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Annexos. 
Annex I. COMUNICACIÓ PRÈVIA DE LA CREMA. SOL·LICITUD 
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500 METRES DE TERRENY FORESTAL I REGULADES EN EL PLA LOCAL DE 
CREMES DE PEGO DEL 2020. 
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Annex III. NORMA TÈCNICA DE CREMADORS AGRÍCOLES DE LA 
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Pla Local de Cremes 2020. T.M. de Pego  
 

1 Introducció. 
1.1 Antecedents. 

Durant els últims anys gran part del paisatge forestal de la Comunitat 
Valenciana ha estat amenaçat pels incendis forestals, un problema que cada 
vegada és més freqüent no tan sols al territori de la comunitat, sinó que també 
afecta gran part de la Península Ibèrica. 

Aquest problema afecta de manera negativa a les masses forestals del territori 
valencià amb les consegüents repercussions negatives per al medi natural, 
econòmic i social. 

Actualment s’està experimentant un augment generalitzat del risc d’incendi a 
causa del canvi climàtic, de la proximitat de les àrees urbanitzades a les zones 
forestals,  així com de l’augment dels habitatges que es troben dins de les zones 
naturals, però sobretot per l’abandonament de les zones agrícoles el que 
comporta la pèrdua d’un paisatge compost per un mosaic agroforestal que amb 
el pas del temps ha anat transformant-se en un paisatge dominat per una 
vegetació estrictament forestal. Açò últim, provoca l’augment del combustible 
disponible, així com la pèrdua d’oportunitats de control dels incendis forestals. 

L’actual Pla Local de Cremes de Pego vigent data del 14 d’octubre de 2004. Des 
d’aquesta data fins l’actualitat s’han introduït diversos canvis normatius que 
obliguen la revisió del pla de cremes per tal d’actualitzar-lo a les noves 
exigències. I es per això que es redacta el present Pla Local de Cremes per a 
implantar-lo en el terme municipal de Pego (Alacant). 

 

1.2 Objectius. 

El Pla Local de Cremes (d’ara endavant PLC) té per objectiu adequar l’ús del foc 
a la normativa vigent dintre del terme municipal. 

Es recomana l’ús de cremadors en les proximitats a masses forestals, i a través 
del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals es potenciarà l’eliminació de 
restes vegetals mitjançant la seva trituració, al mateix temps, que es potenciarà 
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el desbrossament de marges i cunetes, amb l’objectiu de reduir el risc d’inici 
d’un incendi forestal. 

L’objectiu del present PLC es regular les cremes agrícoles que es realitzen en el 
terme municipal de Pego, tant les situades a menys de 500 metres de terreny 
forestal, com aquelles que estiguen situades a més de la distancia citada. 

Cal tenir en compte, que les cremes situades a menys de 500 metres de terreny 
forestal, és la Generalitat Valenciana qui regula la normativa, mentre que les 
cremes agrícoles situades a més de 500 metres de terreny forestal, la normativa 
aplicable es la municipal. 

 

L’àmbit d’aplicació del present PLC és tot el terreny agrícola del terme 
municipal de Pego. 

 

1.3 Marc normatiu i justificació legal. 

 Decret 12/1987, de 2 de febrer, de la Generalitat Valenciana, pel qual es 
regula i ordena l’activitat apícola en la Comunitat Valenciana (DOGV 
núm. 530, de 19/02/1987). 

 Llei 3/1193, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la 
Comunitat. (Art. 57). 

 Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, el contingut mínim 
dels plans locals de cremes s’estipula en el Reglament de la Llei Forestal 
de la Comunitat Valenciana. Art. 146 estableix que en els terrenys 
forestals, en els confrontants o amb una proximitat menor de 500 metres 
d’aquells, prèvia autorització, es podrà realitzar la crema de marges de 
conreu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, 
canyissars o de matollars lligat a algun tipus d’aprofitament ramader, 
cinegètic o qualsevol altres tipus, fora del període compres entrel’1 de 
juliol i el 30 de setembre. 

 Reial Decret 209/2002, de 22 de febrer,pel qual s’estableixen normes 
d’ordenació de les explotacions apícoles, modificat por Reial Decret 
448/2005, de 22 d’abril. 
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 Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Forests, modificada per la Llei 
21/2015, de 20 de juliol, és la legislació bàsica estatal en matèria de forests 
i aprofitaments forestals. 

 Ordre de 2 de març de 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 2 de juliol de 2013, del conseller de Governació i Justícia, 
per la qual s’aprova el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de la 
Demarcació Forestal d’Altea. [2013/7206]. 

 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 estableix en el seu apartat primer la reducció dels 
horaris de cremes, restringeix amb caràcter general i fins que no es 
resolga el contrari, en els terrenys forestals, en els confrontants o amb 
una proximitat menor a 500 metres d’aquells, els horaris per a la 
realització de la crema de marges de conreu o de restes agrícoles o 
forestals, així com la crema de canyars, canyissars o matollars lligat a 
algun tipus d’aprofitament ramader, que queden acotats al període 
horari compres entre l’orto i les 13:30 hores. 

 Resolució de 12 de maig de 2017, de la directora general de Prevenció 
d’Incendis Forestals, sobre la modificació del període de cremes. Apartat 
primer: “Reducció del període de cremes: ampliar el període en el que no 
es podrà autoritzar, en els terrenys forestals, en les confrontants o amb 
una proximitat menor a 500 metres d’aquells, la crema de marges de 
conreus o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, 
canyissars o matollars que passa a ser des de l’1 de juny fins el 30 de 
juny, ambdós inclosos, i des de l’1 d’octubre fins el 16 d’octubre, ambdós 
inclosos, i en el successiu, fins nova resolució que disponga un altre 
període diferent”. 

 Resolució de 26 de gener de 2018, de la directora general de Prevenció 
d’Incendis Forestals, sobre modificació del període de crema, apartat 
segon: 1. Sols es podran realitzar dites cremes quan el nivell de 
preemergència per risc d’incendis forestals, determinat per l’òrgan 
competent, siga 1. 
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 Decret 148/2018, de 14 de setembre, del Consell, pel que es modifica el 
Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, i pel que s’aproven 
les normes de seguritat en prevenció d’incendis forestals a observar en 
l’ús festiu-recreatiu del foc en sòl forestal, confrontant o amb una 
proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal. 

 

1.4 Àmbit d’aplicació. 

L’àmbit d’aplicació del present PLC, és la totalitat dels terrenys agrícoles del 
terme municipal de Pego, excloent els sols classificats com a urbans i aprovats 
en el Pla General d’Ordenació Urbana. 

 

El present Pla deroga qualsevol PLC anterior sobre la mateixa matèria que 
s’opose al mateix, així com altres versions del Pla aprovat en el seu dia. 

 

1.5 Procediment d’aprovació del Pla Local de Cremes. 

El present PLC recull les necessitats dels diferents col·lectius que viuen en el 
terme municipal de Pego, i s’ha elaborat després de mantenir contactes amb ells 
i els seus representants. 

 

El present PLC s’aprovarà per acord plenari de l’Ajuntament de Pego. 
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2 Descripció del terme municipal. 
 

L’abast territorial del present Pla és el terme municipal de Pego. 

 

El terme municipal de Pego està situat a la comarca de la Marina Alta, al nord 
de la província d’Alacant, fitant amb els municipis d’Oliva, Dénia, Ràfol 
d’Almúnia, Sagra, Tormos, Orba, Vall d’Ebo i L’Atzúbia (veure mapa 1). La 
següent taula mostra les dades més rellevants respecte a la seua situació, límits i 
superfície municipal. 

 

Taula 1: Localització del terme municipal de Pego. Font: Elaboració pròpia. 

Província Alacant 
Comarca La Marina Alta 
Demarcació forestal Altea 
Distància a la capital 97 km 
Coordenades geogràfiques 38º 50’ 34.58 N       0º 06’ 56.31’’ W 
Límits Nord:    Oliva 

Est:        Oliva 
              Dénia 
Sud:      Ràfol d’Almúnia 
               Sagra 
               Tormos 
               Orba 
Oest:      Vall d’Ebo 
                L’Atzúbia 

Població 10.128 habitants (INE, 2019) 
Extensió del municipi 5.352,74 hectàrees 

 

El municipi de Pego està drenat pels barrancs de Mostalla i Castelló, els quals 
arrepleguen les aigües provinents dels massissos muntanyencs de Mostalla , 
Xellibre-Migdia i Penya Roja-Segaria, situats al nord, al oest i al sud, 
respectivament. 
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El municipi de Pego, junt a L’Atzúbia, formen una vall oberta al mar i orientada 
cap al nord-est. El seu relleu es caracteritza per presentar forts pendents en els 
massissos muntanyosos, els quals envolten una vall plana amb una lleugera 
pendent general cap al nord-est. D’aquestes dues unitats bàsiques de paisatge,  
zona muntanyosa i la vall, és en aquesta última, on es desenvolupa 
majoritàriament l’activitat agrària. 

La informació climàtica basada en l’Atles Climàtic de la Comunitat Valenciana 
(Pérez, A.J., 1994) engloba al municipi de Pego en el clima de plana litoral 
plujós, presentant unes precipitacions anuals de 816,8 mm. L’estiu, per contra és 
molt sec. La temperatura mitjana de gener fluctua al voltant del 10ºC, mentre 
que la de juliol està al voltant dels 25ºC. La distribució de les pluges presenta un 
màxim a la tardor i un període de sequera en els mesos d’estiu. 

