
“1 INTRODUCCIÓ

1.1 Objecte del Pla.

El present Pla Local de Cremes establix les normes bàsiques i regula les condicions de les
accions que requerixen l'ús del foc com a ferramenta cultural en les explotacions agrícoles
d'este terme municipal.

1.2 Marc normatiu.

En el no previst o regulat en el present Pla Local de Cremes, seran aplicables les normes
que sobre prevenció d'incendis forestals vinguen establides o s'establisquen per la legislació
general, esta és:

Legislació Estatal.

- Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Muntanyes.

Legislació Autonòmica.

• Llei  3/1993,  de  9  de  desembre,  de  la  Generalitat  Valenciana,  Forestal  de  la
Comunitat Valenciana.

• Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana.

• Decret  163/1998,  de  6  d'octubre,  del  Govern  Valencià,  pel  qual  s'aprova  el  Pla
Especial enfront del risc d'incendis forestals de la Comunitat Valenciana.

• Orde de 2 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Vivenda, per la qual es
regulen  mesures  extraordinàries  per  a  la  prevenció  d'incendis  forestals  durant  el
període de Setmana Santa i Pasqua.

• Decret 5/2011, de 21 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen
les conselleries en què s'organitza l'Administració de la Generalitat.

• Decret 58/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'Acció Territorial
Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR).

• Decret 119/2013, de 13 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Territorial
d'Emergència de la Comunitat Valenciana.

1.3 Àmbit d'aplicació.

El que establix este Pla Local de Cremes serà aplicable en tot el terme municipal d'Onda.

1.4 Procés d'aprovació.
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-El Consell Agrari Local emetrà un informe sobre el contingut del Pla Local de Cremes.

-El Pla Local de Cremes ha de ser aprovat pel Ple de l'Ajuntament.

-El  document  final  serà  remés a  la  Direcció  Territorial  de  Castelló  de la  Conselleria  de
Governació  per a la seua homologació i aprovació.

-La vigència del Pla Local de Cremes és indefinida. De forma periòdica es procedirà a la
seua revisió en funció de l'experiència obtinguda en la  seua aplicació.  Els  tràmits  de la
revisió seran els mateixos que els de l'aprovació.

2. DESCRIPCIÓ DEL TERME MUNICIPAL.

2.1 Medi físic i comunicacions.

Onda es troba situada en la zona intermèdia entre la muntanya de l'interior de la província
de Castelló i  la plana costanera de la Plana,  participant dels caràcters d'ambdós com a
comarca de transició. 

Prop del mar, i al peu dels últims contraforts del Sistema Ibèric, el seu relleu està constituït
per un conjunt de  muntanyes aspres que formen dislocats escalons; inclús en la mateixa
plana de la Plana destaquen algunes elevacions,  totes en l'angle nord-est del terme.

La plana està constituïda per un peu de muntanya quaternari, amb una sèrie de monticles
sobre el qual s'assenta el Castell de la població  i altres turons del E. i S. del terme. En el
nord, a l'un i l'altre costat del Millars, es troben materials cretacis, que  originen els xicotets
relleus immediats al vèrtex del Sitjar i Talaia (345 m.). Entre la població i el Millars, un ampli
al·luvial forma la continuïtat de la Plana.

El principal eix de comunicació viària rodada és la carretera CV-20, en particular el tram que
connecta Onda amb Vila-real,  que unix la població amb  l'autovia CV-10. L'altre eix viari
d'importància el constituïx la carretera CV-21, que partint d'Onda cap al nord-est connecta
amb L'alcora, travessant el riu Millars. 

Altres  vies  rodades  secundàries  que  constituïxen  un  sistema  de  caràcter  radial  són  la
carretera CV-191, que connecta amb Ribesalbes, la carretera CV-223, que unix Onda amb la
seua pedania d'Artesa i els pobles de la Serra d'Espadà, i la CV-20 direcció Montanejos.

