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

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

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

cada territori.  

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

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

mínims són:  

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

justificació.  

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

ramaderes o cinegètiques, que 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.  

D'acord amb el que s'estableix en l'Ordre de 30 de març de 1994 de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, per 

la qual s'assenyalen les mesures generals per a prevenció d'incendis forestals i davant la necessitat de regular les 

activitats tradicionals dependents de foc com a eina cultural, l'Ajuntament de l’Alcora es disposa a redactar un Pla 

Local de Cremes el qual recullga les mesures i normes a complir. Aquests plans han de recollir les peculiaritats de la 

zona quant a tipus de cultiu, geografia local, meteorologia, i altres especials del terme municipal. 

 

El present Pla Local de Cremes estableix les normes bàsiques, així com la regulació i la planificació de forma temporal 

i espacial de l'ús del foc per a la crema de restes de poda agrícoles, així com la crema de matollars, marges de cultiu 

i altres activitats pròpies de les explotacions agrícoles del terme municipal de l’Alcora, amb la finalitat d'evitar els 

possibles incendis forestals per aquesta causa. 

 

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 de l’Alcora, realitzar el present Pla Local de Cremes, de manera que la 

crema de qualsevol residu agrícola contemplats en el present Pla, es realitze de forma racional i comporte el menor 

risc d'incendi possible.  

Per això s’atén a les disposicions de la planificació superior en la matèria i en concret a la RESOLUCIÓ de 12 de 

febrer de 2015, del conseller de Governació i Justícia, per la qual s’aprova el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals 

de la Demarcació Forestal de Vall d’Alba. 

A més a més, s’atén al marc normatiu determinat  

- 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. 

- 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. 
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- RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2017, de la directora general de Prevenció d’Incendis Forestals, sobre la 

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. 

 

L’àmbit d’aplicació del Pla Local de Cremes inclou una franja de 500 metres des dels terrenys catalogats com a 

forestals, segons el que s'estableix en la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, entenent 

com a terreny forestal el que disposa la  Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana i Llei 

13/2018, de 1 de juny, de la Generalitat, de modificació de l’anterior;  

“Article 2  

Són muntanyes o terrenys forestals totes les superfícies cobertes d'espècies forestals arbòries, arbustives, de matoll 

o herbàcies, d'origen natural o procedent de sembra o plantació, que complisquen o puguen complir funcions 

ecològiques, culturals, de protecció, de producció, paisatgístiques o recreatives.  

Igualment, es consideraran muntanyes o terrenys forestals: 

a) Els enclavaments forestals en terrenys agrícoles que tinguen una superfície mínima d'una hectàrea, sense 

perjudici que enclavaments amb superfícies inferiors puguen tindre aquesta condició de terreny forestal, sempre 

que l'administració competent determine, de forma expressa, la funció ecològica d'aquests. 

b) Els terrenys erms, penyes i arenals. 

c) Les construccions i les infraestructures que hauran d'estar contemplades en els plans d'ordenació dels recursos 

forestals de les demarcacions i que es destinen als serveis públics dels terrenys forestals següents: 

1. Prevenció, vigilància i extinció d'incendis forestals. 

2. Gestió forestal. 

3. Ecoturisme. 

4. Aprofitaments de recursos i productes naturals. 

5. Les pistes i camins forestals. 

d) Els terrenys agrícoles abandonats que hagen adquirit signes inequívocs del seu estat forestal. Es considera 

signe inequívoc de l'estat forestal d'un terreny, la cobertura d'espècies forestals arbòries o arbustives per damunt 

del trenta per cent de fracció de cabuda coberta, aplicat, com a màxim, a escala de subparcel·la cadastral. 

e) Tot terreny que, sense reunir les característiques descrites anteriorment, s'adscriga a la finalitat de ser repoblat 

o transformat a l'ús forestal de conformitat amb la normativa aplicable, així com els procedents de compensacions 

territorials per canvi d'ús forestal, espais forestals recuperats en concessions d'explotacions mineres, pedreres, 

escombreres, abocadors i similars, o contemplats en els instruments de planificació, ordenació i gestió forestal 

que s'aproven a l'empara de la legislació forestal d'aplicació. 

f) Els terrenys que pertanyen a una muntanya d'utilitat pública o domini públic, encara que el seu ús i destinació 

no siga forestal. 

g) Els terrenys dedicats a cultius temporals en terrenys agrícoles amb espècies repobladores llenyoses destinats 

a serveis de producció en règim intensiu. Les plantacions subvencionats, mantindran la seua condició de 

muntanya, almenys, durant la vigència dels seus torns d'aprofitament. Si el cultiu forestal es troba dins del domini 

públic hidràulic, la seua condició de muntanya serà permanent.” 
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“Article 3  

1. No tindran la consideració legal de terrenys forestals: 

a) Els sòls classificats legalment com a urbans o urbanitzables. 

b) Els dedicats a sembres o plantacions de cultius agrícoles. 

c) Les superfícies destinades al cultiu de plantes i arbres ornamentals i els vivers forestals. 

d) Els terrenys que prèvia resolució administrativa expressa canvien el seu ús forestal o compatible amb el sòl 

forestal a un altre diferent. 

e) Els terrenys agrícoles abandonats que hagen adquirit signes inequívocs del seu estat forestal, quan les espècies 

arbòries de cultiu original es troben encara en perfectes condicions de producció i posterior posada en valor 

agrícola. Aquests terrenys agrícoles tindran, com a mínim, una cobertura del 50% d'espècies arbòries originals.” 

Per tant, les parcel·les afectades per aquesta normativa son, segons la cartografia informativa del PATFOR, tots els 

cultius existents. 

 

No s’identifiquen possibles zones homogènies amb altres municipis. 

 

L'objectiu dels plans locals de cremes és regular les cremes agrícoles que es realitzen dins del terme municipal. La 

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i de Desenvolupament només ha d'aprovar aquella part del 

pla que regule les cremes agrícoles que es realitzen a menys de 500 metres de terreny forestal. 

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. 

 

 

L’Alcora és un municipi de la província de Castelló que pertany a la comarca de l’Alcalatén, situat a la part nord-oest 

d’aquesta. En total presenta una superfície de 9.495,63 hectàrees de les quals 5.630,41 ha pertanyen a terreny forestal 

(59.29%), segons el Pla d’Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR-CV).  

El municipi limita amb les següents localitats: 

- Pel nord: Termes municipals de Figueroles i Costur. 

- Per l’est: Termes municipals de Sant Joan de Moró, Borriol i Castelló de la Plana. 

- Pel sud: Terme municipal d’Onda. 

- Pel sud-oest: Termes municipals de Ribesalbes i Fanzara. 

- Per l’oest: Terme municipal de Llucena del Cid. 

En el seu terme municipal, a banda del nucli urbà de l’Alcora es troben els nuclis urbans de la Foia i Araia, ambdós de 

menor grandària i una estructura urbana menys compacta que la del nucli principal. Respecte a la distribució dels 

nuclis poblats (nuclis urbans consolidats), l’Alcora es troba situada a la part central del terme, amb una important 
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infraestructura industria que s’estén des del nucli urbà fins a l’embassament de Maria Cristina, al sud-oest del terme 

municipal. En quant als nuclis urbans secundaris, el de major grandària és la Foia, i aquest es situa al nord de nucli 

de l’Alcora i es comunica a través de la CV-190. Finalment, el nucli d’Araia, situat a l’oest del terme municipal, es de 

dimensions més reduïdes, no obstant això compta amb importants concentracions d’habitatges dispersos al seu 

voltant com son el Mas dels Coixos, el Mas de Torner o el Mas de Bachero. 

La fisiografia del terme municipal de l’Alcora es troba caracteritzada per una extensa zona amb terrenys ondulats i 

fortament ondulats situada a la meitat sud-est que es troba envoltada al mateix temps per terrenys muntanyosos amb 

vessants més o menys pronunciats. Els espais muntanyosos amb pendents més pronunciats es troben pròxims als 

límits municipals amb Costur, Figueroles i Llucena, mentre que aquelles zones purament més muntanyoses es troben 

per la part central, al voltant del nucli urbà de l’Alcora i de forma aïllada entre terrenys ondulats, en la formació 

muntanyosa de la Selleta i el Tossal de les Foies. 

Els principals cursos fluvials de l’Alcora són la rambla de la Viuda, on es troba l’embassament de Maria Cristina. Com 

a principal afluent d’aquesta es troba el riu de Llucena, regulat per l’embassament de l’Alcora, i riu de l’Alcora, que és 

el mateix curs fluvial, però que canvia de nom a partir de la confluència d’aquest amb els barrancs de la foia i de 

Montmirà. Per últim, dins la conca fluvial de la rambla de la viuda, cal destacar el barranc de les Foies o del Regatell 

nom que varia segons la seua altura), que de tots els cursos hídrics nomenats fins aleshores és el que es situa més 

al sud. Pel que fa a la conca del riu Millars, tot i que aquest estrictament no passa per dins dels límits municipals de 

l’Alcora, el seu terme municipal sí que conté diferents barrancs que desemboquen en ell a l’altura de l’embassament 

de Sitjar (terme de Onda). Aquest cursos de règim estacionari són els barrancs de Araia, del Salt del Cavall i el de la 

Grillera. 

En quant a les forests d’utilitat pública o gestionades per la GVA, dins el terme municipal de l’Alcora es troba part del 

MUP Embassament de Maria Cristina, ocupant una superfície de 64,4 ha de les 115,35 ha totals que té. 

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 91,78% de superfície rústica (8.709,60 ha) i el 8,26% de superfície urbana (784,09 ha). La 

superfície agrícola total en el municipi per al 2011 és de 7.771,46 ha, de les quals el 6,27% correspon a superfície 

herbàcia, el 20,87% a llenyoses, el 72,27% a pastures i el 0,58% a superfície ocupada per espècies forestals. 