Segons el Pla Especial front al risc d’Incendis Forestals (revisió 01/19/2019), el 
terme municipal de Pego té 1.947,67 hectàrees de superfície forestal, el que 
representa el 36% de la seua superfície, disposant-se aquesta al voltant de tota 
la fondalada agrícola on es situa el casc urbà. 

El Mapa Forestal d’Espanya a escala 1:50.000 (MFE50) mostra que 
majoritàriament el terme de Pego està cultivat, representant la superfície 
agrícola un 55% de la superfície total. En segon lloc, és la superfície forestal amb 
un 39% (prats, matolls i boscos) que més extensió ocupa. Finalment, el 6% 
restant correspon a la superfície artificial (casc urbà, urbanitzacions, mineria,...) 

 

Els Espais Protegits existents en el territori de Pego són: 

 Parc Natural de la Marjal Pego-Oliva 
 LIC Valls de la Marina 
 LIC Marjal Pego-Oliva 
 ZEPA Muntanyes de la Marina. 
 ZEPA Marjal Pego-Oliva 
 Zona d’amortiment del Parc Natural de la Marjal Pego-Oliva. 
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L’activitat agrària, bàsicament, es concentra en la vall plana, encara que en la 
zona muntanyosa i envoltada de terreny forestal també hi ha algunes illes 
agrícoles (veure mapa 1). En Pego, segons el portal estadístic de la Generalitat 
Valenciana, a 31 de desembre de l’any 2.018, els cítrics representaven el 75,5% 
de la superfície agrícola cultivada, i l’arròs el 17,9%. El restant 6,6% de la 
superfície conreada es repartia de la següent manera: 2,8% (hortalisses), 2,4% 
(fruiters), 1,3% (olivars) i 0,1% (cultius industrials). 

La titularitat dels terrenys del terme municipal de Pego recau en mans de tres 
tipus de titulars, d’una banda es troben aquells representats per ens públics 
com son la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de Pego, i per l’altra banda 
troben els titulars privats. L'Ajuntament de Pego té en propietat 112 hectàrees 
de terrenys i 29,8 kilòmetres de camins rurals, unes 12 ha més. La Generalitat 
Valenciana té 60,5 kilòmetres lineals de vies pecuàries, que representen 31,7 
hectàrees. Així doncs, de les 5.285 hectàrees del terme, tan sols 156 són de 
titularitat pública, les restants 5.129 hectàrees del municipi són de titularitat 
privada. Es a dir, el 97% de la superfície del terme municipal de Pego és de 
propietat privada. 
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3 Inventari d’activitats que requereixen 
l’ús del foc. Quantificació i justificació 
d’aquestes activitats. 

 

L’ús del foc com a ferramenta cultural per a eliminar els residus vegetals 
procedents de podes agrícoles, així com en menor mesura la neteja de marges 
en els conreus agrícoles, és una ferramenta tradicional usada per ser la manera 
més fàcil d’eliminar les restes vegetals. 

 

La quantificació de superfícies dintre del terme de Pego segons usos es detalla 
en la taula següent: 

Taula 2: Quantificació de les superfícies per usos del T.M. de Pego. Elaboració pròpia. 

 

Les activitats que es venen desenvolupant en el terme municipal de Pego de 
forma tradicional, i que fan ús del foc com a ferramenta cultural, són les que 
s’exposen en els següents apartats. 

 

Qualificació 
Superfície 

(ha.) 

Percentatge del 
total del 
territori 

municipal (%) 

• Sòl urbà (Pla Especial núm. 2,  2.019)  .......................        555,85 10,42 

• Sòl urbanitzable (Pla Especial núm. 2,  2.019)..........        182,52   3,42 
• Sòl No urbanitzable (Pla Especial núm. 2,  2.019).... 
 Altres (dotacionals i pedreres)..................... 
 Forestal ........................................................... 
 Agrícola .......................................................... 

o Cítrics (75,5%, IVE, 2018).............. 
o Arròs (17,9%,IVE, 2018)................ 

    4.596,43 
        98,26 

      1.970,57 
  2.527,60 
  1.908,34 
     452,44 

86,16 
  1,84 
36,94 
47,38 
35,77 
  8,48 

TOTAL   5.334,80 100 
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3.1 Cremes agrícoles. 

En l’agricultura l’ús del foc depèn del tipus de conreu. Segons el portal 
d’estadística de la Generalitat Valenciana (http://www.pegv.gva.es), a 31 de 
desembre de 2.018, les superfícies de cultiu es distribueixen de la següent 
manera: 

Cítrics  75,5% 
Cereals  17,9% 
Hortalisses   2,8% 
Fruiters   2,4% 
Olivar   1,3% 
Cultius industrials    0,1% 

La taula 5 mostra les tasques agrícoles que es venen realitzant amb foc en el 
terme municipal de Pego i en els principals cultius. 

També s’inclou en aquest quadre les neteges de marges de dites parcel·les, ja 
que es realitzen al mateix temps que la crema de les restes de poda dels 
conreus. Amb el següent condicionant; 

 Sols es podran realitzar cremes de marges, en parcel·les que es troben a 
una distancia superior de 50 metres de terrenys forestals, i on s’haja 
realitzat una feixa de seguretat d’almenys 10 metres. 
 

 

CULTIU 
Mes 

G F Mç A Mg Jn Jl A S O N D 

CÍTRICS 
PODA X X X X X X X    X X 
CREMA X X X X X X X X X X X X 

ARRÒS 
PODA             
CREMA         X X   

OLIVERA 
PODA X X X X X      X X 
CREMA X X X X X      X X 

AMETLA 
PODA X X X       X X X 
CREMA X X X X       X X 

 

http://www.pegv.gva.es/
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3.2 Cremes de restes forestals. 

Per crema de restes forestals, s’entén, totes aquelles on es crema vegetació 
arbustiva, matollar, arbrat o les restes procedents de tractaments selvícoles, 
sobre terreny forestal, i sempre que les restes no puguen ser triturades. 

L’Ajuntament de Pego no donarà autorització per a la realització d’aquestes 
cremes, considerant-les com a cremes especials, les quals deuran ser 
gestionades directa i únicament per la Conselleria competent en matèria de 
prevenció d’incendis forestals. 

 

3.3 Cremes de restes vegetals procedents de jardineria. 

La crema d’aquest tipus de residu urbà no es autoritzable pel present Pla 
d’acord amb la normativa vigent en matèria de residus. 

 

3.4 Ús de pirotècnia. 

La Llei 3/93, Forestal de la Comunitat Valenciana no permet l’ús de pirotècnia 
en terreny forestal 

 

3.5 Ús del foc en activitats apícoles. 

En l’apicultura, l’ús del foc es degut al fumador. El fumador es un artefacte en 
forma de pot que consta d’un manxador que insufla aire al interior de la càmera 
de combustió, on la crema de material combustible (serradura, fulles seques,...) 
produeix fum que es utilitzat per a que les abelles es retiren del ruscos i faciliten 
la feines d’extracció de la mel, així com les tasques de manteniment. 

En l’actualitat, en el terme de Pego, almenys hi ha 14 abellars que s’usen de 
forma intermitent. 

Cal remarcar ací, que l’ús del foc autoritzat en aquest Pla es restringeix a les 
zones agrícoles. En cas de que l’abellar estiga situat en terreny forestal, les 
autoritzacions hauran de ser lliurades a la Conselleria de Medi Ambient.  
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4 Regulació i organització de les cremes 
en el temps i en l’espai. 

 

En aquest apartat, cal tornar a aclarir, com ja s’ha detallat en els paràgrafs 3 i 4 
de capítol 1.2, que el present Pla, ordena tant les cremes agrícoles situades a 
menys de 500 metres de terreny forestal, on és la Generalitat Valenciana qui 
regula la normativa; com aquelles cremes agrícoles situades a més de 500 
metres de terreny forestal, on el present Pla es consolida com la normativa 
aplicable a nivell del municipi de l’Ajuntament de Pego. 

 

4.1 Organització espacial. 

Els terrenys agrícoles en el terme de Pego, s’han dividit en aquells que estan 
situats a menys de 500 metres de terreny forestal, i aquells que estan a més de 
500 metres de terreny forestal. 

 

4.1.1 Terrenys agrícoles situats a menys de 500 metres de 
terreny forestal. 

Les cremes agrícoles realitzades en la franja compresa entre els 0 i els 500 metres 
de distància a terreny forestal és la Generalitat Valenciana qui és la competent 
en la seva regulació normativa. 

A efectes del present Pla Local de Cremes, els terrenys agrícoles del terme de la 
que estan a menys de 500 metres de terreny forestal s’ha dividit en dos àrees 
(veure mapa 1): 

a) ZONA DE MÀXIM RISC 0-30 metres. 

Es tracta de la zona composta per totes aquelles parcel·les agrícoles que formen 
la interfície agrícola-forestal, i que es troben situades en la seva totalitat a menys 
de 30 metres de terreny forestal. 

Aquesta zona de màxim risc, al mateix temps es divideix en dues zones: 
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De 0 a 15 metres de distancia al terreny forestal, únicament es permetrà la 
crema de restes agrícoles dintre d’un cremador agrícola degudament 
condicionat  (veure annex III. Norma Tècnica: Cremadors agrícoles). 

De 15 a 30 metres de distancia de marges, cunetes o formacions forestals amb 
continuïtat amb el terreny forestal, està permès la crema de restes agrícoles en 
fogueres, situant-les sempre el més allunyades possible del terreny forestal. 

No obstant això, en tota la zona denominada de màxim risc de 0-30 metres de 
distancia al terreny forestal, es recomana que les cremes es realitzen en el 
interior de un cremador agrícola condicionat. 

