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La Conselleria competent en prevenció d'incendis forestals, autoritza i regula l'ús del foc en activitats agrícoles que es realitzen
a menys de 500 m de terreny forestal, no obstant això, els ajuntaments podran elaborar plans locals de cremes (PLC) que
seran la normativa reguladora en la gestió de l'ús cultural del foc adequada a les peculiaritats de cada territori.
El contingut mínim d'aquests plans ve recollit en el Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern valencià, pel qual s'aprova el
reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana. Aquests continguts mínims són:
▪

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

▪

Proposta de regulació i organització de les accions o activitats en el temps i en l'espai, tant agrícoles com ramaderes
o cinegètiques, que garantisca al màxim la conservació de les muntanyes enfront del risc d'incendis.

▪

Cartografia on quede reflectida l'organització proposada amb partides, dates de crema, cicles de crema, etc.

▪

Mitjans que l'entitat local i els particulars poden aportar per a la consecució de l'organització proposada.

D'acord amb el que s'estableix en l'Ordre de 30 de març de 1994 de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, per la qual
s'assenyalen les mesures generals per a prevenció d'incendis forestals i davant la necessitat de regular les activitats
tradicionals dependents de foc com a eina cultural, l'Ajuntament de Borriana es disposa a redactar un Pla Local de Cremes el
qual recullga les mesures i normes a complir. Aquests plans han de recollir les peculiaritats de la zona quant a tipus de cultiu,
geografia local, meteorologia, i altres especials del terme municipal.

El present Pla Local de Cremes estableix les normes bàsiques, així com la regulació i la planificació de forma temporal i
espacial de l'ús del foc per a la crema de restes de poda agrícoles, així com la crema de matollars, marges de cultiu i altres
activitats pròpies de les explotacions agrícoles del terme municipal de Borriana, amb la finalitat d'evitar els possibles incendis
forestals per aquesta causa.

En virtut del Títol VII, Capítol III del Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 3/1993, del 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana; s'acorda per part de l'Ajuntament de Borriana, realitzar
el present Pla Local de Cremes del terme municipal de Borriana, de manera que la crema de qualsevol tipus de residu agrícola
contemplat en el present Pla, es realitze de forma racional i comporte el menor risc d'incendi possible.
El contingut d’aquest Pla Local de Cremes deu complir en les disposicions de la planificació superior en la matèria, i en concret
a la RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2014, del conseller de Governació i Justícia, per la qual s'aprova el Pla de Prevenció
d'Incendis Forestals de la Demarcació de Segorbe.
A més a més, s’atén al marc normatiu determinat de:
-

ORDRE de 2 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es regulen mesures
extraordinàries per a la prevenció d’incendis forestals durant el període de Setmana Santa i Pasqua.

-

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2014, de la direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Emergències, sobre
la reducció dels horaris aptes per a la realització de cremes.

-

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

-

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2018, de la directora general de Prevenció d´Incendis Forestals, sobre modificació
del període de crema.
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L’àmbit d’aplicació d’aquest Pla Local de Cremes inclou les zones agrícoles de tot el terme municipal de Borriana.
Dins l’àmbit d’aplicació es diferencia entre els cultius que es troben dins la zona d’influència dels 500 metres des dels terrenys
catalogats com a forestals, segons l’establert en la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana; i els
que es troben fora de la zona d’influència dels 500 metres des dels terrenys catalogats com a forestals.
A efectes de definició, s’entén com a sòl catalogat com a terreny forestal el que disposa la Llei 3/1993, de 9 de desembre,
Forestal de la Comunitat Valenciana i Llei 13/2018, de 1 de juny, de la Generalitat, de modificació de l’anterior;
“Article 2
Són muntanyes o terrenys forestals totes les superfícies cobertes d'espècies forestals arbòries, arbustives, de matoll o
herbàcies, d'origen natural o procedent de sembra o plantació, que complisquen o puguen complir funcions ecològiques,
culturals, de protecció, de producció, paisatgístiques o recreatives.
Igualment, es consideraran muntanyes o terrenys forestals:
a) Els enclavaments forestals en terrenys agrícoles que tinguen una superfície mínima d'una hectàrea, sense perjudici
que enclavaments amb superfícies inferiors puguen tindre aquesta condició de terreny forestal, sempre que l'administració
competent determine, de forma expressa, la funció ecològica d'aquests.
b) Els terrenys erms, penyes i arenals.
c) Les construccions i les infraestructures que hauran d'estar contemplades en els plans d'ordenació dels recursos
forestals de les demarcacions i que es destinen als serveis públics dels terrenys forestals següents:
1. Prevenció, vigilància i extinció d'incendis forestals.
2. Gestió forestal.
3. Ecoturisme.
4. Aprofitaments de recursos i productes naturals.
5. Les pistes i camins forestals.
d) Els terrenys agrícoles abandonats que hagen adquirit signes inequívocs del seu estat forestal. Es considera signe
inequívoc de l'estat forestal d'un terreny, la cobertura d'espècies forestals arbòries o arbustives per damunt del trenta per
cent de fracció de cabuda coberta, aplicat, com a màxim, a escala de subparcel·la cadastral.
e) Tot terreny que, sense reunir les característiques descrites anteriorment, s'adscriga a la finalitat de ser repoblat o
transformat a l'ús forestal de conformitat amb la normativa aplicable, així com els procedents de compensacions territorials
per canvi d'ús forestal, espais forestals recuperats en concessions d'explotacions mineres, pedreres, escombreres,
abocadors i similars, o contemplats en els instruments de planificació, ordenació i gestió forestal que s'aproven a l'empara
de la legislació forestal d'aplicació.
f) Els terrenys que pertanyen a una muntanya d'utilitat pública o domini públic, encara que el seu ús i destinació no siga
forestal.
g) Els terrenys dedicats a cultius temporals en terrenys agrícoles amb espècies repobladores llenyoses destinats a serveis
de producció en règim intensiu. Les plantacions subvencionats, mantindran la seua condició de muntanya, almenys, durant
la vigència dels seus torns d'aprofitament. Si el cultiu forestal es troba dins del domini públic hidràulic, la seua condició de
muntanya serà permanent.”
“Article 3
1. No tindran la consideració legal de terrenys forestals:
a) Els sòls classificats legalment com a urbans o urbanitzables.
b) Els dedicats a sembres o plantacions de cultius agrícoles.
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c) Les superfícies destinades al cultiu de plantes i arbres ornamentals i els vivers forestals.
d) Els terrenys que prèvia resolució administrativa expressa canvien el seu ús forestal o compatible amb el sòl forestal a
un altre diferent.
e) Els terrenys agrícoles abandonats que hagen adquirit signes inequívocs del seu estat forestal, quan les espècies
arbòries de cultiu original es troben encara en perfectes condicions de producció i posterior posada en valor agrícola.
Aquests terrenys agrícoles tindran, com a mínim, una cobertura del 50% d'espècies arbòries originals.”