El terme municipal està drenat per una àmplia xarxa de barrancs, afluents dels dos cursos
d'aigua que el travessen: el riu Anna (també anomenat riu Sonella o riu Sec)  i el riu Millars.

El clima del municipi  és de tipus mediterrani sec. La temperatura mitjana anual és de 14-
15ºC i  presenta unes condicions atmosfèriques estables, amb un règim de brises constituït
per una component marítima ben definida. Des del punt de vista de precipitacions, el tret
característic del municipi és l'escassetat de precipitacions i la seua irregularitat. Els valors
mitjans assenyalen una precipitació anual que oscil·la entre els 500-600 mm. 

2.2 Superfície, límits del terme i habitants.
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Comarca Plana Baixa
Distància a la capital 25 Km.
Coordenades
geogràfiques

0º 15' 51” W
39º 57' 45” N

Límits

Nord: L'alcora, Castelló
Sud: Artana, Tales
Est::  Almassora,  Vila-real,
Betxí
Oest: Fanzara, Ribesabes

Extensió 108,84  Km2

Nuclis habitats:

NÚM. Nucli Urbà Població
Població
estival

Via d'accés

1 Onda 25778
2 Artesa 198 CV-223
3 Monteblanco 528 CV-20
4 Tosalet 600 Camí de Betxí  CV-20
5 Rajolar 262 CV-20

U-16 Urbanització Sant Gil 57 CV-21 + camins rurals pavimentats 
AMI-3 Urbanització  Bobalar  (La

Talaia)
78 Camí de la Baronia, o des de CV-20 i

camins rurals
AMI-7 Urbanització Mas de Pere 45 CV-191 i camins rurals

AMI-6 Urbanització La Pica 54 CV-20 + Camí de La Pica

AMI-5 Urbanització La Pica (1) 48 CV-20 + Camins rurals
AMI-4 Urbanització La Pica (2) 66 CV-20 + camins rurals
U14

AMI 10
Urbanització  Beniparrell  –
Baronia – El Fumeral

900 CV-20 + Camins rurals pavimentats

AMI-2 Urbanització Beniparrell (2) 36 Cami Vell d'Onda a Fanzara

AMI-1 Urbanització  Montí  -
Merlota

99 Camí  Vell  d'Artana  +  camins  rurals
pavimentats

U-17 Urbanització Sant Francesc 102 Cami del Corral de Sals
U-18 Urbanització Murtera 15 Cami del Corral de Sals
U- 15 Urbanització Sitjar Baix 369 Camí Fons
U-21 Urbanització Pedrissetes 2 96 CV-189 + camins rurals pavimentats
U-19 Urbanització  Pedrissetes  1

(El Morral)
219 CV-189 + camins rurals pavimentats

AMI-8 Urbanització  Pedrissetes
(Sastre del Rei)

90 CV-189 + camins rurals pavimentats

AMI-9 Urbanització Mas de Font 165 Camí Vell d'Onda a l'Alcora
U-20 Urbanització Pedrissetes 42 CV-189 + camins rurals pavimentats
U-22 Urbanització  Pinar  de  la

Rambla
291 CV-189 + camins rurals pavimentats

AMI-12 Urbanització Pinar d'Onda 84 CV-21 + camins rurals pavimentats
TOTALS 27366 2856

2.3 Superfície forestal.

Onda  compta  amb  4166,05  ha.  de  sòl  forestal  (Inventari  Forestal  de  la  Comunitat
Valenciana), de les quals:

- 391,43 ha. representen muntanya desarborat.
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- 641,90 ha. representen muntanya amb arbratge esclarissat.

- 33,98 ha. representen muntanya amb arbratge dispers.

- 37,94 ha. representen muntanya arbratge de plantació.

- 2726,38 ha. representen muntanya arbratge.

3.  INVENTARI  D'ACCIONS  QUE  REQUERIXEN  DEL  FOC  COM  A  FERRAMENTA
CULTURAL.

En el terme municipal d'Onda els usos culturals del foc són els següents:

1.- Cremes de residus agrícoles.