En les parcel·les incloses en esta zona de màxim risc (0-30 metres), es necessari 
localitzar el lloc d’ús del foc dintre de la parcel·la. 

b) ZONA GENERAL 30-500 metres. 

La zona general està composada per la part del terreny agrícola del terme 
municipal de Pego, que es troba en la franja compresa entre els 30 i els 500 
metres de distancia al terreny forestal. 

 

4.1.2 Terrenys agrícoles situats a més de 500 metres de terreny 
forestal. 

En aquestes cremes agrícoles, realitzades a una distància superior a 500 metres 
de terreny forestal, és l’Ajuntament de Pego l’organisme competent en la seva 
regulació normativa. En aquest aspecte, el present Pla s’erigeix com la 
normativa municipal que regula dites cremes agrícoles. 

c) ZONA CENTRAL a més de 500 metres. 

La zona central està composada per la part del terreny agrícola del terme 
municipal de Pego, que es troba a una distancia superior a 500 metres del 
terreny forestal (veure mapa 1). 
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4.2 Organització temporal. 

L’organització temporal de les tres zones definides en l’apartat anterior (zona 
de màxim risc, zona general i zona central), es defineix a continuació. 

 

4.2.1 Terrenys agrícoles situats a menys de 500 metres de 
terreny forestal. 

Aquest apartat es aplicable a la zona de màxim risc i a la zona general 

 

PERÍODE DE BAIX RISC D’INCENDI: Cremes permeses tots els dies des de 
el 17 d’Octubre fins el 31 de Maig, tots els dies de la setmana des de l’alba fins 
les 13:30 hores (a esta hora el foc ha d’estar sense brases), prèvia comunicació 
a l’Ajuntament de Pego 

 

Quedarà prohibida la crema en el període comprés entre el Dijous Sant i el 
Dilluns de Sant Vicent, ambdós inclosos. 

 

PERÍODE D’ALT RISC D’INCENDI: Les cremes estaran prohibides des de l’1 
de Juny fins el 16 d’Octubre, ambdós inclosos. 

 

Tan sols es podran realitzar aquestes cremes agrícoles en les zones de màxim 
risc i de la zona general, en preemergència de nivell 1. 
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4.2.2 Terrenys agrícoles situats a més de 500 metres de terreny 
forestal. 

Aquest apartat es aplicable només a la zona central 

 

PERÍODE DE BAIX RISC D’INCENDI: Cremes permeses tots els dies des de 
el 17 d’Octubre fins el 31 de Maig, tots els dies de la setmana des de l’alba fins 
les 17:00 hores (a esta hora el foc ha d’estar sense brases), prèvia comunicació 
a l’Ajuntament de Pego. 

 

 

PERÍODE D’ALT RISC D’INCENDI: Cremes permeses tots els dies des de l’1 
de juny al 16 d’octubre, entre l’alba i les 14:00 hores (a esta hora el foc ha d’estar 
sense brases). Només es permetrà la crema de varietats tardanes de cítrics en 
regadiu que exigeixen treballs inajornables en aquest període, així com els 
arrossars situats a més de 500 metres de terreny forestal. 

 

Tan sols es podran realitzar aquestes cremes agrícoles en la zona central en 
preemergència de nivell 1 i 2. 
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5 Normes d’aplicació per a la realització 
de totes les cremes. 

5.1 Normes d’aplicació general per a totes les cremes 
situades a menys de 500 metres de terreny forestal. 

CONDICIONS D’OBLIGAT COMPLIMENT: 

 Es deurà presentar comunicació prèvia a l’Ajuntament de Pego, segons 
model adjunt en l’annex I. 

 La durada màxima del permís de crema serà de 30 dies naturals 
comptats des de el dia de presentació de la comunicació prèvia. 

 L’horari general de cremes serà des de l’eixida del Sol fins les 13:30 hores 
, tots els dies de la setmana. A les 13:30 el foc ha d’estar sense brases. 

 No es podrà cremar en preemergència de nivell 2 i 3. 
 No serà d’aplicació el disposat en el present Pla, en les dates que 

coincideixca amb els dies declarats de perill extrem per la Conselleria 
competent en matèria de prevenció d’incendis forestals, i no es tornarà a 
aplicar fins el dia següent de la desaparició del perill. En aquest as, serà 
responsabilitat del llaurador assegurar-se’n de dita previsió d’alerta, 
sense detriment de les accions que l’Ajuntament puga posar en marxa 
per fer arribar la informació i compliment general de la present 
disposició. 

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

 Es preferible la realització de les cremes en condicions d’estabilitat 
atmosfèrica. 

 El ideal és que s’executen les cremes després d’haver plogut almenys 5 
mm. 

 Serà obligació del interessat informar-se del nivell de alerta, podent 
consultar-ho en: 

www.112cv.gva.es 
Twitter GVA 112CV(@GVA112) 

APP Pre mergència IF Comunitat Valenciana sigincendios@vaersa.com 

http://www.112cv.gva.es/
mailto:sigincendios@vaersa.com
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CONDICIONS DE LA CREMA: 

 Segons la distancia a la zona forestal i el tipus de crema, es prendran les 
mesures de precaució adients. Veure les normes específiques per a cada 
activitat i per a cada tipus de crema. 

 El interessat està obligat  a romandre vigilant la crema fins que aquesta 
quede totalment extingida (el conjunt de les restes deu d’estar 
aproximadament a temperatura ambient), apagant brases i qualsevol 
element que puga iniciar de nou el foc amb aigua o terra per a evitar el 
vol de guspires. 

 El interessat deurà dur damunt la comunicació de la crema. 
 S’observarà la direcció del vent per a minimitzar la pèrdua de visibilitat 

en les vies de comunicació properes. 
 En l’àmbit de sòl urbà quedarà prohibit realitzar cremes durant tot l’any, 

excepte les celebracions, amb autorització, que utilitzen: artefactes 
pirotècnics, encendre focs d’artifici, i en general, per a dur a terme 
qualsevol activitat que utilitze o puga generar un foc. 

SEGURETAT DURANT LA CREMA: 

 En el lloc de realització de la crema deu d’haver un telèfon mòbil 
operatiu o qualsevol altre mitjà de comunicació que permeta donar avís 
d’alarma ràpidament. 

 En cas de no haver cobertura de telefonia mòbil en el lloc de la crema, 
l’interessat, abans d’iniciar els treballs amb foc,  haurà de tenir localitzat 
el lloc més proper a la crema des d’on es puga fer una comunicació 
efectiva. 

ESCAPAMENT DEL FOC: 

 En cas d’escapament del foc, es deu avisar immediatament al 112. 
 En cas d’escapament, tots els presents hauran de tractar d’apagar el 

conat d’incendi treballant de forma coordinada i diligent, fins l’arribada 
dels primers mitjans d’extinció. 

 Així mateix, també es deurà d’esperar a l’arribada dels agents 
mediambientals o de les Forces de Seguretat de l’Estat per a que puguen 
donar trasllat del ocorregut i no alterar en la mesura del possible el punt 
d’inici del foc. 
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5.2 Normes específiques d’aplicació a determinades cremes. 

5.2.1 Cremes agrícoles en cremadors o fogueres en zones de 
màxim risc (0-30 metres al terreny forestal). 

En aquest tipus de cremes es seguiran les Normes d’aplicació general per a 
totes les cremes (apartat 5.1), i a majors les indicades a continuació: 

 A una distancia menor de 15 metres al terreny forestal, únicament es 
podrà realitzar la crema dintre d’un cremador degudament construït 
(veure Annex III. Norma Tècnica de Cremadors agrícoles). 

 De 15 a 30 metres de distancia al terreny forestal, es podrà realitzar la 
crema de restes de poda en fogueres, encara que es recomana realitzar-la 
en un cremador degudament condicionat. 

 En qualsevol cas, abans de cremar s’han de considerar altres opcions 
(dur les restes a una altra parcel·la de la seua propietat més allunyada al 
terreny forestal, triturar,...). 
 

Criteris d’obligat compliment: 

• Les fogueres es situaran en el interior de la parcel·la agrícola, a una 
distancia mai inferior a 3 metres de les vores de la parcel·la. 

• S’ubicaran en el lloc de la parcel·la més allunyat de la vegetació forestal. 
• En cas de que la parcel·la es trobe envoltada de vegetació forestal, es 

cremarà en el centre de la parcel·la. 
• Les fogueres s’executaran amb una banda perimetral neta de vegetació 

fins a sòl mineral de 2 metres d’ample (sòl cavat o rastrillat), o dintre de 
terreny llaurat amb el mateix perímetre de seguretat mínim. 

• Sempre hi haurà personal present en la crema si hi ha foc actiu o brases. 
• Les fogueres deuen quedar totalment extingides, seguint el procés: Amb 

les cendres recollides cap al centre de la foguera, mullar-les amb aigua, 
remoure les brases, tornar a tirar aigua i tornar a remoure. 

• No abandonar la foguera fins que les restes es troben aproximadament a 
temperatura ambient. 
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5.2.2 Cremes agrícoles en piles o fogueres a una distancia de 30 
a 500 metres al terreny forestal. 

En aquest tipus de cremes es seguiran les Normes d’aplicació general per a 
totes les cremes situades a menys de 500 metres de terreny forestal (apartat 
5.1), i a majors les indicades a continuació. 