No s’identifiquen possibles zones homogènies amb altres municipis.

L'objectiu dels plans locals de cremes és regular les cremes agrícoles que es realitzen dins del terme municipal. La Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i de Desenvolupament només ha d'aprovar aquella part del pla que regula les
cremes agrícoles que es realitzen a menys de 500 metres de terreny forestal, és dir dins de la zona d’influència.
Es facultat de l’Ajuntament de Borriana regular les cremes agrícoles en les zones fora de la influència dels 500 metres del
terreny forestal.
El present document, una vegada aprovat en Ple per l'Ajuntament, es remetrà a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament rural per a la seua aprovació definitiva.
El present Pla entrarà en vigor l'endemà de la seua aprovació.

Borriana és un municipi de la província de Castelló que pertany a la comarca de la Plana Baixa, situat a la part nord-est
d’aquesta. En total presenta una superfície total del terme municipal de 4.675,72 ha (superfície cartogràfica), amb una
superfície forestal segons la cartografia del PATFOR-CV de 148,49 ha ( 3,18%).
El municipi limita amb les següents localitats:
-

Pel nord: Almassora

-

Per l’est: Mar Mediterrània

-

Pel sud: Nules

-

Per l’oest: Vila-Real i les Alqueries.

En el seu terme municipal, a banda del nucli urbà de Borriana es troben els nuclis urbans de la platja de Borriana (composat
per diferents urbanitzacions i zones habitades com són la Urbanització Platja de Borriana, les Casetes dels Pescadors, els
Poblats Marítims, el Port de Borriana, el Grau o les Terrasses), la urbanització de la Serratella, les Alqueries de Santa Bàrbara
i l’Alqueria Roja, situada contra el nucli urbà de les Alqueries. A banda d’aquests nuclis hi ha una sèrie d’habitatges aïllats i
dispersos en major o menor grau d’ocupació, però que formen part de l’entramat urbanístic del terme municipal. En quant als
nuclis urbans, cal destacar el futur desenvolupament del PAI de Sant Gregori.
La fisiografia del terme municipal de Borriana es troba caracteritzada per una extensa zona plana, només interrompuda pel
curs dels diferents rius que travessen el terme municipal. Els pendents més pronunciats es presenten als marges del riu, on
aquests soscaven el territori. El rang altitudinal del terme municipal no supera els 30 metres sobre el nivell del mar.
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Els principals cursos fluvials de Borriana són el riu Anna i el riu Millars. Aquest últim fa de frontera natural amb el terme
municipal d’Almassora, formant un xicotet delta a la seua desembocadura amb tres goles. El riu Anna recorre pel centre del
terme municipal, vorejant el nucli de Borriana i desembocant a la mar Mediterrània al nord del Grau.
En quant a les forests d’utilitat pública o gestionades per la GVA, dins el terme municipal de Borriana no es troba cap MUP.
Segons les dades per a l'any 2012 obtingudes de la base de dades del Portal Argos de la Generalitat Valenciana, el municipi
presenta un 88,62% de superfície rústica (4.164,39 ha) i el 17,89% de superfície urbana (840,54 ha). La superfície agrícola
total en el municipi per al 2011 és de 3.578,12 ha, de les quals el 3,56 % correspon a superfície herbàcia, el 94,05% són
llenyoses, el 2,38 % són pastures i el 0,01 % de la superfície es troba ocupada per espècies forestals.
En relació al sector agrícola, la majoria de la producció de Borriana és de cítrics (98,03%), principalment de mandariner
(79,77%) i seguit de la taronja (17,20%) i la llima (1,06%). Tots aquests cultius són de regadiu. Dins el terme municipal a
penes existeixen cultius de secà. Aquests estan composats per alguns cultius farratgers com l’alfals i ocupen aproximadament
unes 3 hectàrees.
Respecte a la vegetació forestal, Borriana compta amb poca superfície, la majoria de la qual pertany als llits del riu Anna i del
riu Millars. Per això el model més abundant del terme municipal és el model 0, que correspon a la majoria del sòl rústic del
terme municipal. Respecte als models més abundants de vegetació forestal es troba el model 1 amb unes 99,87 ha, seguit
del model 3 amb unes 43,98 ha. En quan a la resta de models de pastiu, model 2, la superfície ocupada per aquests és de
5,15 ha.. Els models de matollar, models 6 i 7, són menys abundants, amb 11,93 i 3,66 ha respectivament.
Respecte a la seua perillositat, el model 6 és un dels que presenta majors índex, amb velocitats de propagació i longitud de
flama majors que el model 7.