Esta activitat  es du a terme pels  propietaris  de les explotacions agrícoles de secà i  de
regadiu. L'ús del foc depén de l'activitat agrícola que demanda cada tipus de cultiu, cítrics,
principalment. L'ús més problemàtic està lligat a les labors de poda dels cítrics que s'ha de
dur a terme durant els mesos de primavera. 

2.- Treballs forestals.

L'ús del foc per a la crema dels residus generats pels treballs forestals és ocasional.

4. REGULACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS EN EL TEMPS I EN L'ESPAI.

Com a conseqüència  dels  criteris  plantejats  en l'apartat  anterior,  es  proposa la  següent
regulació i organització de l'ús cultural del foc.

4.1 REGULACIÓ EN L'ESPAI.

Serà obligatori el permís de crema en qualsevol punt del terme municipal.  Dins del mateix,
es distingixen tres zones:

a) Zona de màxim risc.

És la zona compresa entre 0 i 30 metres de distància a terreny forestal o el propi terreny
forestal.  A menys de 15 metres de distància a terreny forestal queda prohibit qualsevol tipus
de  crema.  De  15  a  30  metres  a  terreny forestal  únicament  es  podrà  cremar  dins  d'un
cremador  agrícola  degudament  preparat,  amb  l'Autorització  Prèvia  Especial per  part  de
l'Ajuntament d'Onda.

b) Zona general.

És les zones situades a més de 30 m. i a menys de 500 m. de distància a terreny forestal .
En esta zona es podrà cremar amb l'Autorització Prèvia Ordinària per part de l'Ajuntament
d'Onda.

c) Zona situada a més de 500 m. de terreny forestal
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En esta zona s'apliquen els condicionants de la zona general. No obstant això, a més, es
podrà cremar amb l'Autorització Prèvia Especial per part de l'Ajuntament d'Onda durant els
mesos de juliol a setembre.

A l'efecte de determinar les zones s'utilitzarà com referent les zones forestals senyalitzades
en la cartografia del Document núm. 1 d'este Pla Local de Cremes, obtingut de l'inventari
forestal  de  la  Conselleria  de  medi  ambient  annex  al  PATFOR.  Cas  d'existir  alguna
discrepància amb la cartografia prevaldrà el criteri del tècnic o empleat públic encarregat
d'emetre el permís de crema.

4.2 REGULACIÓ EN EL TEMPS.

PRIMER PERÍODE: Des de l'1 d'octubre al 30 de juny, 15 dies continuats com a màxim, tots
els dies de la setmana amb l'autorització prèvia expressa de l'Ajuntament. Horari segons
zona:

a)  Zona de Màxim Risc: Les cremes s'iniciaran des de l'eixida del sol  i  hauran d'estar
apagades abans de les 12:00 hores.

b)  Zona general/Zona situada a més de 500 m.:  des de l'eixida del Sol fins a les 14:00
hores.

Es prohibix la crema durant:

-Els dies de Setmana Santa, des del Dijous Sant al Dilluns de Pasqua, inclosos.

-En qualsevol de les següents condicions meteorològiques adverses:

– Preemergència nivell 3. Els dies de preemergència nivell 3 no s'autoritzarà cap tipus
de foc i perdràn la validesa les autoritzacions expedides per a eixos dies.

– Vents forts, vents de ponent, ratxes fortes o de direcció variable.

SEGON PERÍODE: Des de l'1 de juliol al 30 de setembre no es podrà cremar, excepte en
zones situades a més de 500 m. de terreny forestal, amb l'autorització prèvia especial per
part de l'Ajuntament d'Onda, de dilluns a divendres, des de l'alba fins a les 12 h. 

En tot cas, els horaris establits en el present pla local de cremes estaran supeditats a la
regulació vigent sobre períodes i horaris de crema que puguen modificar estos aspectes.