Criteris d’obligat compliment: 

• Les fogueres es situaran en el interior de la parcel·la agrícola. 
• S’ubicaran en el lloc de la parcel·la més allunyat de la vegetació forestal. 
• En cas de que la parcel·la es trobe envoltada de vegetació forestal, es 

cremarà en el centre de la parcel·la, sempre que hi hasga més de 30 
metres de distancia des de el centre de la parcel·la al terreny forestal 

• Les fogueres s’executaran amb una banda perimetral neta de vegetació 
fins a sòl mineral de 2 metres d’ample (sòl cavat o rastrillat), o dintre de 
terreny llaurat amb el mateix perímetre de seguretat mínim. 

• La càrrega de les fogueres serà moderada i adient a les condicions 
ambientals del moment i del combustible que s’estiga eliminant (verd o 
sec), per a evitar l’escapament de guspires i el socarrament de la 
vegetació circumdant. 

• Sempre hi haurà personal present en la crema si hi ha foc actiu o brases. 
 
 
Les fogueres deuen quedar totalment extingides, seguint el següent 
procés: 

• Amb les cendres recollides cap al centre de la foguera, mullar-les amb 
aigua, remoure les brases, tornar a tirar aigua i tornar a remoure. 

• No abandonar la foguera fins que les restes es troben aproximadament a 
temperatura ambient. 
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5.2.3 Eliminació de vegetació agrícola mitjançant crema: Crema 
de marges, ribassos i palla de l’arròs. 

En aquest tipus de cremes es seguiran les Normes d’aplicació general per a 
totes les cremes (apartat 5.1), i a majors les indicades a continuació. 

Criteris d’obligat compliment: 

• Només es podran realitzar cremes d’aquest tipus en parcel·les que es 
troben a una distancia superior a 50 metres del terreny forestal. 

• Els bancals circumdants a la zona a cremar estaran llaurats o desproveïts 
de vegetació que puga propagar el foc. 

• En tots els casos NO existirà continuïtat de vegetació entre la zona de 
crema i la zona forestal. 

• Com a mínim haurà 10 metres nets de vegetació i materials combustibles 
entre la zona de crema i la zona forestal. 

• S’haurà de tallar o compactar tot el material combustible que siga major 
de 0,5 metres d’alt en l’àrea de crema. 

• La crema s’iniciarà sempre en contra del vent i començant sempre en la 
part més elevada de la parcel·la, per així realitzar la crema en contra del 
pendent. 

• El front de foc mai superarà els 5 metres de longitud. 
• Sempre hi haurà personal present si hi ha foc actiu o brases. 
• Les cremes es deuen fer sense vent o amb brises dèbils. Els dies de vent 

fort s’hauran de suspendre. 
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5.2.4 L’ús del foc en activitats apícoles. 
En aquest tipus de cremes es seguiran les Normes d’aplicació general per a 
totes les cremes (apartat 5.1), i a majors les indicades a continuació. 

Criteris d’obligat compliment: 

• Neteja de tota la vegetació existent (llaurat, cavat i/o rastellat) que siga de 
2 metres d’ample envoltant als ruscos i entre aquestes. 

• Es deurà disposar de ferramentes de sufocació del foc en el lloc de treball 
mentre el fumador estiga encès. Estes ferramentes poden ser un extintor, 
o un motxilla extintora u altres recipients amb aigua que es puguen usar 
per a sufocar el foc, que guarden com a mínim 15 litres; les ferramentes 
de cavat i llençat de terra també són vàlides per a la sufocació. 

• Les ferramentes de sufocació estarán situadas a una distancia máxima de 
10 metres del fumador encès. 

• El material utilitzat per a l’encès del fumador s’acumularà en un lloc 
segur. 

Ús del fumador. 

Criteris d’obligat compliment: 

• El foc es deu encendre directament en el interior del fumador. 
• El fumador es deu encendre sobre terrenys desproveïts de vegetació, 

com el centre de camins de rodament o dintre del perímetre de seguretat 
dels ruscos amb una distancia mínima a la vegetació de 3 metres en tots 
els casos. Es recomana el seu encès dintre de les caixes de transport de 
càrrega si els haguera. 

• Es revisarà que el fumador no desprenga espurnes; si fora necessari 
s’instal·larà una reixeta o es substituirà el fumador defectuós per un altre 
que es trobe en condicions adients. 

• El fumador no es dipositarà mai sobre terreny cobert de vegetació. 
• Mentre el fumador estiga encès estarà sempre a la vista, col·locat damunt 

d’un rusc i mai enterra. 
• Apagar el fumador vessant aigua en el seu interior. També es pot tapar 

l’eixida de fums i deixar que el foc s’asfixia en el seu interior. 
• El fumador es transportarà apagat. 
• En cap cas es buidarà el fumador en el camp o mont. 
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5.3 Normes d’aplicació general per a totes les cremes 
situades a més de 500 metres de terreny forestal. 

CONDICIONS D’OBLIGAT COMPLIMENT: 
 Es deurà presentar comunicació prèvia a l’Ajuntament de Pego, segons 

model adjunt en l’annex II. 
 La durada màxima del permís de crema serà de 30 dies naturals 

comptats des de el dia de presentació de la comunicació prèvia. 
 L’horari general de cremes des del 17 d’octubre al 31 de maig serà des de 

l’eixida del Sol fins les 17:00 hores , tots els dies de la setmana. A les 
17:00 el foc ha d’estar sense brases. 

 L’horari general de cremes des de l’1 de juny al 16 d’octubre serà des de 
l’eixida del Sol fins les 14:00 hores , tots els dies de la setmana. A les 
14:00 el foc ha d’estar sense brases. 

 No es podrà cremar en preemergència de nivell 3. 
 No serà d’aplicació el disposat en el present Pla, en les dates que 

coincideixca amb els dies declarats de perill extrem per la Conselleria 
competent en matèria de prevenció d’incendis forestals, i no es tornarà a 
aplicar fins el dia següent de la desaparició del perill. En aquest as, serà 
responsabilitat del llaurador assegurar-se’n de dita previsió d’alerta, 
sense detriment de les accions que l’Ajuntament puga posar en marxa 
per fer arribar la informació i compliment general de la present 
disposició. 

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

 Es preferible la realització de les cremes en condicions d’estabilitat 
atmosfèrica. 

 El ideal és que s’executen les cremes després d’haver plogut almenys 5 
mm. 

 Serà obligació del interessat informar-se del nivell de alerta, podent 
consultar-ho en: 

www.112cv.gva.es 
Twitter GVA 112CV(@GVA112) 

APP Pre mergència IF Comunitat Valenciana sigincendios@vaersa.com 

http://www.112cv.gva.es/
mailto:sigincendios@vaersa.com
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CONDICIONS DE LA CREMA: 

 El interessat està obligat  a romandre vigilant la crema fins que aquesta 
quede totalment extingida (el conjunt de les restes deu d’estar 
aproximadament a temperatura ambient), apagant brases i qualsevol 
element que puga iniciar de nou el foc amb aigua o terra per a evitar el 
vol de guspires. 

 El interessat deurà dur damunt la comunicació de la crema. 
 S’observarà la direcció del vent per a minimitzar la pèrdua de visibilitat 

en les vies de comunicació properes. 
 En l’àmbit de sòl urbà quedarà prohibit realitzar cremes durant tot l’any, 

excepte les celebracions, amb autorització, que utilitzen: artefactes 
pirotècnics, encendre focs d’artifici, i en general, per a dur a terme 
qualsevol activitat que utilitze o puga generar un foc. 

 
SEGURETAT DURANT LA CREMA: 

 En el lloc de realització de la crema deu d’haver un telèfon mòbil 
operatiu o qualsevol altre mitjà de comunicació que permeta donar avís 
d’alarma ràpidament. 

 En cas de no haver cobertura de telefonia mòbil en el lloc de la crema, 
l’interessat, abans d’iniciar els treballs amb foc,  haurà de tenir localitzat 
el lloc més proper a la crema des d’on es puga fer una comunicació 
efectiva. 

 
ESCAPAMENT DEL FOC: 

 En cas d’escapament del foc, es deu avisar immediatament al 112. 
 En cas d’escapament, tots els presents hauran de tractar d’apagar el 

conat d’incendi treballant de forma coordinada i diligent, fins l’arribada 
dels primers mitjans d’extinció. 

 Així mateix, també es deurà d’esperar a l’arribada dels agents 
mediambientals o de les Forces de Seguretat de l’Estat per a que puguen 
donar trasllat del ocorregut i no alterar en la mesura del possible el punt 
d’inici del foc. 
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5.3.1 Eliminació de vegetació agrícola mitjançant crema: Crema 
de marges i ribassos situats a més de 500 metres de 
terreny forestal. 
 

En aquest tipus de cremes es seguiran les Normes d’aplicació general per a 
totes les cremes situades a més de 500 metres de terreny forestal (apartat 5.2), i 
a majors les indicades a continuació. 

Criteris d’obligat compliment: 

• Només es podran realitzar cremes d’aquest tipus en parcel·les que es 
troben a una distancia superior a 50 metres de qualsevol bancal erm. 

• Els bancals circumdants a la zona a cremar estaran llaurats 
• En tots els casos NO existirà continuïtat de vegetació entre la zona de 

crema i qualsevol vegetació que puga propagar el foc incontroladament. 
• Com a mínim haurà 10 metres nets de vegetació i materials combustibles 

entre la zona de crema i qualsevol vegetació que puga propagar el foc 
incontroladament. 

• S’haurà de tallar o compactar tot el material combustible que siga major 
de 0,5 metres d’alt en l’àrea de crema. 