A efectes de definició, es denomina crema agrícola a la crema de restes vegetals derivades de les tasques de poda de l’arbrat,
la tala o el desbrossament de la vegetació associada als cultius agrícoles.
No es consideren cremes agrícoles la crema de residus d’altres tipus com la crema de plàstics, envasaments de productes
fitosanitaris o restes de poda de jardineria. Aquests residus s’hauran de gestionar a través d’un gestor de residus autoritzat.
Els principals cultius del terme municipal de Borriana són els cítrics. La poda d’aquests fruiters es realitza durant els mesos
de febrer a agost. Aquest període inclou una poda extraordinària del sobrant de les plantacions de cítrics que han sigut
empeltades, durant els mesos de juny, juliol i agost.
El segon cultiu principal és el de l’olivera, la poda dels quals es realitza durant els mesos de octubre fins a maig.
Taula 1.

Tipus de cultiu per superfície all terme municipal de Borriana. Font: GVA. Elaboració: Medi XXI-GSA

GRUP DE CULTIU

TIPUS DE CULTIU

SECÀ (ha)

REGADIU (HA)

SUPERFÍCIE
CULTIVADA(HA)

CÍTRICS

TARONGER DOLÇ

0

471

471

CÍTRICS

MANDARINER

0

2.184

2.184

CÍTRICS

LLIMERA I ALTRES CÍTRICS

0

29

29

CULTIUS FARRATGERS

ALFALS

3

1

4

FLORS I PLANTES
ORNAMENTALS

PLANTES ORNAMENTALS

0

2

2

FRUITERS

PERERA

0

1

1
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FRUITERS

MAGRANER

0

2

2

FRUITERS

PISTATXO

0

1

1

FRUITERS

CAQUI

0

4

4

HORTALISSES

MELÓ D'ALGER

0

3

3

HORTALISSES

MELÓ

0

2

2

HORTALISSES

ALBERGÍNIA

0

1

1

HORTALISSES

TOMACA

0

2

2

HORTALISSES

CARXOFA

0

5

5

HORTALISSES

COLIFLOR

0

1

1

HORTALISSES

CEBA

0

3

3

HORTALISSES

BAJOCA

0

6

6

HORTALISSES

PÈSOL TENDRE

0

3

3

HORTALISSES

FAVA TENDRA

0

2

2

OLIVERA

OLIVERA D'OLIVA PER A OLI

0

11

11

VIVERS

VIVERS

0

1

1

A continuació es resumeixen les èpoques de cremes segon els tipus de cultius identificats al terme municipal de Borriana:
Cítrics:
▪

Poda: de febrer fins a agost, ambdós inclosos.

▪

Crema: de febrer fins a agost, ambdós inclosos.

Olivera i altres fruiters:
▪

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

▪

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

Es consideren cremes de matoll les derivades de la neteja d'acumulacions o emmagatzematge de residus agrícoles, cremes
de canyes, marges del cultiu i altres similars. També es considera crema de matoll la crema de ribassos amb vegetació
herbàcia, de cunetes i de sèquies.
L’època on es concentra la crema de matolls és durant l’hivern i la primavera.

Respecte a altres activitats en les quals s'utilitze el foc, no es preveuen altres activitats.

A efectes de regulació i organització, s’entén que la normativa que s’aplica a les accions que requereixen l’ús del foc com a
ferramenta de treball, ha de garantir la conservació dels terrenys forestals del terme municipal de Borriana i la seua prevenció
davant qualsevol risc d’incendi forestal.
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Tanmateix, s’ha de garantir que l’aplicació de les mesures que es consideren oportunes per a la prevenció d’incendis no
siguen incompatibles amb les tasques agràries necessàries per al correcte desenvolupament del sector agrícola.
La regulació de l’ús del foc en el marc d’aquest Pla Local de Cremes s’efectua en funció de:
▪

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

▪

El període de crema (regulació en el temps).