En relació al sector agrícola, la majoria de la producció de l’Alcora és de secà (quasi un 67%). Segons les dades 

disponibles, els cultius predominants són els cultius d’ametllers, de garrofers i d’oliveres, per ordre d’importància. Pel 

que fa als cultius de regadiu (33% del total), la majoria d’aquests són de cítrics (mandarina i taronja) amb uns valors 

molt per sobre dels cultius de regadiu d’olivers i ametllers. Respecte als cultius no llenyosos, els cultius farratger 

d’alfals són els més importants, amb unes 12 ha cultivades. 

Respecte a la vegetació forestal, els models 6,5 i 7 són els més abundants, per ordre d’extensió i un 27,78%, un 18,9% 

i un 10,68% de la superfície, respectivament. Respecte a la seua perillositat, el model 6 és un dels que presenta majors 

índex, amb velocitats de propagació i longitud de flama majors que el model 7. El model 5 presenta una perillositat 

baixa comparada amb els altres dos models. 

 

 

A efectes de definició, es denomina crema agrícola a la crema de restes vegetals derivades de tasques agrícoles com 

poda o desbrossament. 
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No es consideren cremes agrícoles la crema de residus d’altres tipus com la crema de plàstics, envasaments de 

productes fitosanitaris o restes de poda de jardineria. Aquests residus s’hauran de gestionar a través d’un gestor de 

residus autoritzat. 

Els principals cultius del terme municipal de l’Alcora són ametllers, garrofers i oliveres. La poda d’aquests fruiters es 

realitza entre els mesos de novembre a l’abril, depenent de la espècie que es cultiva.  

El segon cultiu principal és el dels cítrics, la poda dels quals es realitza durant els mesos de desembre, gener i febrer. 

A més a més, respecte als cítrics cal comptar amb la tala de la llenya sobrant de les plantacions de cítrics que han 

sigut empeltades, durant els mesos de juny, juliol i agost. 

 Taula de distribució de cultius al terme municipal de l’Alcora. Font: GVA. 

Grup de cultiu Tipus de cultiu Secà (ha) Regadiu (ha) Superfície total cultivada (ha) 

CEREALS PER A GRA ORDI 0 0 0 

CEREALS PER A GRA AVENA 6 0 6 

TUBÈRCULS PER A CONSUM HUMÀ CREÏLLA PRIMERENCA 0 1 1 

TUBÈRCULS PER A CONSUM HUMÀ CREÏLLA MITJANA ESTACIÓ 0 0 0 

FLORS I PLANTES ORNAMENTALS PLANTES ORNAMENTALS 0 3 3 

CULTIUS FARRATGERS ALFALS 1 11 12 

HORTALISSES COL 0 3 3 

HORTALISSES ENCISAM 0 1 1 

HORTALISSES MELÓ D'ALGER 0 1 1 

HORTALISSES MELÓ 1 1 2 

HORTALISSES ALBERGINA 0 1 1 

HORTALISSES TOMACA 0 5 5 

HORTALISSES PIMENTÓ 0 1 1 

HORTALISSES COLIFLOR 0 1 1 

HORTALISSES CEBA 0 1 1 

HORTALISSES BAJOCA 0 4 4 

HORTALISSES FAVA TENDRA 0 1 1 

CÍTRICS TARONGER DOLÇ 0 26 26 

CÍTRICS MANDARINER 0 228 228 

FRUITERS POMERA 0 2 2 

FRUITERS NISPRO 0 1 1 

FRUITERS ALBERCOQUER 0 1 1 

FRUITERS CIRERER I GUINDER 0 2 2 

FRUITERS BRESQUILLERA 0 3 3 

FRUITERS PRUNA 0 1 1 

FRUITERS AMETLER 263 26 289 

FRUITERS AVELLANER 5 0 5 

VINYA VINYA RAÏM DE TAULA 2 0 2 

VINYA RAÏM PER A VI I MOST 3 0 3 

OLIVERA OLIVERA D'OLIVA DE TAULA 5 0 5 

OLIVERA OLIVERA D'OLIVA PER A OLI 233 50 283 
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Grup de cultiu Tipus de cultiu Secà (ha) Regadiu (ha) Superfície total cultivada (ha) 

ALTRES CULTIUS LLENYOSOS GARROFERA 239 0 239 

En relació a la taula anterior, a continuació es resumeixen les èpoques de cremes segon els tipus de cultius identificats 

al terme municipal de l’Alcora: 

Garrofer:  

- Poda: de març fins a maig, ambdós inclosos. 

- Crema: de març fins a maig, ambdós inclosos. 

Olivera:  

- Poda: d’octubre fins a maig, ambdós inclosos. 

- Crema: d’octubre fins a maig, ambdós inclosos. 

Ametler i altres fruiters:  

- Poda: d’octubre fins a febrer, ambdós inclosos. 

- Crema: d’octubre fins a febrer, ambdós inclosos. 

Mandariner 

- Poda: de desembre fins a febrer, ambdós inclosos. 

- Crema: de desembre fins a febrer, ambdós inclosos. 

Taronger dolç: 

- Poda: de desembre fins a febrer, ambdós inclosos. 

- Crema: de desembre fins a febrer, ambdós inclosos. 

 

Les cremes de matoll deriven de la neteja d'acumulació o emmagatzematge de residus agrícoles, cremes de canyes, 

marges del cultiu i altres similars. També es s’utilitza per a la crema de ribassos amb vegetació herbàcia, de cunetes 

i de sèquies. 

L’època on es concentra la crema de matolls és durant l’hivern i la primavera. 

 

Respecte a altres activitats en les quals s'utilitze el foc, es disposa de l'aprofitament apícola. El risc que aquesta 

activitat genere incendis forestals es deu, d'una banda, a l'ús habitual del fumador en les pràctiques apícoles i, per un 

altre, a les labors puntuals de manteniment del rusc, com l'eliminació de ruscos en mal estat fitosanitari, mitjançant 

d'una crema. 

 

A efectes de regulació i organització, s’entén que la normativa que s’aplica a les accions que requereixen l’ús del foc 

com a ferramenta de treball, ha de garantir la conservació dels terrenys forestals del terme municipal de l’Alcora i la 

seua prevenció davant qualsevol risc d’incendi forestal.  
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Tanmateix, s’ha de garantir que l’aplicació de les mesures que es consideren oportunes per a la prevenció d’incendis 

no siguen incompatibles amb les tasques agràries necessàries per al correcte desenvolupament del sector agrícola. 

La regulació de l’ús del foc en el marc d’aquest Pla Local de Cremes s’efectua en funció de:  

- La ubicació de la crema (regulació en l'espai).  

- El període de crema (regulació en el temps). 

 

A continuació es defineixen les zones del terme municipal de l’Alcora que queden incloses dins el Pla Local de Cremes 

i la seua justificació. 

L'objectiu dels plans locals de cremes és regular les cremes agrícoles que es realitzen dins del terme municipal. La 

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i de Desenvolupament només ha d'aprovar aquella part del 

pla que regula les cremes agrícoles que es realitzen a menys de 500 metres de terreny forestal. 

Segons la planificació supramunicipal, el terreny agrícola situat a menys de 500 metres del terreny forestal es dividirà 

en les següents zones: 

- Zona de màxim risc 

- Zona general 

 

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

es troben situades íntegrament a menys de 30 metres de distància del terreny forestal (s'inclouen marges, cunetes 

o formacions vegetals contínues que arriben fins al terreny forestal). 

Dins d’aquesta zona es recomana que la crema es duga a terme dins d’un cremador agrícola autoritzat. 

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

la parcel·la. 

 

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. 

Dins d’aquesta zona està permès qualsevol tipus de crema, no obstant això, es recomana que la crema es duga a 

terme dins de cremador autoritzat. 

  



8 

Taula 1. Resum de la zonificació de risc a menys de 500 metres de terreny forestal. Font: PPIF de Demarcació. 

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 

0 -30 m (Zona de màxim risc) > 30 m (Zona general) 

Sense cremador 
Permès cremar. 

NO ES RECOMANA LA CREMA 

Permès cremar. 

NO ES RECOMANA LA CREMA 

Amb cremador condicionat Permès cremar Permès cremar 

 

L’organització temporal atén a la normativa vigent. 

- Segons el Reglament de la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana, modificar per la RESOLUCIÓ 

de 12 de maig de 2017, de la directora general de Prevenció d’Incendis Forestals, sobre la modificació del 

període de cremes, el calendari de cremes es divideix en un període de baix risc (17 octubre - 31 de maig, 

ambdós inclosos) i un altre d'alt risc (1 de juny – 16 d’octubre, ambdós inclosos), en el qual queden 

prohibides les cremes.  

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

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

A més, el pla local de cremes té en compte: 

- L'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, quedant 

TOTS ELS ANYS prohibides les cremes durant aquest període (des de Dijous Sant fins a Dilluns de Sant 

Vicent tots dos inclusivament). 

- L’horari general de cremes establert en 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 (DOGV 7242, 27.03.2014) i mantinguda en la RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2018, de la directora 

general de Prevenció d´Incendis Forestals, sobre modificació del període de crema, entre l’orto i les 13:30 

h. 

- L’horari de cremes permès pel Pla de Prevenció d’Incendis de la Demarcació de Vall d’Alba es des de la 

sortida del sol fins les 15:00 hores. 

 

MESOS: 17 D’OCTUBRE A 31 DE MAIG 

Podran realitzar-se cremes des d’una hora entre l’orto i les 13:30 h. 

Els dies permesos son de dilluns a diumenge, estant prohibit cremar els festius. (expressament inclòs des de Dijous 

Sant fins a Dilluns de Sant Vicent tots dos inclusivament) 
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MESOS: 1 DE JUNY AL 16 D’OCTUBRE 

Com a criteri general NO es concedirà cap permís de crema.  