• La crema s’iniciarà sempre en contra del vent i començant sempre en la 
part més elevada de la parcel·la, per així realitzar la crema en contra del 
pendent. 

• El front de foc mai superarà els 5 metres de longitud. 
• Sempre hi haurà personal present si hi ha foc actiu o brases. 
• Les cremes es deuen fer sense vent o amb brises dèbils. Els dies de vent 

fort s’hauran de suspendre. 
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6 Mesures extraordinàries. 
Totes les comunicacions de crema presentades en aplicació del present Pla Local 
de Cremes de Pego, quedaran AUTOMÀTICAMENT CANCEL·LADES I 
PROHIBIDES quan bufen vents forts o de ponent o les dates siguen declarades 
de perill màxim per la Conselleria competent en la matèria de prevenció 
d’incendis forestals. Sense perjudici de l’anterior prohibició general. 

En aquest sentit, en la zona de màxim risc i la zona general, i d’acord amb 
l’Ordre de 2/3/2005 (DOGV 4/3/2005) quedaran prohibides les cremes entre el 
Dijous Sant i el Dilluns de Sant Vicent, ambdós inclosos. 

El nivell d’alerta, així com a la seva previsió per al dia següent, es podrà 
conèixer consultant les següents vies: 

 

www.112cv.gva.es 
 

Twitter GVA 112CV(@GVA112) 
 

APP Pre mergència IF Comunitat Valenciana sigincendios@vaersa.com 

 

 

7 Vigència del Pla Local de Cremes. 
El present Pla Local de Cremes, tindrà una vigència de 15 anys, amb revisions 
periòdiques cada 5 anys, mentre que no es produïsca alguna modificació que 
justifique la seva revisió  o es sol·licite per alguna o ambdues parts (Ajuntament 
de Pego i la Conselleria competent en la matèria de prevenció d’incendis 
forestals). 

 

 

http://www.112cv.gva.es/
mailto:sigincendios@vaersa.com
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8 Mitjans que l’entitat local disposa per a 
recolzar el Pla Local de Cremes. 

L’Ajuntament de Pego, a traves del seu Pla Local de Prevenció d’Incendis 
Forestals posarà en marxa un sistema de trituració de les restes de poda per a 
reduir la necessitat de cremar en el seu terme. 

L’Ajuntament de Pego delimitarà mitjançant rètols aquelles zones necessàries 
per a delimitar de forma inequívoca la zona general de la zona central. 

L’Ajuntament de Pego velarà pel compliment del present Pla Local de Cremes, i 
es compromet a fer una campanya de difusió del seu contingut i de les seues 
modificacions (quan es produïsquen), per a que arribe al màxim d’usuaris 
possibles mitjançant: bàndol , tauló d’anuncis, cartes, rètols, web municipal, 
xarxes socials,... 

De igual manera, conjuntament amb la Conselleria competent en la matèria de 
prevenció d’incendis forestals, avaluarà de forma continuada la marxa del 
present Pla col·laborant activament en la correcció de les deficiències i 
negligències que sigen detectades. 
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9 Disposicions addicionals. 
El procediment de comunicació de la crema es realitzarà a traves d’una 
comunicació prèvia, conforme al previst en el articulat 69.2 de la Llei 39/2015 
del Procediment Comú de les Administracions Públiques. 

Segons la distancia de la crema a la zona forestal, el interessat presentarà la 
comunicació prèvia de la crema, basat en el model dels annexos I i II, en el 
Registre General de l’Ajuntament, i podran obtenir aclariments sobre la mateixa 
en la Regidoria de Medi Ambient i/o d’Agricultura. 

Tota persona que infringeisca les normes contemplades en el present Pla Local 
de Cremes respecte a la zona de màxim risc i la zona general, serà sancionat 
segons el disposat en la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana. 

La vulneració de les prescripcions contingudes en la Llei 3/1993, Forestal de la 
Comunitat Valenciana tindrà la consideració d’infracció administrativa, i durà 
associada la imposició de sancions als seus responsables, l’obligació del 
rescabalament dels danys i indemnització dels perjudicis i les responsabilitats 
penals, civils o d’un altre ordre en que puguen incórrer els infractors (articulat 
174 del Reglament de la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana. 

 

En relació a les cremes realitzades en la zona central, i com ja s’ha especificat 
anteriorment en el present Pla, és l’Ajuntament de Pego l’òrgan competent en la 
seva regulació normativa i sancionadora. Així doncs, respecte al incompliment 
de les normes especificades en l’apartat 5.3 “Normes d’aplicació general per a 
totes les cremes situades a més de 500 metres de terreny forestal” i el seu 
subapartat 5.3.1 “Eliminació de vegetació agrícola mitjançant crema: Crema de 
marges i ribassos situats a més de 500 metres de terreny forestal” es seguirà el 
següent règim sancionador: 

1. Procediment. 
a. El coneixement per part de l’Ajuntament, ja siga d’ofici o per 

denuncia d’un particular, de la comissió de qualsevol de les 
infraccions tipificades en el present Pla respecte a la competència 
municipal donarà lloc a la incoació d’expedient sancionador, que 
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s’ajustarà als principis de la potestat sancionadora continguts en la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre del Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i de Procediment Administratiu 
Comú, i es tramitarà d’acord amb el establert pel Real Decret 
1398/1993 de 4 d’agost, pel que s’aprova el Reglament del 
procediment per al exercici de la potestat sancionadora. 

b. Si la infracció coneguda per l’Ajuntament afecta a l’àmbit de 
competències pròpies de la Comunitat Autònoma, d’immediat es 
donarà trasllat a l’òrgan autonòmic competent  de la denuncia o 
document que ho posi de manifest a efectes de que es exerceixi la 
competència sancionadora. 

c. En el supòsit en que les infraccions pogueren ser constitutives de 
delit o falta, es donarà trasllat immediat dels fets a l’òrgan 
jurisdiccional competent. 
 

2. Classificació de les infraccions 

Les infraccions de competència municipal del present Pla es classificaran 
en lleus, greus i molt greus conforme es determina en el seguen articulat. 

 

3. Infraccions. 
a. Es consideren infraccions lleus: 

i. Realitzar la crema agrícola amb el permís (comunicació 
prèvia de la crema) caducat. 

ii. No dur la comunicació prèvia de la crema. 
iii. No dur en el lloc de realització de la crema un telèfon mòbil 

operatiu o qualsevol altre mitjà de comunicació que 
permeta donar avís d’alarma ràpidament. 

iv. Tot el que contradiga el disposat en el present Pla, que no 
siga considerat com a infracció greu o molt greu. 
 

b. Es consideren infraccions greus: 
i. Realitzar la crema sense haver presentat la comunicació 

prèvia a l’Ajuntament de Pego, segons el model adjunt en 
l’annex II 
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ii. L’existència de brases més enllà de les 17:00 hores, en el 
període del 17 d’octubre al 31 de maig 

iii. L’existència de brases més enllà de les 14:00 hores, en el 
període de l’1 de juny al 16 d’octubre. 

iv. No romandre vigilant la crema fins que aquesta quede 
totalment extingida (el conjunt de les restes deu d’estar 
aproximadament a temperatura ambient), apagant brases i 
qualsevol element que puga iniciar de nou el foc amb aigua 
o terra per a evitar el vol de guspires. 

v. En el cas de crema de marges i ribassos, no deixar 10 
metres nets de vegetació i materials combustibles entre la 
zona de crema i qualsevol vegetació que puga propagar el 
foc incontroladament. 

 

c. Es consideren infraccions greus: 
i. La reincidència en menys d’un any de dos o més 

infraccions lleus. 
ii. Cremar en preemergència de nivell 3. 

iii. En cas d’escapament del foc, no avisar immediatament al 
112. 

iv. En cas d’escapament del foc, no esperar a l’arribada dels 
agents mediambientals o de les Forces de Seguretat per a 
que puguen donar trasllat del que ha ocorregut. 

v. En el cas de crema de marges i ribassos, la realització de la 
crema en parcel·les que es troben a una distancia inferior a 
50 metres de qualsevol bancal erm. 

 

4. Quantia de les sancions. 
a. Sense perjudici de les competències en matèria sancionadora que 

poguera atribuir als alcaldes la normativa estatal o autonòmica 
sobre la matèria, i d’exigir, quan siga procedent, la corresponent 
responsabilitat civil o penal, les infraccions dels preceptes 
establerts en l’articulat anterior (article 3) podran ser sancionades 
amb multes de fins a les següents quanties: 
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i. Infraccions lleus: fins a 150,00 euros 
ii. Infraccions greus: de 151,00 euros fins a 300,00 euros. 

iii. Infraccions molt greus: de 301,00 euros fins a 450,00 euros. 
b. En tot cas, els danys en els bens de domini públic deuran ser 

reparats adientment atenent a la valoració que efectuen els tècnics 
municipals. 

c. La quantia de les sancions es graduarà tenint en compte la 
gravetat del dany realitzat, la intencionalitat, reincidència i altres 
circumstancies que concorregueren. 
 

5. Règim disciplinari. 
a. Mesures cautelars. 

Les cremes agrícoles que no complisquen els condicionants o 
prohibicions que s’especifiquen en el present Pla donaran lloc a 
que l’Ajuntament adopte alguna o algunes de les següents 
mesures: 

i. Obligació del titular de crema que apague totalment la 
crema agrícola. 

ii. Exigir al titular de la crema l’adopció de les mesures 
preventives establertes en el present Pla. 

iii. Imposició de sancions econòmiques segons s’especifica en 
l’articulat 4. 

 
6. Òrgan competent. 