A continuació es defineixen les zones del terme municipal de Borriana que queden incloses dins el Pla Local de Cremes i la
seua justificació.
L'objectiu dels plans locals de cremes és regular les cremes agrícoles que es realitzen dins del terme municipal. La Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i de Desenvolupament només ha d'aprovar aquella part del pla que regula les
cremes agrícoles que es realitzen a menys de 500 metres de terreny forestal.
Segons la planificació supramunicipal, el terreny agrícola situat a menys de 500 metres del terreny forestal es dividirà en les
següents zones:
-

Zona de màxim risc

-

Zona general

Per facilitar la organització de les cremes en els terrenys agrícoles situats a més de 500 metres del terreny forestal, aquests
passaran a formar part de la zona general amb una subcategoria pròpia.
Tanmateix, per facilitar les tasques de vigilància i el compliment de les directrius establertes per aquest Pla Local de Cremes,
es divideix el terme municipal de Borriana en tres blocs:
BLOC Nº1: Compren els terrenys agrícoles situats íntegrament dins de la zona d’influència de 300 metre del nucli urbà de
Borriana.
BLOC Nº2: Compren els terrenys agrícoles situats a més de 300 metres de distància del nucli urbà de Borriana.

La zona de màxim risc està composta per les parcel·les agrícoles que componen la interfície agrícola-forestal i que es troben
situades íntegrament a menys de 30 metres del terreny forestal (s'inclouen marges, cunetes o formacions vegetals contínues
que arriben fins al terreny forestal). Dins d’aquesta zona es distingirà entre:
-

Zones a menys de 15 metres de distància de marges, cunetes o formacions vegetals amb continuïtat amb el
terreny forestal, on queda PROHIBIT qualsevol tipus de crema.
•

-

Excepcionalment es permetrà la crea en fogueres dins de cremador agrícola degudament habilitat quan
la parcel·la es trobe en la seua totalitat a menys de 15 metres de distància de marges, cunetes o
formacions vegetals amb continuïtat amb el terreny forestal, sempre que aquest cremador es trobe situat
a més de 10 metres de distància del terreny forestal.

Zones de 15 metres a 30 metres de distància de marges, cunetes o formacions vegetals amb continuïtat amb el
terreny forestal, on únicament es permetrà la crema en fogueres dins de cremadors agrícoles degudament
habilitats.
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Il·lustració 1. Grafisme explicatiu de la localització del cremador dins de la zona de màxim risc. Font: PPIF de la Demarcació de Segorbe.

En totes les cremes autoritzades dins de la zona de màxim risc, serà necessari localitzar el lloc de la crema amb la construcció
d’un cremador degudament habilitat.
Cal tenir en compte que aquest tipus de crema es considera de màxim risc, de forma que les parcel·les contigües amb sòl
forestal, però on la extensió d’aquestes excedisca la franja dels 30 metres, la crema s’haurà de localitzar sempre fora de la
franja de màxim risc.

La zona general està composta per la part del terreny agrícola municipal que es troba a més de 30 metres de distància del
terreny forestal. Dins d’aquesta zona es distingirà entre:
-

Zones de 30 metres a 500 metres de distància de marges, cunetes o formacions vegetals amb continuïtat amb el
terreny forestal, on es permetrà qualsevol tipus de crema, però es recomana que aquesta siga dins de cremadors
agrícoles degudament habilitats.

-

Zones a més de 500 metres de distància de marges, cunetes o formacions vegetals amb continuïtat amb el terreny
forestal, on es permetrà qualsevol tipus de crema.
Taula 2.

Resum del tipus de crema segons la distància al terreny forestal. Font: PPIF de la Demarcació de Segorbe

CLASSIFICACIÓ DE LES PARCEL·LES EN FUNCIÓ DE LA DISTÀNCIA A TERRENY FORESTAL I EL TIPUS DE CREMA

TIPUS DE CREMA

DISTÀNCIA DEL PUNT DE LA PARCEL·LA MÉS ALLUNYAT DE LA VEGETACIÓ
FORESTAL
<15 metres

15-30 metres

>30 metres

Sense cremador

Prohibit cremar

Prohibit cremar

Permès cremar

Amb cremador condicionat

Prohibit cremar*

Permès cremar

Permès cremar

*Veure excepció.

L’organització temporal atén a la normativa vigent.
Segons el Reglament de la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana, modificat per la RESOLUCIÓ de 12 de maig de
2017, de la directora general de Prevenció d’Incendis Forestals, sobre la modificació del període de cremes, el calendari de
cremes es divideix en un període de baix risc (17 octubre - 31 de maig, ambdós inclosos) i un altre d'alt risc (1 de juny – 16
d’octubre, ambdós inclosos), en el qual queden prohibides les cremes.
Els períodes esmentats podran modificar-se per la Direcció General competent, en funció de les condicions meteorològiques
o altres condicions que siguen susceptibles d'augmentar el perill d'incendi.

7

PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL T.M. DE BORRIANA
Annex I. Pla Local de Cremes del T.M. de Borriana

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

L'ORDRE de 2 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es regulen mesures
extraordinàries per a la prevenció d'incendis forestals durant el període de Setmana Santa i Pasqua, quedant TOTS
ELS ANYS prohibides les cremes durant aquest període (des de Dijous Sant fins a Dilluns de Sant Vicent tots dos
inclusivament).