Els agricultors tindran dues opcions per a eliminar possibles restes vegetals, aquestes són: deixar-los en manolls al 

costat del contenidor de matèria orgànica o bé portar-los a l'ECOPARC més pròxim. Està última opció és la més 

interessant des del punt de vista de la prevenció d'incendis. 

Excepcionalment s’autoritzarà la crema de restes de la poda de cítrics procedents de la poda tardana dels empelts 

de la campanya anterior. Per aquesta autorització excepcional es deurà justificar que la procedència de les restes 

vegetals té aquest origen, la falta de disponibilitat d’espai per emmagatzemar aquest tipus de restes dins de la parcel·la 

o la gran quantitat de restes produïdes que necessiten d’una eliminació de les mateixes. Aquest tipus de cremes 

només estan permeses per a la zona general i dins de cremador degudament acondicionat. 

 

 

- Les accions o activitats recollides i regulades en el present Pla Local de Cremes deuran realitzar-se prèvia 

autorització per escrit de la Corporació Local. Les remes que es realitzen a més de 500 metres de sol forestal 

no precisen d’autorització escrita. 

- Les autoritzacions per a realitzar les cremes, es transmetran a l’Ajuntament. Els sol·licitants tindran que 

reomplir la sol·licitud per escrit seguint els models facilitats en l’Annex 2 d’aquest document i recollir el permís 

que expedirà l’Ajuntament per a tal efecte. Una vegada expedit el permís, els sol·licitants hauran de portar-

lo damunt en tot moment mentre realitzen l‘activitat de la crema. 

- El període de validesa de les autoritzacions mai serà superior a 15 dies des de la data d’expedició d’aquesta. 

- Si iniciada la crema, es produirà l'aparició del vent de ponent, se suspendrà immediatament l'operació de 

crema i s'apagarà el foc. 

- No s'abandonarà la vigilància de la zona de crema fins que el foc estiga completament apagat (i que 

transcórreguen 2 hores sense que s'observen brases). 

- Prèviament a la crema es netejarà d'herbes i matolls una faixa d'amplària suficient i no inferior en cap cas 

als dos metres al voltant d'on es vol realitzar la crema. 

- Els camps confrontants amb els llits dels cursos fluvials necessitaran d'AUTORITZACIÓ EXPRESSA, per a 

poder realitzar les activitats de crema quedant inclosos amb caràcter general dins del Pla Local de Cremes 

d'aquest terme. En ells no es realitzaran cremes en cap cas a una distància de 2 metres com a mínim de la 

boga del llit del riu. 

 

Serà aplicable a totes les cremes. 
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Criteris obligatoris: 

- A expenses d’una nova resolució, no estar en preemergència de nivell 2 y 3. Els dies de preemergència de 

nivell 2 i 3 no s’autoritzarà cap tipus de foc i perdran la validesa les autoritzacions tramitades per a aquests 

dies. 

- A expenses d’una nova resolució, solament es podran duar a terme les cremes en preemergència de nivell 

1. 

- En cas que el comportament del foc puga ser perillós per canvis en la situació meteorològica, com aparició 

de vents locals, vents de ponent, ratxes fortes o de direcció variable, les cremes deuran 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_112cv 

A l'Ajuntament de l’Alcora en horari d'oficina. 

 

Criteris obligatoris: 

- 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. 

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

aquest Pla. 

 

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 dos metres al voltant d'aquesta. 

- 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. En qualsevol cas, a més del 

http://www.112cv.com/
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compliment de les normes generals per a la crema de marges i canyars, haurà de realitzar-se un 

desbrossament de la zona del voltant i no cremar directament. 

- 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 quede 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. 

 

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 existira 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. 

- Comptar amb un extintor o motxilla extintora amb una capacitat de 20 L. 

 

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 forma 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 mantenir, 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 de l’Alcora, Agents Forestals, Policia Local, 

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

 

Les normes específiques seran aplicables a les cremes de màxim risc, que són aquelles cremes agrícoles en piles o 

fogueres que es realitzen dins d'un cremador agrícola degudament condicionat a menys de 30 metres del terreny 

forestal. 

 

En totes les parcel·les incloses en la zona de màxim risc és necessari localitzar el lloc d'ús del foc segons les presents 

normes específiques. 

El permís per a la crema en zona de màxim risc, només serà autoritzat quan les parcel·les per a les quals se sol·licita, 

es troben integrades totalment a menys de 30 metres del terreny forestal. Per tant, en aquelles parcel·les colindants 
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amb terreny forestal, l'extensió del qual excedisca la franja de 30 metres, les cremes hauran de realitzar-se sempre 

fora d'aquella franja de màxim risc. 

Les normes a seguir per a la realització de cremes en zones de màxim risc seran les d'aplicació general per a totes 

les cremes (apartat 5.1), a més de: 

Criteris obligatoris: 

- A una distància menor de 15 metres del terreny forestal es prohibeix qualsevol tipus de crema. En casos 

excepcionals, es permetrà la crema en fogueres dins de cremador agrícola degudament adaptat quan la 

parcel·la es trobe totalment a menys de 15 metres amb formacions vegetals amb continuïtat amb el 

terreny forestal, sempre que el cremador es trobe a més de 10 metres de distància del terreny forestal. 

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

degudament condicionat. 

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

a 3 metres de les vores de la parcel·la. 

- Se situaran en el lloc de la parcel·la més allunyat de la vegetació forestal. 

- En el 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 metres. 

- La quantitat de residus agrícoles de les fogueres en el cremador ha de ser moderat i adequat a les 

condicions ambientals del moment i del combustible que s'està eliminant, per a evitar la possible fuita de 

cendres i el calfament de la vegetació circumdant. 

- Les fogueres han de quedar completament extingides mitjançant 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 de les brases. 

▪ No abandonar la foguera fins que les cendres es troben a temperatura ambient. 

▪ Cada treballador tindrà a mà eines de sufocació de foc (motxilles extintores, poals d'aigua, 

matafocs, eines de cavat, etc.) per a ser utilitzades en cas de necessitat. 
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Recomanacions: 

- Abans de cremar, considerar altres opcions, com portar les restes a una altra parcel·la de la seua propietat 

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

triturar les restes, etc. 

- Durant el procés de la crema, estar acompanyat d'una altra persona. 

- Preferentment es deuen cremar restes verdes. 

- Tindre en compte la direcció del vent per minimitzar, en la mesura del possible, la pèrdua de visibilitat a les 

vies de comunicació properes. 

 

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

situades entre 30 i 500 metres de distància de formacions vegetals amb continuïtat al terreny forestal. El que 

denominarem zona general. 

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

Les normes a seguir per a la realització d'aquestes cremes seran les d'aplicació general per a totes les cremes (apartat 

5.1) i, en el cas de no ser possible cremar en cremador, a més: 

Criteris obligatoris: 

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

- La seua ubicació en la parcel·la serà la més allunyada de la vegetació forestal, o siga, més de 30 metres. 

- En el 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 metres de distància des del centre de la parcel·la fins al terreny forestal. 

- Les fogueres es faran amb una franja nua de vegetació de 5 metres d'amplària o dins del terreny llaurat amb 

el mateix perímetre de seguretat com a mínim. 

- La quantitat de residus agrícoles de les fogueres ha de ser moderat i adequat a les condicions ambientals 

del moment i del combustible que s'està eliminant, per a evitar la possible fuita de cendres i el calfament de 

la vegetació circumdant. 

- Les fogueres han de quedar completament extingides mitjançant 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 de les brases. 

▪ No abandonar la foguera fins que les cendres es troben a temperatura ambient. 

▪ Cada treballador tindrà a mà eines de sufocació de foc (motxilles extintores, poals d'aigua, 

batefocs, eines de cavat, etc.) per a ser utilitzades en cas de necessitat. 

Recomanacions: 

- Preferentment s'han de cremar restes verdes. 

- 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. 
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Les següents normes seran aplicables per a realitzar esbrolles agrícoles mitjançant crema. 

Criteris obligatoris: 

- Els bancals circumdants a la zona de la crema han d'estar llaurats. En tots els casos, no existirà continuïtat 

de vegetació i/o material combustible entre la zona de crema i la zona forestal (mínim 10 metres). 

- Tallar o compactar tot el material combustible que passada de 0,5 metres d'altura en l'àrea a cremar. 

- La crema s'iniciarà sempre en contra del vent i començant sempre 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 metres, 

es pot encendre a favor. 

- El front del foc mai podrà ser superior a 5 metres de longitud. 

- Sempre ha d'haver personal present si hi ha foc viu. S'ha de vigilar la crema fins que quede completament 

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

Recomanacions: 

- Les xicotetes taques o colps de vegetació en els terrenys agrícoles són reservoris biològics, on per exemple 

es refugia la fauna cinegètica. S’ha de pensar bé sobre la necessitat de cremar eixes taques de “brutícia”, 

pot ser que el mal provocat siga superior al benefici obtingut. 

- 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. 

- Les cremes s'han de realitzar sense vent o amb brises febles. Els dies de forts vents s'han de suspendre. 

- S'ha de cremar a primera hora del matí degut que la humitat és major i la temperatura menor. 

- 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). 

 

Les següents normes seran vàlides per a l'ús del foc en activitats apícoles. 

Criteris obligatoris:  

- Mantenir llaurat o sense vegetació el lloc on es troben instal·lats els ruscos i almenys 2 metres al voltant 

d’aquests. 

- Tenir a l'abast eines de sufocació del foc (motxilles extintores, poals d'aigua, matafocs, eines de cavat, etc.) 

mentre el fumador estiga encès per a ser utilitzades en cas de necessitat. 

- En el cas que siga necessari la crema de ruscos, s'hauran de traure del terreny forestal a més de 500 metres. 