Correspondrà a la Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Pego, la 
imposició de les sancions per la comissió de les infraccions contingudes 
en l’articulat 3 del present Pla. 

 

 

Tècnic redactor: 
David Alan Bordes Ortolà 
Graduat en Enginyeria Forestal 
Col·legiat núm.: 3.312 
Febrer 2.020  



 
 

Pla Local de Cremes 2020. T.M. de Pego  
 

 

Document II: Cartografia 
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Document III: Quadres resum 

 

ZONIFICACIÓ TIPUS D’ÚS 
DEL FOC 

DIES AUTORITZATS HORARI 
AUTORITZAT 

PROCEDIMENT 

Zona de 
Màxim Risc 

(0-30 metres) 
i 

Zona General 
(30-500 
metres) 

• Cremes 
agrícoles en 
cremadors 
(0-15 m) 
• Cremes 

agrícoles en 
cremadors o en 
fogueres 
(15-30 m) 
• Ús del foc en 

activitats 
apícoles 
(0-500 m) 
• Cremes 

agrícoles en 
cremadors o en 
fogueres 
(30-500 m) 
• Crema de 

marges, ribassos 
i palla de l’arròs 
(50-500 m) 

del 17 d’Octubre 
al 

31 de Maig, 
a excepció dels dies 

que van des del 
Dijous Sant fins al 

Dilluns de Sant 
Vicent, quan 

queden prohibides. 
 

L’ús del foc es farà 
SEMPRE EN NIVELL 

DE 
PREEMERGÈNCIA 

1 

Des de l’alba 
fins les 

13:30 hores 
(a esta hora, el 
foc ha d’estar 
sense brases) 

Comunicació 
prèvia 

mitjançant 
sol·licitud 

corresponent a 
l’Ajuntament 

CONDICIONS GENERALS: 
-Abans de cremar cal llegir-se sempre les condicions al dors del permís de crema, i 
conèixer el nivell d’alerta (www.112cv.gva.es, Twitter GVA 112CV (@GVA112) 
-És obligatori dur damunt el permís de crema quan s’estiga realitzant la mateixa. 
-El interessat romandrà vigilant la foguera fins que es trobe totalment extingida. 
-TOTES LES CREMES I AUTORITZACIONS QUEDARAN AUTOMÀTICAMENT 
PROHIBIDES I ANUL·LADES QUAN BUFE VENT FORT O DE PONENT, O ELS 
DIES SIGUEN DECLARATS DE PERILL MÀXIM PER A LA CONSELLERIA 
COMPETENT (NIVELL 2 I 3). 
-El sol·licitant deurà formar un tallafoc al voltant de la zona que es vol cremar, el qual no 
serà inferior a 2 m., i deurà disposar dels mitjans de recolzament necessaris per a poder 
controlar qualsevol alteració del foc. 
-Les cremes de restes agrícoles si es realitzen a una distancia de 0-15 m. al terreny forestal 
es realitzaran dintre d’un cremador degudament construït. Si la crema es realitza a una 
distancia de 15-30 m. al terreny forestal es podrà fer fogueres amb una banda perimetral 
neta de vegetació fins a sòl mineral de 2 m. d’amplària. 
-Sols serà vàlida el permís de crema, per a les dates assenyalades i en el horari que s’han 
indicat anteriorment en aquest quadre resum. 
-La responsabilitat per danys a tercers, tan civil com penal, recaurà en el propi 
peticionari. Davant qualsevol contradicció del present quadre o de les autoritzacions de 
crema amb el document del Pla Local de Cremes, prevaldrà el que figure en aquest últim. 

http://www.112cv.gva.es/


 
 

Pla Local de Cremes 2020. T.M. de Pego  
 

 

  

ZONIFICACIÓ 
TIPUS D’ÚS 

DEL FOC DIES AUTORITZATS 
HORARI 

AUTORITZAT PROCEDIMENT 

Zona Central 
(>500 metres) 

• Cremes 
agrícoles en 
cremadors o en 
fogueres (>500 
m) 
• Ús del foc en 

activitats 
apícoles 
(>500 m) 
• Crema de 

marges, ribassos 
i palla de l’arròs 
(>500 m) 

del 17 d’Octubre 
al 

31 de Maig 

Des de l’alba 
fins les 

17:00 hores 
(a esta hora, el 
foc ha d’estar 
sense brases) 

Comunicació 
prèvia 

mitjançant 
sol·licitud 

corresponent a 
l’Ajuntament 

De l’1 de Juny 
al 

16 d’Octubre 
 

Des de l’alba 
fins les 

14:00 hores 
(a esta hora, el 
foc ha d’estar 
sense brases) 

L’ús del foc es farà 
SEMPRE EN 
NIVELL DE 

PREEMERGÈNCIA 

1 i 2 

 

CONDICIONS GENERALS: 
-Abans de cremar cal llegir-se sempre les condicions al dors del permís de crema, i 
conèixer el nivell d’alerta (www.112cv.gva.es, Twitter GVA 112CV (@GVA112) 
-És obligatori dur damunt el permís de crema quan s’estiga realitzant la mateixa. 
-El interessat romandrà vigilant la foguera fins que es trobe totalment extingida. 
-TOTES LES CREMES I AUTORITZACIONS QUEDARAN AUTOMÀTICAMENT 
PROHIBIDES I ANUL·LADES QUAN BUFE VENT FORT O DE PONENT, O ELS 
DIES SIGUEN DECLARATS DE PERILL MÀXIM PER A LA CONSELLERIA 
COMPETENT (NIVELL 3). 
-El sol·licitant deurà formar un tallafoc al voltant de la zona que es vol cremar, el qual no 
serà inferior a 2 m., i deurà disposar dels mitjans de recolzament necessaris per a poder 
controlar qualsevol alteració del foc. 
- -Sols serà vàlida el permís de crema, per a les dates assenyalades i en el horari que s’han 
indicat anteriorment en aquest quadre resum. 
-La responsabilitat per danys a tercers, tan civil com penal, recaurà en el propi 
peticionari. Davant qualsevol contradicció del present quadre o de les autoritzacions de 
crema amb el document del Pla Local de Cremes, prevaldrà el que figure en aquest últim. 

http://www.112cv.gva.es/
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Annex I. COMUNICACIÓ PRÈVIA DE LA CREMA. SOL·LICITUD 
D’AUTORITZACIÓ PER A CREMES AGRÍCOLES A MENYS DE 500 METRES 
DE TERRENY FORESTAL, REGULADES EN EL PLA LOCAL DE CREMES DE 
PEGO DEL 2020. 

 

  



 

 

 

1. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT: 
 

Nom i  cognom……………………………………………………………………................................D.N.I...........…….....………………….... 
 
Telèfon…....……………………….Adreça…………………………………………….................................................................................... 
 
Població…………………………………………………….........................................Província………………………………………………… 

 

2. IDENTIFICACIÓ I LOCALITAZACIÓ DE LA CREMA: 

IDENTIFICCIÓ TERME MUNICIPAL PARTIDA POLÍGON PARCEL·LA 
A PEGO    
B PEGO    
C PEGO    
D PEGO    
E PEGO    
F PEGO    

 

3. ZONIFICACIÓ DE LA PARCEL·LA I TIPUS DE CREMA: 

ZONIFICACIÓ TIPUS DE CREMA IDENTIFICACIÓ PARCEL·LA 
(encercla l’opció que corresponga) 

ZONA DE MÀXIM 
RISC 

(0-30 metres del 
terreny forestal) 

Crema agrícola amb cremador condicionat (0-15 m.)  

Crema agrícola amb cremador condicionat  o en foguera (15-30 m)  

Ús del foc en activitats apícoles  (0-30 m.)  

ZONA GENERAL 
(30-500 metres del 

terreny forestal) 

Crema agrícola amb cremador condicionat  o en foguera (30-500 m)  

Crema de marges, ribassos  i palla de l’arròs (50-500 m.)  

Ús del foc en activitats apícoles  (30-500 m.)  

 

4. AUTORITZACIÓ: 

 NÚMERO D’AUTORITZACIÓ:.................................................... 

S’autoritza al sol·licitant a realitzar la crema agrícola 
caracteritzada en els apartats 2 i 3 de la present sol·licitud de 
crema. El sol·licitant haurà de complir les normes descrites en 
el Pla de Cremes de Pego del 2020, que queden resumides al 
dors de la present sol·licitud. La durada màxima d’aquest 
permís és de 30 dies naturals comptats des de el dia de la 
signatura de la present sol·licitud. 

Na/En .........................................................................................  

amb DNI...................................................................................... 

em compromet a seguir les normes d’aplicació de les cremes 
agrícoles detallades en el Pla de Cremes de Pego del 2020, i 
que queden resumides en el dors de la present sol·licitud. 
Aquestes normes les he llegides i les he compreses 

En Pego, a ............ de .................................... de 20.......... En Pego, a ............ de ................................... de 20.......... 

LA/EL ALCADESSA/ALCALDE 

 

 

Nom i signatura:............................................................... 