-

L’horari general de cremes establert en Resolució de 10 de març de 2014, de la Direcció general de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Emergències, sobre reducció dels horaris aptes per a la realització de cremes (DOGV 7242,
27.03.2014) i mantinguda en la RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2018, de la directora general de Prevenció
d´Incendis Forestals, sobre modificació del període de crema, entre l’orto i les 13:30 h.

-

L’horari general de cremes establert pel Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de la Demarcació de Segorbe es des
de l’orto fins a les 14:00 hores.

MESOS: 17 D’OCTUBRE A 31 DE MAIG
Podran realitzar-se cremes segons la distribució següent:
BLOC Nº1: Des de l’orto i fins a les 13:30 h, només els dissabtes i diumenges.
BLOC Nº2: Des de l’orto i fins a les 13:30 h, de dilluns a diumenge, ambdós inclosos.
Queda prohibit cremar des de Dijous Sant fins a Dilluns de Sant Vicent, tots dos inclusivament.

MESOS: 1 DE JUNY AL 16 D’OCTUBRE
Com a criteri general NO es permet cap tipus de crema.
Els agricultors tindran dues opcions per a eliminar possibles restes vegetals, aquestes són: deixar-los en manolls al costat del
contenidor de matèria orgànica o bé portar-los a l'ECOPARC més pròxim. Està última opció és la més interessant des del punt
de vista de la prevenció d'incendis. El picat de les restes in situ, dins de la parcel·la, també es considera una solució acceptada
per a la eliminació de les restes de poda.
Excepcionalment s’autoritzarà la crema de restes de la poda de cítrics procedents de la poda tardana dels empelts de la
campanya anterior. Per aquesta autorització excepcional es deurà justificar que la procedència de les restes vegetals té aquest
origen, la falta de disponibilitat d’espai per emmagatzemar aquest tipus de restes dins de la parcel·la o la gran quantitat de
restes produïdes que necessiten d’una eliminació de les mateixes. Aquest tipus de cremes només estan permeses per a la
zona general i dins de cremador adaptat i segons la distribució següent:
BLOC Nº1: Des de l’orto i fins a les 11:00 h, només els dissabtes i diumenges.
BLOC Nº2: Des de l’orto i fins a les 11:00 h, de dilluns a diumenge, ambdós inclosos.

▪

Les accions o activitats recollides i regulades per aquest Pla Local de Cremes situades dins la franja dels 500 metres
de sòl forestal, deuran realitzar-se prèvia autorització expressa i per escrit de l’Administració Local.
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▪

Les accions o activitats recollides i regulades per aquest Pla Local de Cremes situades fora de la franja dels 500
metres de sòl forestal, no necessiten autorització per escrit de l’Administració Local, a excepció de les cremes
excepcionals realitzades en horari d’estiu o època d’alt risc.

▪

Les autoritzacions per a realitzar les cremes, seran emeses per l’Ajuntament de Borriana. Els sol·licitants deuran fer
la sol·licitud per escrit, seguint els models facilitats en l’Annex 2 d’aquest document i recollir el permís que emetrà
l’ajuntament per a tal efecte. Un cop obtinguda la sol·licitud, la deuran de dur damunt en tot moment mentre es
realitza l’activitat de crema.

▪

El període de validesa de les autoritzacions és de 15 dies naturals des de la data d’expedició d’aquesta.

▪

Durant els mesos de màxim risc, quan els dies de crema resulten ser festius nacionals, autonòmics o locals, aquests
seran declarats dies inhàbils (no es consideren festius els diumenges hàbils). Les accions de crema es deuran
desenvolupar el següent dia hàbil després del dia declarat inhabilitat per a la realització de la crema.

▪

Si iniciada la crema, es produirà l'aparició del vent de ponent, se suspendrà immediatament l'operació de crema i
s'apagarà el foc.

▪

No s'abandonarà la vigilància de la zona de crema fins que el foc estiga completament apagat (i que transcórreguen
2 hores sense que s'observen brases).

▪

Prèviament a la crema es netejarà d'herbes i matolls una faixa d'amplària suficient i no inferior en cap cas als dos
metres al voltant d'on es vol realitzar la crema.

▪

Les persones que realitzen les cremes prendran les mesures oportunes i en tot moment seran responsables de
quants danys causen.

▪

No es permet l'acumulació o emmagatzematge de llenya, residus agrícoles o forestals en els camins forestals, ni en
una franja de 10 metres d'ample a cada costat d'aquests.

Serà aplicable a totes les cremes.

Criteris obligatoris:
▪

A expenses d’una nova resolució, no estar en preemergència de nivell 2 y 3. Els dies de preemergència de nivell 2
i 3 no s’autoritzarà cap tipus de foc i perdran la validesa les autoritzacions tramitades per a aquests dies.

▪

A expenses d’una nova resolució, solament es podran duar a terme les cremes en preemergència de nivell 1.

▪

En cas que el comportament del foc puga ser perillós per canvis en la situació meteorològica, com aparició de vents
locals, vents de ponent, ratxes fortes o de direcció variable, les cremes deuran suspendre’s immediatament.

Recomanacions:
▪

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

▪

L'ideal és realitzar les cremes després de pluges que deixen almenys 5 mm de precipitacions.

▪

El nivell de preemergència, així com la seua previsió per a l'endemà pot consultar-se en:

La pàgina web: www.112cv.com
Xarxa social Twitter: gva_112cv
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A l'Ajuntament de Borriana en horari d'oficina.