Ús del fumador: 

- El foc s'ha d'encendre directament a l'interior del fumador i en terrenys desproveïts de vegetació. En tot cas 

s’ha de mantenir una distància mínima de 3 metres de la vegetació. Es recomana el seu encès dins de les 

caixes de transport dels vehicles de càrrega si hi haguera. 
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- S'ha de revisar que el fumador no desprenga cendres. Si fora necessari s'instal·larà una reixeta o se 

substituirà el fumador defectuós per un altre que es trobe en les condicions adequades. 

- Mentre que el fumador es trobe encès, estarà sempre a la vista, col·locat damunt d'un rusc, i mai situat en 

el sòl ni sobre terreny cobert de vegetació. 

- S'apagarà mitjançant l'abocament d'aigua en el seu interior o tapant l'eixida de fums i deixant que el foc 

s'asfixie en el seu interior. 

- El fumador es transportarà completament apagat, i es buidarà en un contenidor o depòsit adequat. En cap 

cas es buidarà el fumador en el camp o muntanya. 

Recomanacions: 

- Que treballen dues persones de manera conjunta en l'abellar, ja que mentre una s'encarrega de dirigir el 

fum per a mantenir controlades a les abelles, l'altra persona es dedica a examinar, revisar o realitzar les 

activitats programades en el rusc. 

 

Es recomanable la construcció, en cas de no existir, d’un cremador agrícola autoritzat per a les cremes en fogueres 

quan la distància de la crema al terreny forestal siga menor als 500 metres. S’entén per cremador agrícola adaptat 

aquell que recull els trets constructius especificats per la Norma tècnica de Cremadors Agrícoles del Pla de Prevenció 

d’Incendis Forestals de la Demarcació de Vall d’Alba, sent aquestes: 

Constructives: 

- Construïts d'obra o amb blocs de formigó. 

- Han de tenir forma circular i una altura mínima de 2,5 metres. 

- Obertura oposada al terreny forestal més pròxim i de 1,5 metres de ample. 

- En la part superior deuen tenir instal·lat un “mataespurnes” no deformable amb la calor amb un ample de 

malla màxim de 0,5 x 0,5 cm, i aquesta ha d’estar lliure de branques o qualsevol altre material combustible. 

- Ha d’estar rodejat per una franja sense vegetació d’almenys 1 metre. 

- Entre els blocs de construcció no s’ha de deixar cap espai major als 15 cm i es recomana la seua unió amb 

morter de ciment. 
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Il·lustració 1. Planta i alçat d’un cremador degudament condicionat. Font: Norma tècnica de cremadors agrícoles. PPIF de Demarcació. 

Ubicació: 

▪ En la part de la parcel·la que siga terreny agrícola. 

▪ En el lloc de la parcel·la que es trobe més allunyat del terreny forestal (més de 15 metres). En el centre de 

la parcel·la si aquesta es troba envoltada de terreny forestal. 

▪ En una zona que es trobe llaurada, sense vegetació herbàcia; en cas que no siga possible, ha d'existir una 

franja al voltant del cremador d'un metre d'amplària mínima buidada de vegetació herbàcia i matoll. 

▪ Si les parcel·les són de dimensions reduïdes, és convenient compartir el cremador entre diversos propietaris, 

situant-lo en el centre de la boga de tots dos bancals, la qual cosa ha d'assegurar la seua llunyania de la 

superfície forestal. 

▪ Si la parcel·la es troba envoltada de terreny forestal, el cremador s’ubicarà al centre d’aquesta. 
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Il·lustració 2. Exemple d’ubicació idònia d’un cremador agrícola en parcel·les limítrofes al terreny forestal. Font: Norma tècnica de 

cremadors agrícoles. PPIF de Demarcació. 

 

Queda estrictament prohibit: 

- Fer qualsevol tipus de foc en dies de màxima alerta (Nivells 2 i 3). 

- Fer qualsevol tipus de foc durant els dies festius, així com durant tot el període de Setmana Santa o Pasqua 

(de dijous Sant fins al dia de Sant Vicent). 

- Llançar fòsfors o puntes de cigarreta. 

- Encendre el foc amb la única finalitat de cuinar o escalfar-se fora dels llocs preparats i autoritzats. 

- La crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals durant els períodes i als llocs no permesos 

per aquest pla. 

- La crema de canyars o matollars (lligada a l’aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus), 

durant els períodes i als llocs no permesos per aquest pla. 

- Queda totalment prohibit fer qualsevol tipus de foc, tot i tenir el permís de crema concedir, a menys de 2 

metres de vegetació forestal. 

 

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. 

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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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 d'aquest Pla encara, el període de 

vigència serà també de 5 anys i s'haurà de revisar i modificar si és necessari. 

En ambdós casos, el Pla Local de Cremes modificat s'aprovarà en Ple per l'Ajuntament de l’Alcora i es remetrà a 

l'òrgan competent. 

 

El terme municipal no disposa de mitjans propis per al control de la crema. 

Els agricultors, que a més de la seua dilatada experiència en menesters de crema de restolls i matolls, posen a la 

seua disposició els utensilis propis com a moto-bombes i motors de polvoritzar etc. 

L'Ajuntament vetllarà pel compliment d'aquest Pla i es compromet a fer una CAMPANYA DE DIFUSIÓ del contingut 

del mateix, perquè arribe al màxim d'usuaris possibles mitjançant bàndol, tauler d'anuncis, publicacions, web municipal 

etc. Així mateix avaluarà de forma continuada la marxa d'aquest Pla col·laborant en la correcció de les deficiències 

observades. Igualment, l’administració local vetllarà per comunicar a la població la declaració dels dies de màxim perill 

d’incendi forestal que li siguen comunicades per par de la Conselleria competent en protecció civil. 

 

Per poder realitzar una crema en la franja de 500 metres a terreny forestal, es deurà realitzar una comunicació per 

escrit a l’Ajuntament de l’Alcora, a través dels formularis oficials. Les cremes forestals, ramaderes o cinegètiques 

necessitaran de permisos especials per part de la Conselleria competent. 

Les comunicacions per escrit, realitzades per par dels usuaris, deuran anar segellades per part de l’Ajuntament de 

l’Alcora, amb la data que es va presentar dita comunicació. 

Les comunicacions seran per a cada període establert per el Pla Local de Cremes i amb una validesa d’autorització 

de 15 dies. Si durant aquest període no s’efectua la crema, es deurà tramitar una nova comunicació. 

Queda totalment prohibit l’ús del foc sense la corresponent autorització o comunicació autoritzada per l’Ajuntament de 

l’Alcora; i aquesta s’haurà de mostrat quan es sol·licite per part d’algun agent de l’autoritat competent. 

La responsabilitat de danys a tercers, tant civils com penals, recauran sobre el sol·licitant de l’autorització. 

Tota situació no recollida o prevista en aquest Pla s'atindrà a allò que disposa les normes d'aplicació general: 

- Llei 3/1993, 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, de 9 

de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana. 

- Llei 13/2018, de 1 de juny, de la Generalitat, de modificació de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la 

Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana. 

- Correcció d’errors de la Llei 13/2018, de 1 de juny, de la Generalitat, de modificació de la Llei 3/1993, de 9 

de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana. 
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La vulneració de les prescripcions contingudes en la Llei Forestal tindrà la consideració d’infracció administrativa, 

comportant la imposició de sancions als seus responsables, l’obligació de rescabalament dels danys e indemnització 

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

civils o d’altre ordre en què pugueren incórrer els infractors (article 174 del Reglament de la Llei Forestal) 

L’establiment de sancions per incompliment de les directrius establertes per aquest Pla Local de Cremes serà segons 

els disposat en la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana. 
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ZONES TIPUS DE CREMA PERÍODE DIES HORARI PROCEDIMENT 

Zona de Màxim Risc 0 - 30 m del terreny forestal 

Sense cremador 

17 d’octubre 

– 

31 de maig 

Tots 
Des l’orto fins a les 

13:30 hores. 

Autorització per a cremes en zones de màxim risc 

Amb cremador* 

Zona general > 30 m del terreny forestal 

Sense cremador 

Autorització per a cremes en zona general 

Amb cremador 

Zona de Màxim Risc 0 - 30 m del terreny forestal Sense cremador 

1 de juny– 16 d’octubre 

Prohibida la crema 

Zona general > 30 m del terreny forestal Amb cremador Tots 
Des l’orto fins a les 

11:00 hores. 
Autorització EXCEPCIONAL per a cremes en zona general 

* Si la 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. 

OBSERVACIONS 

En el moment de realitzar la crema, la persona autoritzada haurà de dur la corresponent autorització.  
No es necessita autorització per escrit per a les cremes realitzades durant l’època de baix risc i a més de 500 metres de sòl forestal. 
La validesa de les autoritzacions no serà superior a 15 dies naturals, sent l’horari autoritzat durant el període de validesa entre l’orto i les 13:30 h. Per a les autoritzacions excepcionals en època de 
màxim risc, l’horari autoritzat serà entre l’orto i les 11:00 h. 
La autorització no tindrà validesa els dies amb vent fort o de ponent, si iniciats els treballs es produïra l’aparició d’aquest, es suspendrà immediatament la operació i s’apagarà el foc. Tampoc tindran 
validesa las autoritzacions els dies on el nivell d’alerta siga de nivell 2 o 3. 
Les autoritzacions seran automàticament prohibides i anul·lades els dies que siguen declarats de màxim risc pel Centre de Coordinació d’Emergències. 
No es podrà abandonar la vigilància de la crema fins que el foc estiga totalment apagat (el conjunt de les restes ha d’esta a temperatura ambient) i transcorregudes al menys dues hores sense que 
s’observen brases.  
És obligatori portar el telèfon mòbil operatiu o un altre mitja de comunicació. En cas de no haver cobertura, s’ha de tenir localitzat (abans d’iniciar els treballs en foc) el lloc més pròxim des del qual es 
pot fer una comunicació efectiva en cas d’emergència. 
En el cas que el foc s’escape del control de l’operari u operaris que l’estan realitzant, s’avisarà immediatament al 112 
En els caso que siga necessària la crema dins de cremador degudament habilitat, veure les seues condicions constructives a la memòria del Pla Local de Cremes.  
Totes las cremes deuran complir les normes generals, específiques i altres condicions establertes pel present Pla Local de Cremes. 
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AJUNTAMENT DE L’ALCORA 

Carrer Sant Francesc, 5 

12110 l’Alcora. Telf. 964 36 00 02 

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 5 de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal se l'informa 
que les dades facilitades per vostè mitjançant aquest imprès seran objecte de tractament informatitzat, passant a formar part de fitxer del Registre General 

d'aquest Ajuntament (publicat en el B.O.P. núm. 36 de data 12/02/2002), podent exercir davant el mateix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició. 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A CREMES EN ZONA DE MÀXIM RISC 
(Parcel·les agrícoles entre 15 i 30 m de distància de sòl forestal amb cremador condicionat) 

Regulat pel Decret 98/95 de Reglament de la Llei 3/1993 Forestal de la Comunitat Valenciana 

LA SEUA CREMA ES TROBA EN ZONA DE MÀXIM RISC, POT PROVOCAR UN INCENDI FORESTAL.  