LA/EL SOL·LICITANT 

 

 

Nom i signatura:.......................................................................... 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A CREMES AGRÍCOLES A MENYS DE 500 METRES DE TERRENY FORESTAL 
REGULADES EN EL PLA LOCAL DE CREMES DE PEGO DEL 2020 

BASAT EN EL DECRET 98/1995, DEL 16 DE MAIG, DEL GOVERN VALENCIÀ, AIXÍ COM ALTRES NORMATIVES ESTIPULADES EN DIT PLA 2020  

A B C D E F 

A B C D E F 

A B C D E F 

A B C D E F 

A B C D E F 

A B C D E F 



 

 

 

 
 

LA SEVA CREMA AGRÍCOLA POT PROVOCAR UN INCENDI FORESTAL, PER FAVOR, 
EXTREMA LA SEVA PRECAUCIÓ I SEGUISCA ELS CONDICIONANTS DEL PLA DE 

CREMES DE PEGO DEL 2020 
 
 

Observacions: Les cremes que estiguen en la Zona de Màxim Risc (0-30 m.) hauran de disposar del 
“Certificat del lloc d’ús del foc en la parcel·la” expedit pels Agents Forestals i tindrà una validesa de 5 
anys. 

El següent quadre resum de les normes d’aplicació per a realitzar les cremes agràries estan extretes del 
Pla Local de Cremes de Pego del 2020, i no deixen de ser un resum. Es responsabilitat del sol·licitant 
el haver llegit i entès dit Pla. 

 

ZONIFICACIÓ  TIPUS D’ÚS DEL FOC 
DIES 

AUTORITZATS 

HORARI 

AUTORITZAT 
PROCEDIMENT 

Zona de Màxim 

Risc 

(0‐30 metres) 

i 

Zona General 

(30‐500 metres) 

 Cremes agrícoles en 

cremadors (0‐15 m.) 

 Cremes agrícoles en 

cremadors o en fogueres 

     (15‐30 m.) 

 Ús del foc en activitats 

apícoles (0‐500 m.) 

 Cremes agrícoles en 

cremadors o en fogueres 
     (30‐500 m.) 

 Crema de marges, ribassos i 

palla de l’arròs  (50‐500 m.) 

 

del 17 d’Octubre 

al 

31 de Maig, 

a excepció dels dies 

que van des del 

Dijous Sant fins al 

Dilluns de Sant 

Vicent, quan 

queden prohibides. 

 

L’ús del foc es farà  

SEMPRE EN 

NIVELL DE 

PREEMERGÈNCIA 

1 

Des de l’alba 

fins les 

13:30 hores 

(a esta hora, el 

foc ha d’estar 

sense brases) 

Comunicació 

prèvia mitjançant 

sol∙licitud 

corresponent a 

l’Ajuntament 

CONDICIONS GENERALS: 

‐Abans de cremar cal llegir‐se sempre les condicions al dors del permís de crema, i conèixer el nivell d’alerta 

(www.112cv.gva.es, Twitter GVA 112CV (@GVA112) 
‐És obligatori dur damunt el permís de crema quan s’estiga realitzant la mateixa. 

‐El interessat romandrà vigilant la foguera fins que es trobe totalment extingida. 

‐TOTES LES CREMES I AUTORITZACIONS QUEDARAN AUTOMÀTICAMENT PROHIBIDES I 

ANUL∙LADES QUAN BUFE VENT FORT O DE PONENT, O ELS DIES SIGUEN DECLARATS DE PERILL 

MÀXIM PER A LA CONSELLERIA COMPETENT (NIVELL 2 I 3). 

‐El sol∙licitant deurà formar un tallafoc al voltant de la zona que es vol cremar, el qual no serà inferior a 2 m., i 

deurà disposar dels mitjans de recolzament necessaris per a poder controlar qualsevol alteració del foc. 

‐Les cremes de restes agrícoles si es realitzen a una distancia de 0‐15 m. al terreny forestal es realitzaran dintre 

d’un cremador degudament construït. Si la crema es realitza a una distancia de 15‐30 m. al terreny forestal es 

podrà fer fogueres amb una banda perimetral neta de vegetació fins a sòl mineral de 2 m. d’amplària. 

‐Sols serà vàlida el permís de crema, per a les dates assenyalades i en el horari que s’han indicat anteriorment en 

aquest quadre resum. 

‐La responsabilitat per danys a tercers, tan civil com penal, recaurà en el propi peticionari. Davant qualsevol 

contradicció del present quadre o de les autoritzacions de crema amb el document del Pla Local de Cremes, 

prevaldrà el que figure en aquest últim. 
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Annex II. COMUNICACIÓ PRÈVIA DE LA CREMA. SOL·LICITUD 
D’AUTORITZACIÓ PER A CREMES AGRÍCOLES A MÉS DE 500 METRES DE 
TERRENY FORESTAL, REGULADES EN EL PLA LOCAL DE CREMES DE 
PEGO DEL 2020. 

 

  



 

 

 

1. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT: 
 

Nom i  cognom……………………………………………………………………................................D.N.I...........…….....………………….... 
 
Telèfon…....……………………….Adreça…………………………………………….................................................................................... 
 
Població…………………………………………………….........................................Província………………………………………………… 

 

2. IDENTIFICACIÓ I LOCALITAZACIÓ DE LA CREMA: 

IDENTIFICCIÓ TERME MUNICIPAL PARTIDA POLÍGON PARCEL·LA 
A PEGO    
B PEGO    
C PEGO    
D PEGO    
E PEGO    
F PEGO    

 

3. ZONIFICACIÓ DE LA PARCEL·LA I TIPUS DE CREMA: 

ZONIFICACIÓ TIPUS DE CREMA IDENTIFICACIÓ PARCEL·LA 
(encercla l’opció que corresponga) 

ZONA CENTRAL 
(>500 metres del 
terreny forestal) 

Crema agrícola amb cremador condicionat  o en foguera (> 500 m.)  

Ús del foc en activitats apícoles  (> 500 m.)  

Crema de marges, ribassos  i palla de l’arròs (> 500 m.)  

 

 

 

4. AUTORITZACIÓ: 

 NÚMERO D’AUTORITZACIÓ:.................................................... 

S’autoritza al sol·licitant a realitzar la crema agrícola 
caracteritzada en els apartats 2 i 3 de la present sol·licitud de 
crema. El sol·licitant haurà de complir les normes descrites en 
el Pla de Cremes de Pego del 2020, que queden resumides al 
dors de la present sol·licitud. La durada màxima d’aquest 
permís és de 30 dies naturals comptats des de el dia de la 
signatura de la present sol·licitud. 

Na/En .........................................................................................  

amb DNI...................................................................................... 

em compromet a seguir les normes d’aplicació de les cremes 
agrícoles detallades en el Pla de Cremes de Pego del 2020, i 
que queden resumides en el dors de la present sol·licitud. 
Aquestes normes les he llegides i les he compreses 

En Pego, a ............ de .................................... de 20.......... En Pego, a ............ de ................................... de 20.......... 

LA/EL ALCADESSA/ALCALDE 

 

 

Nom i signatura:............................................................... 

LA/EL SOL·LICITANT 

 

 

Nom i signatura:.......................................................................... 
 

 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A CREMES AGRÍCOLES A MÉS DE 500 METRES DE TERRENY FORESTAL 
REGULADES EN EL PLA LOCAL DE CREMES DE PEGO DEL 2020 

BASAT EN EL DECRET 98/1995, DEL 16 DE MAIG, DEL GOVERN VALENCIÀ, AIXÍ COM ALTRES NORMATIVES ESTIPULADES EN DIT PLA 2020  

A B C D E F 

A B C D E F 

A B C D E F 



 

 

 

LA SEVA CREMA AGRÍCOLA POT PROVOCAR UN INCENDI FORESTAL, PER FAVOR, 
EXTREMA LA SEVA PRECAUCIÓ I SEGUISCA ELS CONDICIONANTS DEL PLA DE 

CREMES DE PEGO DEL 2020 
 
 

El següent quadre resum de les normes d’aplicació per a realitzar les cremes agràries estan extretes del 
Pla Local de Cremes de Pego del 2020, i no deixen de ser un resum. Es responsabilitat del sol·licitant 
el haver llegit i entès dit Pla. 
 

 

 

ZONIFICACIÓ  TIPUS D’ÚS DEL FOC 
DIES 

AUTORITZATS 

HORARI 

AUTORITZAT 
PROCEDIMENT 

Zona Central 

(> 500 metres) 

 Cremes  agrícoles  en 

cremadors o en fogueres 

     (> 500 m) 

 Ús  del  foc  en  activitats 
apícoles 

     (> 500 m) 

 Crema  de  marges, 

ribassos i palla de l’arròs 

     (> 500 m) 

del 17 d’Octubre 

al 

31 de Maig 

Des de l’alba 
fins les 

17:00 hores 
(a esta hora, el 
foc ha d’estar 
sense brases) 

Comunicació 

prèvia mitjançant 

sol∙licitud 

corresponent a 

l’Ajuntament 

De l’1 de Juny 

al 

16 d’Octubre 

 

Des de l’alba 
fins les 

14:00 hores 
(a esta hora, el 
foc ha d’estar 
sense brases) 

L’ús del foc es farà 

SEMPRE EN 

NIVELL DE 

PREEMERGÈNCIA 

1 i 2 

 

CONDICIONS GENERALS: 

‐Abans de cremar cal llegir‐se sempre les condicions al dors del permís de crema, i conèixer el nivell d’alerta 

(www.112cv.gva.es, Twitter GVA 112CV (@GVA112) 
‐És obligatori dur damunt el permís de crema quan s’estiga realitzant la mateixa. 

‐El interessat romandrà vigilant la foguera fins que es trobe totalment extingida. 

‐TOTES LES CREMES I AUTORITZACIONS QUEDARAN AUTOMÀTICAMENT PROHIBIDES I 

ANUL∙LADES QUAN BUFE VENT FORT O DE PONENT, O ELS DIES SIGUEN DECLARATS DE PERILL 

MÀXIM PER A LA CONSELLERIA COMPETENT (NIVELL 3). 