Criteris obligatoris:
▪

Segons l'Ordre del 2 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, queda prohibit executar cremes en
el període comprés entre el Dijous Sant i el dilluns immediatament després del Dilluns de Pasqua, conegut com a
Dilluns de Sant Vicent.

▪

Encara que ens trobem dins del període per a realitzar cremes, se suspendran les autoritzacions concebudes en
els dies i zones en els quals s'haja declarat preemergència de nivell 2 i 3.

▪

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

Criteris obligatoris:
▪

En el moment en el qual es realitza la crema, la persona autoritzada ha de portar amb si la corresponent autorització.

▪

L'autorització serà vàlida si prèviament a la crema s'ha netejat de vegetació una franja d'amplària suficient, i no
inferior a dos metres al voltant d'aquesta.

▪

La persona autoritzada ha de prendre les mesures preventives oportunes (veure normes específiques) i en tot
moment és el responsable dels danys que puga causar la crema. En qualsevol cas, a més del compliment de les
normes generals per a la crema de marges i canyars, haurà de realitzar-se un desbrossament de la zona del voltant
de 5 metres d’amplària i no cremar directament.

▪

Quan l'acumulació o emmagatzematge siga de llenya, residus agrícoles o forestals la crema no podrà realitzar-se
en els camins o pistes forestals, ni en una franja de 10 metres d'ample a cada costat d'aquests.

▪

La persona autoritzada està obligada a romandre vigilant la crema fins que aquesta quede totalment extingida,
apagant les brases amb aigua i terra per a evitar el vol de possibles cendres.

▪

Durant la crema, s’ha de tenir en compte la direcció del vent per a minimitzar, en la mesura que siga possible, la
perduda de visibilitat en les vies de comunicació pròximes.

Criteris obligatoris:
▪

En el lloc de realització de la crema s'ha de disposar d'un telèfon mòbil o un altre mitjà de comunicació amb el qual
poder donar avís d'alarma ràpidament.

▪

Si en el lloc de la crema no existira cobertura de telefonia mòbil, s'ha de tindre localitzat el lloc més pròxim amb
cobertura. S'ha de saber abans d'iniciar els treballs amb foc.

▪

Durant la crema s’ha de comptar amb un extintor o motxilla extintora amb una capacitat mínima de 20 L.

10

PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL T.M. DE BORRIANA
Annex I. Pla Local de Cremes del T.M. de Borriana

Criteris obligatoris:
▪

En el cas que es produisca una fuita del foc, s'ha d'avisar immediatament al 112 en cas que ocórrega una fuita de
foc.

▪

Tots els treballadors existents en el moment d la fuita dins de la parcel·la hauran d'atallar el conat, organitzats de
forma coordinada i diligent, fins a l'arribada dels primers mitjans d'extinció. A més a més, també s'ha d'esperar
l'arribada dels Agents Mediambientals o de les Forces de Seguretat de l'Estat per a fer declaració de l'ocorregut. El
punt d'inici s'haurà de mantenir, o alterar el menys possible.
Totes les persones que observen l'existència o l'inici d'un incendi forestal, han de donar avís del fet trucant al telèfon

▪

d'emergència 112, o als diferents mitjans: Ajuntament de Borriana, Agents Forestals, Policia Local, Policia
Autonòmica, Guàrdia Civil i Vigilància Rural o Agent de l'Autoritat més pròxim.

Les següents normes seran vàlides per a totes les cremes de restes vegetals en fogueres dins de la zona de màxim risc.
S’entén per zona de màxim risc la definida en l’apartat 4.1.1. de ZONA DE MÀXIM RISC d’aquest document.
En totes les parcel·les incloses en la zona de màxim risc és necessari localitzar el lloc de la crema i realitzar aquesta dins de
cremador degudament adaptat.
El permís per a la crema en zona de màxim risc, només serà autoritzat quan les parcel·les per a les quals se sol·licita, es
troben integrades totalment a menys de 30 metres del terreny forestal. Per tant, en aquelles parcel·les colindants amb terreny
forestal, l'extensió del qual excedisca la franja de 30 metres, les cremes hauran de realitzar-se sempre fora d'aquella franja
de màxim risc.
Les normes a seguir per al correcte desenvolupament de les cremes en aquesta zona seran les d'aplicació general per a totes
les cremes, descrites en l’apartat 5.1. NORMES GENERALS, a més de:
Criteris obligatoris:
▪

A una distància menor de 15 metres del terreny forestal es prohibeix qualsevol tipus de crema. En casos
excepcionals, es permetrà la crema en fogueres dins de cremador agrícola degudament adaptat quan la parcel·la
es trobe totalment a menys de 15 metres amb formacions vegetals amb continuïtat amb el terreny forestal, sempre
que el cremador es trobe a més de 10 metres de distància del terreny forestal.

▪

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

▪

Les fogueres se situaran dins del cremador a l'interior de la parcel·la agrícola, a una distància mai inferior a 3
metres de les vores de la parcel·la.

▪

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

▪

En el cas que la parcel·la es trobe envoltada de vegetació forestal, es cremarà en el centre de la parcel·la, sempre
que la distància del cremador al terreny forestal siga superior a 10 metres.