PER FAVOR, EXTREME LA PRECAUCIÓ 

1. Dades personals del sol·licitant. 

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL NIF O PASSAPORT 

    

Domicili Població Província 

      

Telèfon/mòbil de contacte e-mail 

     

2. Tipus de crema (marque amb una creu) 

 Crema agrícola sense cremador habilitat a menys de 30 m de sòl forestal.  Crema agrícola amb cremador habilitat a menys de 30 m de sòl 
forestal. (AUTORITZACIÓ EXCEPCIONAL en període d’alt 
risc 1 de juny a 16 d’octubre) 

 Crema agrícola amb cremador habilitat a menys de 30 m de sòl forestal.  

 Ús del foc en activitats apícoles.  

3. Ubicació de la crema (marque amb una creu només en els llocs habilitats). 

 Polígon Parcel·la Partida Data prevista Disposa de cremador habilitat? Distància entre la crema i el sòl forestal 

A      Sí  No  < 10 m  10 - 30 m 

B      Sí  No  < 10 m  10 - 30 m 

C      Sí  No  < 10 m  10 - 30 m 

D      Sí  No  < 10 m  10 - 30 m 

El sol·licitant identificat en el punt 1 es compromet a acceptar i seguir les normes de caràcter general i específic establertes en el Pla Local de 

Cremes del terme municipal de l’Alcora i en el dors d’aquesta sol·licitud, les quals ha llegit i entès, i per la qual cosa es fa responsable del correcte 

desenvolupament de la crema. 

L’Alcora, a……………de………………….de 20…………… 

 

SIGNATURA DEL SOL·LICITANT 

(acceptant les condicions establides en el PLC) 

AUTORITZACIÓ (a reomplir per l’administració local) 

DATES D'AUTORITZACIÓ:  Del………..de…………………..de 20… 

Al…………..de………………….de 20… Nº de autorització……………………../any 

SIGNATURA I SEGELL DE L'AJUNTAMENT 

 

L’Alcora, a……………de………………….de 20…………… 

 

EXCM/A SR/A. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DE L’ALCORA 

ABANS DE PROCEDIR AMB LA CREMA: VEURE NORMES DARRERE DE L’IMPRÈS. INFORMAR-SE DEL NIVELL D'ALERTA EN EL Tel.:112 o 

www.112cv.com 

 

SI VEU FOC TRUQUE AL 112 

.

http://www.112cv.com/


AJUNTAMENT DE L’ALCORA 

Carrer San Francesc, 5 

12110 l’Alcora. Tlf: 964 36 00 02 

 

NORMES DE CARÀCTER GENERAL PER A LA REALITZACIÓ DE LES CREMES 

ZONES TIPUS DE CREMA PERÍODE DIES HORARI PROCEDIMENT 

Zona de Màxim 
Risc 

0 - 30 m del terreny 
forestal 

Sense cremador 

17 d’octubre 

– 

31 de maig 

Tots 
Des l’orto fins a 
les 13:30 hores. 

Autorització per a cremes en zones de màxim 
risc 

Amb cremador* 

Zona general 
> 30 m del terreny 
forestal 

Sense cremador 

Autorització per a cremes en zona general 

Amb cremador 

Zona de Màxim 
Risc 

0 - 30 m del terreny 
forestal 

Sense cremador 

1 de juny– 16 
d’octubre 

Prohibida la crema 

Zona general 
> 30 m del terreny 
forestal 

Amb cremador Tots 
Des l’orto fins a 
les 11:00 hores. 

Autorització EXCEPCIONAL per a cremes en 
zona general 

* Si la parcel·la es troba totalment inclosa en aquesta franja, es recomana cremar en cremador agrícola degudament condicionat sempre que aquest es localitze a menys de 10 m 

de distància del terreny forestal. 

S’atendrà en qualsevol cas a les següents indicacions de forma obligatòria: 

Generals 

- El dies d’Alerta 2 i 3 queda totalment prohibit qualsevol tipus de foc, inclòs l’ús de càmping gas i paellers en les àrees recreatives o zones d’acampada. 

- Les cremes sols podran realitzar-se els mesos i horaris establerts per el Pla Local de Cremes. Solament es podran realitzar cremes en preemergència 

per incendis forestals de NIVELL 1. 

- Els permisos no tindran validesa els dies amb vent (superior a 10 km/h). Si iniciats els treballs es produïra l’aparició d’aquest, es suspendrà immediatament 

la operació i s’apagarà el foc. 

- No s’abandonarà la vigilància de la zona fins que el foc estiga totalment apagat. 

- La persona autoritzada prendrà totes les mesures que considere oportunes i en el seu cas, les indicades per l’Agent Mediambiental, perquè l’activitat es 

desenvolupe de la forma més segura possible. En tot moment, la persona autoritzada serà el responsable dels danys que es puguen ocasionar en cas de 

negligència. 

- Qualsevol persona que advertisca un incendi forestal deurà avisar el més ràpid possible al telèfon 112 o a l’autoritat competent més propera. 

- Baix ningun concepte l’altura de la flama pot superar els 4 metres. 

- No es permet la crema de residus sòlids urbans, ni productes la procedència dels quals no siga agrícola. Tampoc és permesa la crema de plàstics o 

embasaments de fitosanitaris. 

- Serà obligatori estar en possessió d’aquesta autorització durant el desenvolupament de la crema. 

- Aquesta autorització tindrà una validesa de 15 dies naturals des de la data d’expedició per l’autoritat competent. 

- Dins d’aquelles parcel·les que es troben íntegrament a menys de 30 metres de sòl forestal, es recomana fer la crema dins de cremador habilitat. 

- 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 fuita 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 

Específiques 

- S’establirà una distància mínima de 5 metres entre la foguera i els marges, cunetes o qualsevol altra formació vegetal on hi haja continuïtat amb la 

vegetació forestal susceptible de cremar. 

- La persona que realitze la crema haurà d’estar proveïda d’una motxilla de fumigació de 20 litres de capacitat (com a mínim) plena d’aigua, sempre que no 

dispose de mànegues o dipòsits d’aigua dels que fer ús en cas de tenir que apagar el foc de la foguera. 

- Les parcel·les, cunetes, marges o sèquies contigües que delimiten amb la zona de crema deuen estar perfectament llaurades o lliures de vegetació, sense 

la possibilitat que propaguen un foc per continuïtat de les estructures vegetals. En cas contrari, s’haurà de desplaçar el lloc de crema perquè és complisquen 

les distàncies mínimes de seguretat i el foc s’haurà d’iniciar a contra vent (en el cas que es realitze la crema fora de cremador condicionat). 

SI VEU FOC TRUQUE AL 11



AJUNTAMENT DE L’ALCORA 

Carrer Sant Francesc, 5 

12110 l’Alcora. Telf. 964 36 00 02 

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 5 de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal se l'informa 
que les dades facilitades per vostè mitjançant aquest imprès seran objecte de tractament informatitzat, passant a formar part de fitxer del Registre General 

d'aquest Ajuntament (publicat en el B.O.P. núm. 36 de data 12/02/2002), podent exercir davant el mateix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició. 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A CREMES EN ZONA GENERAL 
(Parcel·les agrícoles situades entre 30 i 500 m de distància de sòl forestal amb cremador condicionat) 

Regulat pel Decret 98/95 de Reglament de la Llei 3/1993 Forestal de la Comunitat Valenciana 

1. Dades personals del sol·licitant. 

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL NIF O PASSAPORT 

    

Domicili Població Província 

      

Telèfon/mòbil de contacte e-mail 

     

2. Tipus de crema (marque amb una creu) 

 Crema agrícola sense cremador habilitat a més de 30 m de sòl forestal. 

 Crema agrícola amb cremador habilitat a més de 30 m de sòl forestal. 

 Crema de marges de cultiu, ribassos, cunetes o sèquies. 

 Ús del foc en activitats apícoles. 

 Crema agrícola amb cremador habilitat a menys de 30 m de sòl forestal. (AUTORITZACIÓ EXCEPCIONAL en període d’alt risc 1 de 
juny a 16 d’octubre) 

4. Ubicació de la crema (marque amb una creu només en els llocs habilitats). 

 Polígon Parcel·la Partida Data prevista Disposa de cremador habilitat? Distància entre la crema i el sòl forestal 

A      Sí  No  30 – 100 m  100 – 500 m 

B      Sí  No  30 – 100 m  100 – 500 m 

C      Sí  No  30 – 100 m  100 – 500 m 

D      Sí  No  30 – 100 m  100 – 500 m 

El sol·licitant identificat en el punt 1 es compromet a acceptar i seguir les normes de caràcter general i específic establertes en el Pla Local de 

Cremes del terme municipal de l’Alcora i en el dors d’aquesta sol·licitud, les quals ha llegit i entès, i per la qual cosa es fa responsable del correcte 

desenvolupament de la crema. 