‐El sol∙licitant deurà formar un tallafoc al voltant de la zona que es vol cremar, el qual no serà inferior a 2 m., i 

deurà disposar dels mitjans de recolzament necessaris per a poder controlar qualsevol alteració del foc. 

‐ ‐Sols serà vàlida el permís de crema, per a les dates assenyalades i en el horari que s’han indicat anteriorment 

en aquest quadre resum. 

‐La responsabilitat per danys a tercers, tan civil com penal, recaurà en el propi peticionari. Davant qualsevol 

contradicció del present quadre o de les autoritzacions de crema amb el document del Pla Local de Cremes, 

prevaldrà el que figure en aquest últim. 



 
 

Pla Local de Cremes 2020. T.M. de Pego  
 

 

 

 

Annex III. NORMA TÈCNICA DE CREMADORS AGRÍCOLES DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

DE LA DEMARCACIÓN DE ALTEA 
 

AÑO DE REDACCIÓN: 2012 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Según la legislación existente en la Comunitat Valenciana, es la Conselleria competente en medio 
ambiente la que se encarga de regular la realización de quemas agrícolas a menos de 500 metros del 
terreno forestal. 

La quema en hogueras es el método que tradicionalmente se ha utilizado para la eliminación de los restos 
agrícolas. Resulta cómodo para el agricultor, ya que no tiene que transportar los residuos lejos de su 
parcela y es, hasta el momento, el sistema más económico para eliminarlos. 

Aunque la quema en hogueras generalmente se realiza directamente en el suelo, sin ningún tipo de 
protección, en varias comarcas de la Comunitat Valenciana está muy extendido el uso de unas 
construcciones denominadas quemadores. Sin embargo, no existen unas directrices constructivas 
básicas1 de cómo tiene que ser un quemador seguro, ni existen unos criterios homogéneos de dónde es 
mejor ubicarlo. La única referencia existente al respecto se encuentra en la Orden de Ayudas en materia 
de prevención de incendios forestales que cada año publica la Dirección General competente. 

La presente norma técnica pretende definir los criterios constructivos y de ubicación de un quemador 
debidamente acondicionado para que éste resulte seguro, tanto para el agricultor y sus cultivos como 
para el monte, desde el punto de vista de los incendios forestales. 

Esta norma se establece con carácter general para los quemadores agrícolas situados a menos de 500 m 
del terreno forestal. Es preferible, en cualquier circunstancia, realizar la quema en un quemador 
debidamente acondicionado en vez de directamente en el suelo mediante hogueras. Pero es realmente 
aconsejable en el caso de las parcelas agrícolas situadas a menos de 30 m del terreno forestal, 
consideradas como zonas de máximo riesgo de incendios forestales. 

Si en el ámbito de la demarcación ya existen ordenanzas municipales y/o los municipios ya tienen 
aprobado su Plan local de prevención de incendios forestales, y en estos se incluye algún tipo de 
regulación respecto a la construcción de quemadores, los criterios utilizados deben ser coherentes con la 
presente norma técnica, prevaleciendo siempre en los terrenos situados a menos de 500 m de las masas 
forestales, la norma más restrictiva (mayor distancia de ubicación del quemador y menor superficie de 
este).  

Cuando se realice la revisión de la legislación municipal, ésta se modificará para adaptarse a la presente 
norma técnica. 

 

                                                 
1 Existen ordenanzas municipales que indican como debe ser el quemador dentro de cada término municipal, pero resultan muy 
heterogéneas entre ellas.  
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2. NORMATIVA APLICABLE 
 
 

Autonómica 

- Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad 
Valenciana. 

 

-  Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el reglamento 
de la Ley 3/1993, Forestal de la Comunidad Valenciana. 

- Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial 
Forestal de la Comunitat Valenciana. [2013/4617 

 

- Orden de 30 de marzo de 1994, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se regulan las 
medidas generales para la prevención de incendios forestales. 

- Orden de 2 de marzo de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se regulan 
medidas extraordinarias para la prevención de incendios forestales durante el periodo de 
Semana Santa y Pascua. 

 

 
Además, se seguirán las medidas establecidas en la Norma técnica de quemas agrícolas, que 
aparece en el apartado de Normas técnicas, instrucciones y guías del presente Plan de prevención 
de incendios forestales de demarcación. 
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3. CRITERIOS DE CONSTRUCCIÓN 

• Los quemadores se construirán con bloques de hormigón o en su defecto de obra de ladrillo. 

• La altura mínima del quemador será de 2,50 m.  

• En los quemadores con forma circular, el diámetro máximo interior del quemador será de 2,50 m. 
En el caso de que el quemador tenga forma cuadrada cada lado no sobrepasará los 2 m de largo. 
En todo caso la superficie del quemador no deberá exceder de 5 m2. 

 

 
Figura 1. Planta y alzado de un quemador debidamente acondicionado. 

• En la parte superior se instalará una red matachispas no deformable al calor con un ancho de malla 
entre 0,5 cm y 1 cm de lado como máximo.  
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• El quemador debe de estar rodeado por una franja sin vegetación herbácea de al menos un metro. 

• La parte superior del quemador y como mínimo 50 cm por encima y alrededor de éste, se encontrará 
libre de ramas o de otro material combustible.  

• La boca de alimentación será de 1,50 m de anchura como máximo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Abertura lateral o boca de alimentación de un quemador agrícola. 

• Esta abertura se encontrará en el lado opuesto al terreno forestal más próximo, salvo en el caso de 
que toda la parcela agrícola se encuentre rodeada de terreno forestal. En ese caso la apertura se 
realizará perpendicular a la dirección del viento dominante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Posición de la boca de alimentación de un quemador agrícola respecto al viento dominante. 

 

1,50 m 

Boca de 
alimentación 

Viento 
dominante 
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• Si los bloques de hormigón se colocan dejando espacios entre ellos, estos huecos no deben 
sobrepasar los 15 cm de anchura medidos por la parte exterior. 

• Para mayor seguridad del trabajador se recomienda que los bloques se coloquen unidos mediante 
mortero de cemento y no sólo apoyados por su propio peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Construcción formada por bloques con y sin cemento de unión. 

 

• Se recomienda mantener en condiciones adecuadas el quemador una vez construido. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 3. Mantenimiento de quemadores. 
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4.  CRITERIOS DE UBICACIÓN 

 

• El quemador se construirá siempre en la parte de la parcela que sea terreno agrícola.  

• La zona donde se coloque el quemador debe de estar labrada, sin vegetación herbácea; si esta 
solución no es posible se dejará una franja alrededor del quemador de un metro de anchura mínima 
despejada de vegetación herbácea y de matorral. 

• Deben de construirse en el lugar de la parcela más alejado del terreno forestal (más de 15 metros 
como norma general). Según las características de la parcela agrícola y su distancia al terreno 
forestal, la ubicación en cada caso se corresponde con los siguientes croquis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Ejemplos de ubicación idónea de un quemador agrícola en parcelas limítrofes al terreno forestal. 

 

Parcela A: La parcela se encuentra entre 0 m y 30 m del terreno forestal.  

Parcela B: Se encuentra en su totalidad a menos de 15 m del terreno forestal.  

Parcela C: La parcela se encuentra situada entre los 15 m y los 30 m del terreno forestal.  

 

El quemador se construirá obligatoriamente en el lugar más alejado del monte en todos los casos anteriores. 

 

 

 

0 m 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m 

Parcela C 

QUEMADOR 

Parcela A 

QUEMADOR 

Parcela B 

QUEMADOR 
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• Cuando la parcela exceda de los 30 m de distancia al terreno forestal, el quemador se ubicará 
preferentemente en el lugar más alejado del monte (siempre a más de 30 m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ubicación de un quemador agrícola en parcelas que excedan de 30 m de distancia al terreno forestal. 

 

• Desde el punto de vista de la prevención de incendios forestales la distancia entre el quemador y el 
límite de la propiedad debe ser siempre superior a 3 m. 

• En las parcelas agrícolas de dimensiones reducidas que limiten con el terreno forestal es conveniente 
compartir quemador entre varios propietarios. Sólo en estos casos se ubicará el quemador en el 
centro del linde de ambas parcelas (siempre que los márgenes se encuentren libres de vegetación), 
para asegurar su lejanía a la superficie forestal. 

• Si la parcela agrícola se encuentra rodeada de terreno forestal, el quemador en este caso se 
colocará en el centro de la parcela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ubicación idónea de un quemador agrícola dentro de una parcela inserta en el terreno forestal. 

 

 

 

   Zona de quemadores 

0 m 30 m 

Parcela A 

Parcela B 
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• Para evitar soflamar otros árboles frutales, en las parcelas abancaladas debe tenerse en cuenta que 
no exista ninguna rama, ni árbol del bancal superior que quede por encima del quemador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ubicación idónea de un quemador agrícola dentro de una parcela abancalada. 

 

Otras consideraciones: 

• Las llamas no podrán superar los 2 m de altura en ningún caso. 

• Para evitar la pérdida de la visibilidad, los quemadores se instalarán a más de 5 m de distancia de los 
caminos. 

• La carga de las hogueras será moderada y adecuada a las condiciones ambientales del momento y 
del combustible que se esté eliminando (verde o seco), para evitar el escape de pavesas y la 
soflamación de la vegetación circundante. 

• Preferentemente se deben quemar restos verdes. 

• Se observará la dirección del viento para minimizar la pérdida de visibilidad en las vías de 
comunicación cercanas. 
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