▪

La quantitat de residus agrícoles de les fogueres en el cremador ha de ser moderat i adequat a les condicions
ambientals del moment i del combustible que s'està eliminant, per a evitar la possible fuita de cendres i el
calfament de la vegetació circumdant.
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▪

Les fogueres han de quedar completament extingides mitjançant el següent procés:
o

Amb les cendres recollides en el centre de la foguera, banyar les restes amb aigua, remoure les brases,
tornar a tirar aigua i remoure, repetint el procés fins a banyar el conjunt de les brases.

o

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

o

Cada treballador tindrà a mà eines de sufocació de foc (motxilles extintores, poals d'aigua, matafocs,
eines de cavat, etc.) per a ser utilitzades en cas de necessitat.

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

▪

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

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

▪

Preferentment es deuen cremar restes verdes.

▪

Tindre en compte la direcció del vent per minimitzar, en la mesura del possible, la pèrdua de visibilitat a les vies de
comunicació properes.

Les següents normes seran vàlides per a totes les cremes de restes vegetals en fogueres dins de la zona general. S’entén
per zona general la definida en l’apartat 4.1.2. de ZONA GENERAL d’aquest document.
Encara que la crema es situen en zona general, preferentment les cremes s'han de realitzar en cremador degudament
condicionat.
Les normes a seguir per al correcte desenvolupament de les cremes en aquesta zona seran les d'aplicació general per a totes
les cremes, descrites en l’apartat 5.1. NORMES GENERALS. En el cas que no siga possible realitzar la cremar dins de
cremador , a més:
Criteris obligatoris:
▪

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

▪

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

▪

En el cas que la parcel·la es trobe envoltada de vegetació forestal, es cremarà en el centre de la parcel·la, sempre
que existisquen més de 30 metres de distància des del centre de la parcel·la fins al terreny forestal.

▪

Les fogueres es faran amb una franja nua de vegetació de 5 metres d'amplària o dins del terreny llaurat amb el
mateix perímetre de seguretat com a mínim.

▪

La quantitat de residus agrícoles de les fogueres ha de ser moderat i adequat a les condicions ambientals del
moment i del combustible que s'està eliminant, per a evitar la possible fuita de cendres i el calfament de la
vegetació circumdant.

▪

Les fogueres han de quedar completament extingides mitjançant el següent procés:
o

Amb les cendres recollides en el centre de la foguera, banyar les restes amb aigua, remoure les brases,
tornar a tirar aigua i remoure, repetint el procés fins a banyar el conjunt de les brases.

o

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

Cada treballador tindrà a mà eines de sufocació de foc (motxilles extintores, poals d'aigua, batefocs, eines
de cavat, etc.) per a ser utilitzades en cas de necessitat.

Recomanacions:
▪

Preferentment s'han de cremar restes verdes.

▪

Tindre en compte la direcció del vent per a minimitzar en la mesura que siga possible la perduda de visibilitat en les
vies de comunicació pròximes.

Les següents normes específiques seran aplicables per a realitzar esbrolles agrícoles mitjançant crema.
Criteris obligatoris:
▪

Els bancals circumdants a la zona de la crema han d'estar llaurats. En tots els casos, no existirà continuïtat de
vegetació i/o material combustible entre la zona de crema i la zona forestal (mínim 10 metres).

▪

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

▪

La crema s'iniciarà sempre en contra del vent i començant sempre en la part més elevada de la parcel·la per a
realitzar-la en contra de pendent. Quan el foc haja cremat a la contra una amplària mínima de 3 metres, es pot
encendre a favor.

▪

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

▪

Sempre ha d'haver personal present si hi ha foc viu. S'ha de vigilar la crema fins que quede completament extingida,
apagant les brases i calius amb aigua o terra per a evitar el vol de cendres.

Recomanacions:
▪

Les xicotetes taques o colps de vegetació en els terrenys agrícoles són reservoris biològics, on per exemple es
refugia la fauna cinegètica. S’ha de pensar bé sobre la necessitat de cremar eixes taques de “brutícia”, pot ser que
el mal provocat siga superior al benefici obtingut.

▪

Tindre en compte la direcció del vent per a minimitzar, en la mesura que siga possible, la perduda de visibilitat en
les vies de comunicació pròximes.

▪

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

▪

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

▪

Per a augmentar la docilitat del foc es pot intervenir sobre la vegetació de les següents formes: humitejant-la abans
de la crema o disminuint la seua altura (compactant-la o tallant-la).

Depenent de la zona on es pretenga realitzar la crema, la construcció d’un cremador agrícola adaptat és obligatòria o
recomanada per a realitzar la crema.
És obligatòria la realització de la crema dins de cremador agrícola adaptat en les parcel·les agrícoles que es troben
íntegrament situades dins la zona de màxim risc. En la resta de casos el seu ús és recomanat.
En cas de no existir un cremador agrícola autoritzat per a la crema de restes agrícoles en aquelles parcel·les situades
íntegrament dins de la zona de màxim risc, s’haurà de procedir a la seua construcció.
S’entén per cremador agrícola adaptat aquell que recull els trets constructius especificats per la Norma tècnica de Cremadors
Agrícoles del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de la Demarcació de Segorbe, sent aquestes les següents:
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Característiques constructives:
▪

Construïts d'obra o amb blocs de formigó.