El nivell d'alerta o preemergència ve comunicat per la Conselleria de Governació i Justícia,
d'acord  amb els  protocols  de  PREVIFOC.  El  dit  nivell,  així  com la  seua  previsió  per  a
l'endemà poden consultar-se: 

-En la pàgina web: www.112cv.com
-En twitter: gva_112cv
-En l'Ajuntament, tel. 964 77 21 16
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TAULA RESUM

PRIMER PERÍODE: 

Des de l'1 d'octubre al 30 de juny.

MODEL DE CREMA
DISTÀNCIA DEL PUNT DE CREMA AL TERRENY FORESTAL

Menys 15 m. De 15 a 30 m. Més de 30 m. 

Sense cremador autoritzat Prohibit cremar Prohibit cremar AUTORITZACIÓ
GENERAL

Amb cremador autoritzat Prohibit cremar AUTORITZACIÓ
ESPECIAL
(zona de màxim risc)

AUTORITZACIÓ
GENERAL

Horari Des  d'eixida  del  sol  a
les 12 h.

Des d'eixida del sol
a les 14 h.

PROHIBIT CREMAR en :

-Els dies de Setmana Santa, des del Dijous Sant al Dilluns de Pasqua, inclosos.

SEGON PERÍODE:

Des de l'1 de juliol al 30 de setembre:  Prohibit cremar, excepte en zones situades a més
de 500 m. de terreny forestal, previ autorització especial per part de l'Ajuntament d'Onda, de
dilluns a divendres, des de l'alba a les 12 h. 

EN QUALSEVOL PERÍODE DE L'ANY ES PROHIBIX CREMAR:

En cas de les següents condicions meteorològiques adverses:

• Preemergència nivell 3. Els dies de preemergència nivell 3 no s'autoritzarà cap tipus
de foc i perdran la validesa les autoritzacions expedides per a eixos dies.

• Vents forts, vents de ponent, ratxes fortes o de direcció variable

5.  NORMES  GENERALS  D'APLICACIÓ  PER  A  LA  REALITZACIÓ  DE  TOTES  LES
CREMES.

-Les sol·licituds d'autorització seran tramitades per  part  del  personal  municipal  adscrit  al
Consell Agrari Local, en l'Oficina Tècnica Municipal.

-Es  considerarà  autoritzada  l'activitat  amb  l'acceptació  de  la  sol·licitud  en  les  oficines
municipals.  Una  còpia  diligenciada  serà  entregada  al  peticionari.  Per  part  del  personal
adscrit  al  Consell  Agrari  Municipal  es podrà requerir  del  sol·licitant  la  informació que es
considere necessària per a garantir que l'activitat es durà a terme amb les degudes mesures
de seguretat.
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-Per part del Regidor Delegat de Medi Ambient podrà denegar-se, de forma motivada, la
sol·licitud d'autorització per a dur a terme l'activitat.

-El  peticionari  haurà  de  portar  amb si  la  còpia  de  la  sol·licitud  durant  la  realització  de
l'activitat. Este document haurà de ser presentat si és requerit per membres de la Policia
Local,  i  altres  agents  de  l'autoritat,  així  com  pel  personal  voluntari  que  participe  en
programes municipals de vigilància i prevenció d'incendis forestals.

-La duració màxima de l'autorització per a l'ús cultural del foc serà de 15 dies.

-L'autorització implicarà el compromís d'acceptació del conjunt de regulacions establit en el
present Pla Local de Cremes.

-En l'imprés de sol·licitud s'arreplegarà el compromís del sol·licitant de dur a terme l'activitat
amb les degudes condicions de seguretat per a béns i persones, de no dur a terme l'activitat
en cas de produir-se o preveure's fort vent, així com el compromís de fer-se responsable
dels  danys  que  la  realització  de  l'activitat  poguera  ocasionar  en  el  medi  físic,  béns  i
persones. El peticionari vindrà, així  mateix,  obligat a comunicar de forma immediata a la
Policia  Local  i  085  qualsevol  incidència  greu  que  s'ocasione  durant  el  maneig  del  foc.
L'imprés informarà de les recomanacions a tindre en compte en l'ús cultural del foc.