L’Alcora, a……………de………………….de 20…………… 

 

SIGNATURA DEL SOL·LICITANT 

(acceptant les condicions establides en el PLC) 

AUTORITZACIÓ (a reomplir per l’administració local) 

DATES D'AUTORITZACIÓ:  Del………..de…………………..de 20… 

Al…………..de………………….de 20… Nº de autorització……………………../any 

SIGNATURA I SEGELL DE L'AJUNTAMENT 

 

L’Alcora, a……………de………………….de 20…………… 

 

EXCM/A SR/A. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DE L’ALCORA 

ABANS DE PROCEDIR AMB LA CREMA: VEURE NORMES DARRERE DE L’IMPRÈS. INFORMAR-SE DEL NIVELL D'ALERTA EN EL Tel.:112 o 

www.112cv.com 

 

SI VEU FOC TRUQUE AL 112 

.

http://www.112cv.com/


AJUNTAMENT DE L’ALCORA 

Carrer San Francesc, 5 

12110 l’Alcora. Tlf: 964 36 00 02 

 
 

NORMES DE CARÀCTER GENERAL PER A LA REALITZACIÓ DE LES CREMES 

ZONES TIPUS DE CREMA PERÍODE DIES HORARI PROCEDIMENT 

Zona de Màxim 
Risc 

0 - 30 m del terreny 
forestal 

Sense cremador 

17 d’octubre 

– 

31 de maig 

Tots 
Des l’orto fins a 
les 13:30 hores. 

Autorització per a cremes en zones de màxim 
risc 

Amb cremador* 

Zona general 
> 30 m del terreny 
forestal 

Sense cremador 

Autorització per a cremes en zona general 

Amb cremador 

Zona de Màxim 
Risc 

0 - 30 m del terreny 
forestal 

Sense cremador 

1 de juny– 16 
d’octubre 

Prohibida la crema 

Zona general 
> 30 m del terreny 
forestal 

Amb cremador Tots 
Des l’orto fins a 
les 11:00 hores. 

Autorització EXCEPCIONAL per a cremes en 
zona general 

* Si la parcel·la es troba totalment inclosa en aquesta franja, es recomana cremar en cremador agrícola degudament condicionat sempre que aquest es localitze a menys de 10 m 

de distància del terreny forestal. 

S’atendrà en qualsevol cas a les següents indicacions de forma obligatòria: 

Generals 

- El dies d’Alerta 2 i 3 queda totalment prohibit qualsevol tipus de foc, inclòs l’ús de càmping gas i paellers en les àrees recreatives o zones d’acampada. 

- Les cremes sols podran realitzar-se els mesos i horaris establerts per el Pla Local de Cremes. Solament es podran realitzar cremes en preemergència 

per incendis forestals de NIVELL 1. 

- Els permisos no tindran validesa els dies amb vent (superior a 10 km/h). Si iniciats els treballs es produïra l’aparició d’aquest, es suspendrà immediatament 

la operació i s’apagarà el foc. 

- No s’abandonarà la vigilància de la zona fins que el foc estiga totalment apagat. 

- La persona autoritzada prendrà totes les mesures que considere oportunes i en el seu cas, les indicades per l’Agent Mediambiental, perquè l’activitat es 

desenvolupe de la forma més segura possible. En tot moment, la persona autoritzada serà el responsable dels danys que es puguen ocasionar en cas de 

negligència. 

- Qualsevol persona que advertisca un incendi forestal deurà avisar el més ràpid possible al telèfon 112 o a l’autoritat competent més propera. 

- Baix ningun concepte l’altura de la flama pot superar els 4 metres. 

- No es permet la crema de residus sòlids urbans, ni productes la procedència dels quals no siga agrícola. Tampoc és permesa la crema de plàstics o 

embasaments de fitosanitaris. 

- Serà obligatori estar en possessió d’aquesta autorització durant el desenvolupament de la crema. 

- Aquesta autorització tindrà una validesa de 15 dies naturals des de la data d’expedició per l’autoritat competent. 

- Dins d’aquelles parcel·les que es troben íntegrament a menys de 30 metres de sòl forestal, es recomana fer la crema dins de cremador habilitat.t. 

- 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 fuita 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 

Específiques 

- S’establirà una distància mínima de 5 metres entre la foguera i els marges, cunetes o qualsevol altra formació vegetal on hi haja continuïtat amb la 

vegetació forestal susceptible de cremar. 

- La persona que realitze la crema haurà d’estar proveïda d’una motxilla de fumigació de 20 litres de capacitat (com a mínim) plena d’aigua, sempre que no 

dispose de mànegues o dipòsits d’aigua dels que fer ús en cas de tenir que apagar el foc de la foguera. 

- Les parcel·les, cunetes, marges o sèquies contigües que delimiten amb la zona de crema deuen estar perfectament llaurades o lliures de vegetació, sense 

la possibilitat que propaguen un foc per continuïtat de les estructures vegetals. En cas contrari, s’haurà de desplaçar el lloc de crema perquè és complisquen 

les distàncies mínimes de seguretat i el foc s’haurà d’iniciar a contra vent (en el cas que es realitze la crema fora de cremador condicionat). 

SI VEU FOC TRUQUE AL 11  



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S a n t  J o a nS a n t  J o a n
d e  M o r ód e  M o r ó

