria de prevenció d'incendis.
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II.- Este Pla deroga qualsevol normativa municipal anterior sobre la mateixa matèria que s'opose
al mateix.
III.- Les autoritzacions s'emetran des de la Direcció de Policia de l'Ajuntament d'Almoines. Esta
oficina es troba actualment en la Planta Baixa de l'Ajuntament en la Plaça Major núm. 2. El
telèfon de contacte de la Policia local és 96 280 4214.
IV.- L'establiment de sancions es regularà segons el que disposa la Llei 3/1993, Forestal de la
Comunitat Valenciana.
V.- La vulneració de les prescripcions contingudes en la Llei Forestal tindrà la consideració
d'infracció administrativa, i portara amb si la imposició de sancions als seus responsables,
l'obligació del rescabalament dels danys i indemnització dels prejuís i la restauració física dels
béns danyats, tot això amb independència de les responsabilitats penals, civils o d'un altre
orde en què pogueren incórrer els infractors”. (Articule 174 del Reglament Forestal).
11.-MODELS D'AUTORITZACIÓ DE CREMES
Els models d'autorització de cremes són dos:
 Sol·licitud d'autorització per a cremes en Zones de màxim risc (parcel·les agrícoles a menys
de 15 metres de zona forestal amb cremador i parcel·les agrícoles a menys de 30 metres de
zona forestal sense cremador).
 Sol·licitud d'autorització per a cremes que es troben a més de 30 metres de terreny forestal (
o més de 15 metres si la crema es realitza en cremador preparat).
11.1.-SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER
A CREMES EN ZONA DE MÀXIM
RISC.AUTORITZACIÓ PER A CREMES QUE ES TROBEN A MES DE 30 METRES DE TERRENY
FORESTAL.
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