-En el moment de realitzar la crema, la persona autoritzada haurà de portar la corresponent
autorització.

-En el lloc de realització de la crema ha d'haver-hi un telèfon mòbil operatiu o un altre mitjà
de comunicació que permeta donar un avís d'alarma ràpidament.

-En  cas  de  no  haver-hi  cobertura  de  telefonia  mòbil  en  el  lloc  de  treball,  caldrà  tindre
localitzat el lloc més pròxim des del que es pot fer una comunicació efectiva abans d'iniciar
els treballs amb foc.

-En cas de fuga de foc s'ha d'avisar immediatament al 112.

-En cas de fuga tots els treballadors han de tractar d'atallar el conat treballant de forma
coordinada i diligent, fins a l'arribada dels mitjans d'extinció

-La càrrega de les fogueres serà moderada i  adequada a les condicions ambientals del
moment i del combustible que s'estiga eliminant (verd o sec), per a evitar la fuga de cendres
i la soflamació de la vegetació circumdant. 

-Sempre ha d'haver-hi personal present si hi ha foc viu o brases.

-Les fogueres deuen de quedar totalment extingides realitzant el procés següent:

• Amb les cendres arreplegades en el  centre de la  foguera,  mullar  les restes amb
aigua, remoure les brases, tornar a tirar aigua i remoure. 

• No  abandonar  la  foguera  fins  que  les  restes  es  troben  aproximadament  a
temperatura ambient.
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- Cada treballador tindrà a mà ferramentes de sufocació de foc, com poden ser motxilles
extintores,  poals  d'aigua  o  ferramentes  de  cavat  i  llançat  de  terra  (aixades,  pales,
branques…), per a ser usades en cas de necessitat.

6. NORMES ESPECIFIQUES D'APLICACIÓ PER A LES CREMES.

6.1 Cremes agrícoles en zones de màxim risc.

A una distància menor de 15 m de terreny forestal es prohibix qualsevol tipus de crema.
De 15 a 30 m. de distància del terreny forestal únicament es permet la crema en cremador
agrícola preparat.

Cremador agrícola preparat

Característiques constructives:

• Construït d'obra o blocs de formigó.
• Altura mínima de 2,5 m.
• Obertura oposada al terreny forestal més pròxim.
• Mata purnes no deformable a la calor amb un ample de malla màxim de 0,5x0,5 cm.

Ubicació:

• Es construirà sempre en la part de la parcel·la que siga terreny agrícola.
• Deu construir-se en el lloc de la parcel·la més allunyat del terreny forestal (més de 15

metres), en el centre de la propietat si la parcel·la es troba rodejada de muntanya.
• La zona on es col·loque el cremador ha d'estar llaurada, sense vegetació herbàcia.

6.2 Cremes agrícoles a una distància major de 30 m. de terreny forestal.

Preferentment  les  cremes  s'han  de  realitzar  en  qualsevol  tipus  de  cremador.  Si  no  és
possible cremar en cremador se seguiran les següents normes específiques:

-Les fogueres se situaran en l'interior de la parcel·la agrícola.

-Les fogueres es faran amb una banda perimetral neta de vegetació i combustible de 5 m.
d'amplària o dins del terreny llaurat amb el mateix perímetre de seguretat com a mínim.

7. MESURES EXTRAORDINÀRIES.

Quan les condicions meteorològiques siguen adverses (vents forts o de ponent) o els dies
siguen  declarats  de  màxim  risc  per  la  Conselleria  competent  en  protecció  civil
(preemergència de nivell 3), les autoritzacions, permisos i cremes queden automàticament
cancel·lades  i  prohibides;  en  el  cas  que  ja  s'haguera  iniciat  la  crema  se  suspendrà
immediatament l'operació i s'apagaràn totalment les brases amb els mitjans adequats (aigua
i/o  terra)  per  a  evitar  que  es  revifen.  Caldrà  tindre  especial  atenció  de  no  crear  una
carbonera si se sufoquen les flames amb terra.