l ' A l c o r al ' A l c o r a

C o s t u rC o s t u r

F a n z a r aF a n z a r a

F i g u e r o l e sF i g u e r o l e s

R i b e s a l b e sR i b e s a l b e s

A l m a s s o r aA l m a s s o r a

O n d aO n d a

U s e r a s / l e s  U s e r e sU s e r a s / l e s  U s e r e s

S a n tS a n t
J o a n  d eJ o a n  d e

M o r óM o r ó

l ' A l c o r al ' A l c o r a

A r g e l i t aA r g e l i t a

C o s t u rC o s t u r

F a n z a r aF a n z a r a

F i g u e r o l e sF i g u e r o l e s

A l m a s s o r aA l m a s s o r a

L l u c e n a / L u c e n aL l u c e n a / L u c e n a
d e l  C i dd e l  C i d

O n d aO n d a

U s e r a s / l e sU s e r a s / l e s
U s e r e sU s e r e s

U s e r a s / l e s  U s e r e sU s e r a s / l e s  U s e r e s

Embassament de
Maria Cristina la Regina

Polígon Industrial
Partida de Celoni

l'Hostalet

El Chabalasar

Urbanització
Les Delícies

El Salvador

Saera

el Regall de
l'Abellar

la Pedrissa

l'Arquet

els
Guixars

el Tossal
del Negre

el Mas
de Pere

el Pla

el Calicanto

el Blanquet

el
Llosar

les
Corralisses

Farons

el Sitjar
de Baix

Urbanització
Les Pedrissetes

la Serra

la Serreta

la Fo dels
Pastors el Camí

d'Araia

el Paradet

els
Comptadors

la
Domenya

el
Valderan

l'Esmoladora

el Campillo

el Campillo
la Grillera

la Llidona

la Foia de
Petit

la Penya
de Ramos

les
Oliveretes

el Barranc
de les
Olles

la Palmosa

Aixart

Gascó

la Serra

la Foia

Racó de
la Sabata

la
Maona

el
Tormo

el Carapito

el Ribassal

la Piquera
el Pla de
Bossa

Tote

la Moratella

la Perereta

el Regatell

la Simona

El Chirlán

el Molar

el Farregàs

les Foies
Ferrades

la Costera
de la Solana

el Perxet

les Bassetes

l'Olivar

la Solsida

el Pla de
Morvedre

Las Losas

Lleuja el Pla
dels

Olivars

el Torrelló

Polígon
Industrial

Camí Fondo

la Cantera

la Pollosa

el Corral
Blanc

la Trencadella

el Bovalar

Urbanització
Mas de Font

el Sastre
del Rei

la Molinera

Urbanització
El Pinar

el Pla de
la Marmosa

Urbanització
Sant Gil

Sant Gil

la Talaia

les Casetes
del Sitjar

la Solana

els Cingles

la Foieta
de la Gossa

el Cingle

el Xapalau

el Covarxo

Pla de la
Fossanxa

la Serra

el Puntarró

Ribesalbes

l'Artiga

la Baronia

Urbanització
La Talaia

Urbanització El
Tis-Beniparrell

el Salvador

Benadressa

la Llosa
Blanca el Bosc

la
Ferrera

el Figueral

la Coveta

les Raboseres

la Lloma

les
Rompudes

la Barceloneta

Baita

Embassament
del Sitjar

els
Forcalls

les
Terreoles

el Racó de les
Fleixes

la Foia
Molinera

el Tapàs

la Galarsa

Tossal Negre

les Foietes

la Ximorra

el Corral
de les

Forques

Polígon
Industrial

Farons-Saera

Polígon
Industrial

Farons-Saera

Polígon
Industrial

Farons-Saera

La Solsida

el Tossal
del Corb

el Paredó

Botaya Los
Blancos

La Balsa

El Corral
de las
Beatas

El Muladar

La Bailesa

El Cucalón

El Pinar El Olivaret Los Pinos
Veros

Racó de Lleó

la Pedrissa

l'Espuela

la Miloqueta

el Carrascal

el Mas
Vell

el Morro
Blanc

el Parany
de Floreal

Ombria
de Lucas

el Pla
de Barrot

el
Rajolar

el Pla del
Reguer

les Foies

els
Prats

les
Ombries

els
Barrancons

la Ferrissa

la Mussolera

Racó de Bufa

Racó del Corb

Bancal de Pio

Loma
del

Baciero

el Parladero

Urbanització
El Sitjar
de Baix

el Colmenar

el Pla de
Culla Foia de Petit

Cases del
Campillo

Foia
dels

Flares

la Foia
dels

Flares

la Creueta

Urbanització
El Morral

Corroio

la Foguilella

el
Cantalar

els
Plans

la Rambleta

la Jaca

el Corral
de Parents

Miramar

el Pla de
la Barca

Xorva

el Romeral

El Congost

Quinalis

La Frontera

el Clot

la Fo
Barrendo

La Alcudia

El
Carrascalet

el Cagaferro

Archa

Los
Gamellones

l'Alcora
el Pla del

Mas de Flors

Polígon
Industrial

El Regatell

Sant Joan
de Moró

El Baladrar

la Pica

Las Estañadas

Santa

la Riba-roja

les Ontines

polígon
industrial

el Molinar

Urbanització
La Galera

Urbanització
La Salzedella

la Moledora

els Morrals

Los
Llanos

Embassament
de l'Alcora

El Albolaje

Las
Contiendas

la Font
del

Comte

la Foia de
Correntilla

Urbanització
El Pinar

de la Rambla

el Bovalar

Las Huertas

les
Malladetes

Figueroles

l'Algepsar

la
Selleta

el
Cabeço

Urbanització
Afanies i
Alcormar

Gavatxets

la
Follarga

el Camp
dels Roures

el
Molinar

el Barranc
del Savinar

Finca de
Carbó

Urbanització
El Tomellar

El Garguén

El Llano

Urbanització
La Joquera

la Campanassa

les
Estenyades

el Camí Rel el
Garrofer

la
Solana

la Sima

el Cocó

Ombria de la
Lloma

la
Servera

el Corral
de les
Beates

la Trauanta

la Crebada

Urbanització
El Racó

de Mercader

la
Foieta

el Pla

Finca de
Mercader

les Pallisses

Fanzara

el Carrasco

el Tormo

les Hortes

la Penya Roja la Rabosera

la Fleixa

la Ponça

Polígon
Industrial Carretera

de Llucena

la Bassassa

el Vila-roig

la Palafanga
Solana del
Covarxo

la Forrellança

La Playa

la Bassa Roja

Solana del
Garrido

Costurel Mollonàs

el Murtier

el
Tossal

la Raconada

la Torreta

l'Assut

el Burguet

Volta de
la Fleixa

la Vinyassa

el Molí
Paper

Finca de
Pitarch

la Nevera

Finca de
Balado

el Bustal

el Canalís

Correntilla

la Safanòria

el Forcall

el Bancal
Redó

la Barca

l'Establida

Alfambra

Finca de Roig

el Castellet
d'en Pineda

Roca dels
Villomos

Volta
de Penya

el Mas
de Flors

Urbanització
Lloma Blanca

l'Hospitalet

Ombria
Roja

el Trencadal

Volta de la
Miloqueta

Volta del
Barranc

del Savinar

Horta de la
Regronsa

Revolta de la
Ferradura

Pinar
del

Rallo

Cingle dels
Morrals

Roca Roja

Finca
de la Colònia

Voltes dels
Morrals

els Hortals

Roca de
la Cova

el Castanyol

la Saera

el Pla
de la

Castilla

Solana del
Castellar

Horta del Prat

Racó del
Xocolate

Montesalbo

la Cantera

les
Calçades

la Llosa
la Revolta
de Sidreta

la Salzedella

els Fossinos

les Torrelles

la Drecera
dels

Covarxos

la Rabosera

les Calçades

l'Ombria

Revolta
de la Creu

el Mas
d'en

Plana

el Perxet

les Solanes

Pla del
Sabí

la Porcara

el Bustalet

Cingles
del Morral

les Pólites

el Frontó

la Pedrissa

la Foia Lamí

la Calitja

Revolta
del

Racó

Pinar de
la Drapera

Clapissa
del

Pobill

els Millarets

els
Oriassos

Guardamar

el Boiro

el Pelat

Foia dels
Madalenes

la Lloma

El Cabezo
Royo

La Venta

Balsa de
Fanzara

Ombria de
Guardamar

l'Aguilera

la Lloma
del
Sec

Racó del Camp

Solana
d'Andreu

el Cubitàs

el Saltador

el Mas Nou

el Corral Nou

el Soliguer

la Solaneta

el Corral
Blanc

les Coves

Foieta Sardina

Celoni

l'Escagassada
del Brigada

els Clotassos

Racó de la
Penya Roja

Racó de la
Magdalena

el Pinar

Ombria de
la Serrana

Miracels

la Lloma de
Pataques

la Fos del Mas
del Moro

la Corredora

Pla
del

Bassot

els Reclots

l'Ombria
dels

Parrandes

Crebada de
Dominguet

el Ramblar

Foia
dels

Panxanegres

el Bosc

el Ginebral

Crebada
d'Aniso

el Castell

el Racó

la Màquina

el Pla

el Ribassal

el Pelat

la Malladeta

Costera de
la Cereria

la Clapissa

els
Planillars

el Catalano

Pla de la
Fustera

els
Villomos

les
Beates

la Trauanta

les
Fleixes

Pla
de Manolico

els Pobills

la Llastra

la Serrada

la Volta

l'Aranyer
Foia

del Mas del
Coc

la Solaneta

els Covarxos

les Serretes

la Molinera

Pla de
Centelles

les Vinyetes

Ombria
del Mas de

Granell

Foia dels
Pardos

Pla de
la Roca

Pla
del

Castellar

el de Carlos

el Vall

el Freginal

la Solana
les

Llomes

les Foies

el Mas Nou

Pla
de les

Canterilles

el Pla
del Pont

el Tomellar

les Foietes

les Pastores

la Lloma
del Faginer

la Solana

la Lloma
les Foies

el Fontanal

l'Establida

les
Hortetes

Pla de l'Assut

les Parades

Cingles de
la Crebada

Majoma

Cingle del
Saltador

la Retoria

Polígon
Industrial

Partida de Santa

Villalonga

en Corna

Araia

Borràs

Coscós

el Bustal

el Cabeço

el Campiello

el Clot
del Masó

el
Frontó

la Cubiella

la Foia

la Grangeta

la Lloma

la Maniuela

la
Solana

la
Sotarranya

la Soterranya

les Llometes

les
Palafangues

Montmirà

el Pla del
Vinyer

Sant Gils

Urbanització
Muntanya de

Cristina

el Morral

el Pla Roig

els Xorradors

el Xarco

la Costa de
Corones

la Covanxa

la Foia
Picuda

la
Grillera

la Mancilla

la Tancada

Revolta
de les

Forques

el Salt
del

Cavall

el Sargallar
de Franc

la Cova de
les Vaques

la Rompuda

la Solana

la Volta de
les Saleres

les
Foies

les
Forques

les
Llobateres

les Llomes

les
Navarres

les Pedrisses

les Planetes

les Saleretes

les
Terreroles

l'Ullal

Mas de
la Parra

Pla de la
Fogassa

Polígon Industrial
Camí dels Prats

Polígon Industrial
Carretera

de Ribesalbes

Polígon
Industrial
La Foia

Polígon
Industrial
La Torreta

Polígon
Industrial Les

Foies Ferrades

la Solana
del Bessó

Urbanització
El Pla de
Morvedre

Urbanització
El Regatell

Urbanització
Camí dels
Bandejats

Urbanització
El Pantà

Morrals de
Benadressa

Urbanització
Benadressa

la Miloqueta

Coll de Pau

Mas de la
Trauanta

la Torreta

Mas del
Castanyol

Mas del Retor

Corral
d'Hipòlita

el Tossalet

Mas de la
Crebada

Mas de la