El  nivell  d'ALERTA ve  comunicat  per  la  Conselleria  de  medi  ambient,  d'acord  amb  els
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protocols de PREVIFOC. 

El nivell d'alerta així com la seua previsió per a l'endemà pot consultar-se:

- Per mitjà de telèfon mòbil: Enviant FOC CONSULTA al 7213.
- En la pàgina web: www.112cv.com
- En el telèfon gratuït 012,  telèfon d'informació de la Generalitat.
- En l'ajuntament: 964 77 21 16

Queda prohibida l'execució de totes les cremes en el període comprés entre el Dijous Sant i
el  dilluns immediatament després del  Dilluns de Pasqua conegut  com a Dilluns de Sant
Vicent,  segons especifica  l'Orde de 2  de març  de 2005,  de  la  Conselleria  de  Territori  i
Vivenda.

La Conselleria competent en prevenció d'incendis forestals podrà autoritzar cremes fora de
les dates contemplades per raons de força major (salubritat pública, etc.).

7.1 NORMATIVA CONCURRENT D'APLICACIÓ.

En el no disposat en el present Pla Local de Cremes, en especial el règim d'infraccions i
sancions, caldrà ajustar-se al que preveu respecte d'això el Decret 98/1995, de 16 de maig,
del  Govern  Valencià,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  de  la  Llei  3/1993,  Forestal  de  la
Comunitat Valenciana, així com en les ordes que ho desenrotllen.

7.2 MITJANS HUMANS I MATERIALS.

Es realitzaran diverses accions encaminades a potenciar el compliment del present PLC.
Estes són:

1. Edició de cartells informatius de les zones, dies, horaris i períodes autoritzats de cremes.

2. L'Ajuntament comunicarà per mitjà del personal en qui delegue l'Alcaldia dels dies de
perill màxim que li remet la Conselleria competent.

3. Informació i difusió del Pla Local de Cremes a tota la població.

4. L'Ajuntament informarà durant l'emissió del permís de cremes dels mitjans disponibles
perquè les persones que obtinguen un permís puguen conéixer l'alerta de preemergències
per al dia que tinguen previst realitzar la crema.

Els  mitjans  humans  i  materials  amb  què  compte  esta  Corporació  Municipal,  per  a  la
consecució dels objectius del Pla Local de Cremes són:

MITJANS I RECURSOS

POLICIA LOCAL 

VEHICLES 11 unitats:  3 turismes, 1 furgoneta d'atestats, 2 tot terreny,  3
motocicletes i 2 scooters

COMUNICACIONS 1 equip base, 6 emissores-vehicles, 33 transmissors manuals.
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SENYALITZACIÓ 2 tanques extensibles, 2 senyals de prohibit estacionar mòbils i
9 cons de plàstic (en la furgoneta d'atestats)

CONTRAINCENDIS 40 extintors pols polivalent:  12 en 6 vehicles patrulla i 28 en
dependències municipals.

MITJANS I RECURSOS

PROTECCIÓ CIVIL

VEHICLES Citroen Berlingo HDI Ford Transit 

COMUNICACIONS 1 equip base, 4 walkies Motorola GP-320, 2 walkies Verter, 4
walkies Incon vells

SENYALITZACIÓ 8 cons de plàstic

ALTRES 1  extintor,  1  destral,  2  rastells,  2  farmacioles,  4  cascos  de
seguretat

MITJANS I RECURSOS

BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES

VEHICLES Furgonetes caixa oberta (2)

SENYALITZACIÓ 150 tanques

ALTRES Grup electrogen

El tinent alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, Mobilitat Urbana, Medi Ambient i Agricultura:
Carlos Prades Albalat

Onda, 20 de gener de 2015
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