Tosquella

Mas de la
Trauanta

Mas del
Morral

Corral de
les Ombries

el Castellar

Font del
Barceló

Mas de Dionís

Mas del
Col·legial

Mas de Mundo

Roques
del Corb

Cabeço
Ferrissa

Tossal
del Corb

Mas del
Cabeço Roig

Cabeço Blanc

Mas de Gual

Corral
de Donís

Font d'Oriola

Lloma de l'Om

Mas de
Panolla

Torremundo

Tossal dels
Fossinos

Font
del

Rebollar

Guardamar

Casetes
dels Julians

Mas de
Guardamar

Mas de
Colomines
de Baix

Penya de
l'Amor

fàbrica de
taulells

Basses de la
FontanellaMas del

Pobill

Mas de
Batxero

el Morral

Mas de la
Lloma del
Campiello

Tossal de
la Negra

Font Fresca

la Mosquera
de Dalt

Mas de les
Fleixes

El Cabezo

Cabezo Royo

Corral
del Gato

Font del
Comte

els
Campanarets

Roques de
la Crebada

Coll d'Eliseu

la Fontanella

Mas de
Corones

Piló de
l'Algepsar

Coll de la
MoledoraBassa de

la Selleta

Tossal de
l'Abeurador

Corral
dels Coixos

l'Algepsar

Tossal del
Mollonàs

Corral del
Llosaret

Piló de
Matamoros

Mas de Marco

Clotxa
del

Molinar

La Hoya
de Ribes

Fuente de
la Huertica

Corral
del Rullo

Tosal de
Marco

central
elèctrica

granges

subestació

Cau
de Batxero

la Roja

el Corralet

El Castellet

Font de Baita Cau de Baita

Corral de
Solisa

Tossal
del Mig

cantera

Cova del
Negre

el Morral

el Molar

el Collado

Tossal
de Jan

Cova
Pastora

Cau de Vidal

Balderán

Muntanya de
Cristina

Mas de
Gonçal

planta de
reciclatge
de fems

Pou de Ciril

pedrera

Penya de
Ramos

Farons
pedrera la Talaia

Pont del
Riu Millars

Corral
dels

Comptadors

Cau de les
Màlies

Cau de
Borrasca

Cau del Clot

el Tossalet

Alt de Pina

Piló del
Palmeral el Campillo

Mas de
la Manga

les Pedrisses

Castell de
l'Alcalatén

Pou
d'Arrufat i
Bord

Coll de les
Raboseres

Coll de la
Ferrera

Mas de
Villalonga

la Cubanita

Mas de
Villaescusa

Pou de la
Urbanització

Mas de Font

bassa
reguladora

Pou de Sales

Pou de
Herrero

Mas de Mílio

Ermitori
del Calvari

la Campanilla

Mas de Pere

bassa
reguladora

Pou de la Mare
de Déu del Carme

Ermita del
Santíssim
Salvador

Caseta
del Regatell Pont de Remi Font de

l'Arquet

Mas de la
Llidona

El Callado

Mas de Safont

Pou de Serra
Ermita del
Sitjar

cantera

pedrera

Mas de Pinyon

Mas
d'Apol·lònia

la Selleta

Aljub
del Tio
Llapissera

Coll de la
Pedrissa

pedrera

argila

Casa de
Badenes

Casa de Parra
Corral de
Cubles

Mas del
Salsero

Mas d'en
Plana

el Toll

el Mal Passet

Ermita del
Calvari

Ermita
de Sant
Cristòfol

Coll de
Colàstica

el Picós

Bassa de
Sanxabonet

Corral
de Vega

Ermita de
Sant Vicent

Bassa del
Molí Mercader

Ullal
de Franch

el Tossal
de les

Llometes

Mas de Boeta

Tossal del
Cabeço

Tossal
del Perro

Tossal del
Vila-roig

Corral de
Villalonga

Maset del
Tumbo

l'Assut

Molló dels
Tres Termes

Mont Pudent

Molló nº 2

Font Nova

Molló dels
Tres Termes

Molló del
Castellet

Font del
Collado

Bassa de
la Trauanta

Pou de Ramos

Font
de la

Figuera

l'Assut

Bassa del
Mas de Flors

Sénia de
la Paua

pedrera

Església de Sant
Joan Baptista

Molí de Tosca

Crebadal
de la

Lloma

el Saltador

Pou del Mas
de Corones

Bassa Blanca

Fonteta del
Tio RicardFonteta

del Tio
Ximo Culla

Avenc de Nel

Pou de
l'Algepsar

Bassa
del Cabeço

Crebadal de
la Campanassa

Pou del Poble
Coll
de la
Fossanxa depòsit d'aigua

Sénia del
Tio Bernardo

del Raval

Font del
Mas d'Avall

Basseta de
la Fortuna

Basseta del
Fontanal

Coveta
de la Sima Clotxa de

l'Establida

Aljub del
Mas de Cetrolino

Cova
del

Covarxo

Pouet del
Covarxo

Toll de Penya

Crebadal
del Bustal

Pou del
Bustal

Pouet de la
Victoriana

Sénia de
Gossalbo

Crebadal de
l'Ombrieta

Basseta del
Tio Ramon
de Maso

Toll de
l'Artiga

Fonteta de
la Fleixa

Cova de
l'ArtigaCova del Simó

Bassa dels
Morrals

Cocó Calderís Bassa Roja

Cocó de les
Malladetes

Toll de
la Llaca

Cova del Tio
Plàcido

Clotxa del Tio
Pepe Montserrat

Ullal dels
Villomos

Cocó del Bosc

Cova del
Sereno

cementeri

Terrer del
Racó

Piló de
la Serra

Piló dels
Morrals

depuradora

Piló del
Barranc del

Savinar

Piló de les
Raboseres

Piló de la
Ferrera

Fuente de las
Estañadas

cementerio

campo de
fútbol

La Sierra

Tossal de
la Pedrera

Fuente de
la Bailesa

Aljub de la
Trauanta

Cova
de les
Maravelles

Casa de
Gasparo

la Venta

Mallada
de la
Ponça

Pont de
Sidreta

el Pont

la Fabriqueta

Molí del
Surdo

Granja
d'Ismael de
Quiquet

Molí de
l'Assut

l'Oró

el Cabeço

Granja de
Joan Rubio

Mas de Rafael
de Felip

Mas
de Wesceslaodepuradora

municipal

Font del
Mas de
Rodrigo

bassa

centre educatiu

Venta d'Hermini

Corral
del
Molinar

Parròquia de
Sant Mateu

Mas de Soler

Lloma del
Morral

Mas de Roig

Caseta
dels Secos

Lloma
del

Romeral

la Font del
Campiello

Fonteta de
l'Àlber

Font de Marco

Font de la
Quinaleta

els Avencs

Font de la
Socarrada

la Galera
Baixa

camp de
futbol

Ullal de
la Carrera

Caseta de
Jacint

la Fontanella

Caseta del
Mosquerí

Bassa del
Mas de
Martí

Caseta
de Damià
de Canó

Caseta
del Pito

Toll Blau

Font de Pep

granja

Pont de
la Verge
del Carme

Casa del
Morroco

hidroelèctrica

Casa Vella

Mas de la
Crebada

els Escorralets

Toll de
Capeta

pedrera

fàbrica de
ceràmica

Presa de
l'Embassament

Font del
Pla de la
Fustera

Mas de la
Fossanxa

Església de
Sant Francesc

Roca de
Franch

Caseta
de Tena

Corral de
Bolero

el Gorgonxo

Mas de Guardamar
de Baix

el Morró

Fonteta
dels Ullals

Maset
d'Espella

Font dels
Tres Xorros

Font dels Oms

pedrera

Maset de Piso

Corrals de
la Bassa Roja

Font Solana

corrals

Font de
la Torre

la Cantereta dels
Pinets de Frederic

Mas del
Perdut

Mina
del

Furgo

Font del
Canut

Font de
San Vicent

el Campiello

Terrer del
Borrasco

Piló de la
Creueta

Casa de
la Mina

Cabeço Roig

Casa ee
Marieta
de Ramir

Mas de
Botifarra

Corral de
Cento el
Caldero

Molí del
Rosat

argiles

Pou de
Batalla

Escola del Mas
de la Parra

Pont del
Canal del
Pantà

Corral del
Pla Maneguet

Tossal de
la Galera

Bassa de
la Montera

Casa del
Mussol

Mas de
Segundo

Cap de les
Roques

Font del
Caçador

Caseta
de Josep
del Molí

Tossal del
Moliner

Roca del Camp

Lloma de
Pataques

Mas d'Andreu
de Dalt

Mas de Balado

Corral dels
Conxes

Roques
del Bosc

el Verdumer

Mas
de la

Caseta

granja

Casa de la
Cultura

pedrera
d'argila

granja

Era de
Sant

Vicent

Mas de
la Xurumbel·la

Font de
l'Aguilera

Roca Llarga

Font del
Mas del

Batle

Mas de
Fabià

Figuera del Mas
de les Casotes

Clotxa de
les Solanes

pedrera

Molí d'Andreu

Caseta
de Nilo

Font del Poll

Font del
Gatell

Casa de
Rosari

Covetes del
Molí de
Panissares

Bassa de
la Mina

Pou del
Passet

Caseta
del Pantà

Mas de
Mosquerí

centre
de salut

Pou del Mas
de Dionís

els Villarets

centre
educatiu

Bassa del
Molí de
l'Assut

Toll de
Carmeta

Pou del
Malvestit

Caseta de
Mariques

Toll de
la Figuereta

Bassot
del Mas

de la Parra

Pou del
Cubitàs

Pou de
Villa-roia

Galeries
del Mas
de Xiva

Mas
d'Andreu de
Baix

Pont de la
Raconada

la Barraca

Corral de
la Solana

Corral de
Pepe

Esteve

Font dels Oms

Tossal
del Bosc

Font del
Cuquello Font de

l'Espino

Font de les
Coronetes

la Selleta
del Camp

Molí Franquet

pedrera

abocador

Cova del Prat

Lloma
de l'Om

Mas de Macoc

Toll de
la Tosca

Molí de la
Drapera

Maset de la
Fossanxa

Mas d'Hilari

Casa de Nelo

Poblat Ibèric
del Castellar

Font de les
Ombries

pedrera

pedrera

Font de la
Calitja

cementeri

Cova Pedrissa

Basseta
del Pito

Roca del
Soliguer

argila

Font del Prat

pedrera

Cormo de
l'Emparedada

Caseta del
Cucanyo

la Cantera

el MasicoFont de Baix

Lloma del
Campiello

Font de la
Carrerassa

Caseta
del Cid

Corral
del Plato

Font de la
Petola

Cisterna
d'Artur

Ermita del
Santíssim Crist

del Calvari

granja

Font del
Mas de
Martí

assut

pedrera

Mas de
l'Advocat

Granja del
Muixo

Caseta del
Fesolero

Cantera de
l'Aguilera

pedrera

Roca
Peneta

Coveta de
l'Àguila

Font de
la Parra

Mas de
Sevilla

Pont del
Collado

Casa del SapoBenagualit

pedrera

Cova de
na Rius

Venta de
la Gaspara

Mas del Flare

pedrera

Font de
Ximoles

Mas de Custodi

pedrera

Mina Conxa

Maset
d'Aniso

Mas del Menut

el Castellar

Font de
l'Escaleta

Mas de Gaietà

Font del Mas
de Beltran

Mas de
Miralles

Corrals de
la Sima

Coll Redó

Mas dels
Rosicos

Roca del
Gatell

Mas de
Lliberat

Font de la
Figuera

Font del Camí

Ermita del
Salvador

Església
de la Sang

Cova Cega

Mas del
Llosar

Font de Godó

la Casilla

Escola
de la
Mina

Centre Cultural
Polivalent

Mas del
Perlito

Font de la
Rompuda

l'Almàssera

Caseta de
Camanyes

Mas de la
Llidona

Pou de
Romuald

Mas de
Guiralt

Mas de
la Moleta

Mas del
Guerriller

Font del
Brostal

centre
educatiu

Escola del Riu

Font de Bruno

Font de
l'Escagassada

Caseta
de Carles

Font
del Mas de
Batxero

Mines de les
Coronetes

Font de la
Canaleta

Pont de la
Fontanella

el Pinar de
Lliberat

Cova Foradada
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Font de
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