▪

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

▪

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

▪

En la part superior deuen tenir instal·lat un “mataespurnes” no deformable amb la calor amb un ample de malla
màxim de 0,5 x 0,5 cm, i aquesta ha d’estar lliure de branques o qualsevol altre material combustible.

▪

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

▪

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

Il·lustració 2. Planta i alçat d’un cremador degudament condicionat. Font: Norma tècnica de cremadors agrícoles. PPIF de Demarcació.

Característiques d’ubicació:
▪

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

▪

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

▪

En una zona que es trobe llaurada, sense vegetació herbàcia; en cas que no siga possible, ha d'existir una franja al
voltant del cremador d'un metre d'amplària mínima buidada de vegetació herbàcia i matoll.
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▪

Si les parcel·les són de dimensions reduïdes, és convenient compartir el cremador entre diversos propietaris, situantlo en el centre de la boga de tots dos bancals, la qual cosa ha d'assegurar la seua llunyania de la superfície forestal.

▪

Si la parcel·la es troba envoltada de terreny forestal, el cremador s’ubicarà al centre d’aquesta.

Il·lustració 3. Exemple d’ubicació idònia d’un cremador agrícola en parcel·les limítrofes al terreny forestal. Font: Norma tècnica de cremadors
agrícoles. PPIF de Demarcació.

Queda estrictament prohibit:
-

Fer qualsevol tipus de foc sense en permís corresponent.

-

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

-

Fer qualsevol tipus de foc durant tot el període de Setmana Santa o Pasqua (de dijous Sant fins al dia de Sant
Vicent).

-

Llançar fòsfors o puntes de cigarreta.

-

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

-

Fer qualsevol tipus de foc fora dels períodes permesos per aquest pla.

-

Fer qualsevol tipus de foc fora dels llocs o espais permesos per aquest pla.

-

Queda totalment prohibit fer qualsevol tipus de foc, tot i tenir el permís de crema concedir, a menys de 2 metres de
vegetació forestal.

Queda completament prohibit realitzar cremes quan les condicions meteorològiques siguen adverses, ja siga per vents forts
o de ponent, o perquè la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i de Desenvolupament Rural haja declarat
dies de màxim risc d'incendi forestal, és a dir, s'haja activat el nivell de preemergència de nivell 2 i 3.
En aquests casos, les autoritzacions, permisos i cremes queden automàticament cancel·lats i prohibits. En el possible cas
que la crema ja s'haguera iniciat, s'haurà de suspendre immediatament i s'hauran d'apagar totalment les brases mitjançant
l'ús d'aigua i/o terra per a evitar que reviscolen.
La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i de Desenvolupament Rural podrà autoritzar cremes fora de les
dates contemplades per raons de força major.
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Aquest Pla Local de Cremes serà vàlid mentre no es publique una normativa de rang superior en matèria de prevenció
d'incendis forestals, o fins que siga necessària una modificació.
El plans locals de cremes es troben inclosos en els plans locals de prevenció d’incendis forestals del municipi, per tant aquest
Pla Local de Cremes del terme municipal de Borriana es troba inclòs dins el Pla Local Reduït del terme municipal de Borriana.
La vigència dels plans locals de prevenció d’incendis forestals és de 15 anys, amb revisions periòdiques cada 5 anys. En
conseqüència, serà obligatori que aquest Pla Local de Cremes del terme municipal de Borriana es modifique, revise o es
redacte de nou en la primera revisió del Pla Local Reduït de Prevenció d'Incendis Forestals del terme municipal de Borriana.
El Pla Local de Cremes modificat s'aprovarà en Ple per l'Ajuntament de Borriana i es remetrà a l'òrgan competent.

El municipi de Borriana no disposa de mitjans propis per al control de la crema.
El municipi de Borriana disposa d’una patrulla de Policia Rural encarregada de la vigilància de les zones rurals i amb autoritat
per fer complir el contingut d’aquest pal
L'ajuntament vetllarà pel compliment d'aquest Pla i es compromet a fer una CAMPANYA DE DIFUSIÓ del contingut del mateix,
perquè arribe al màxim d'usuaris possibles mitjançant bàndol, tauler d'anuncis, publicacions, web municipal etc. Així mateix
avaluarà de forma continuada la marxa d'aquest Pla col·laborant en la correcció de les deficiències observades. Igualment,
l’administració local vetllarà per comunicar a la població la declaració dels dies de màxim perill d’incendi forestal que li siguen
comunicades per par de la Conselleria competent en protecció civil.

Per poder realitzar una crema, es deurà realitzar una comunicació per escrit a l’Ajuntament de Borriana, a través dels
formularis oficials. Les cremes forestals, ramaderes o cinegètiques necessitaran de permisos especials per part de la
Conselleria competent.
Les comunicacions per escrit, realitzades per par dels usuaris, deuran anar segellades per part de l’Ajuntament de Borriana,
amb la data que es va presentar dita comunicació.
Les comunicacions seran per a cada període establert per el Pla Local de Cremes i amb una validesa d’autorització de 15
dies. Si durant aquest període no s’efectua la crema, es deurà tramitar una nova comunicació.
Queda totalment prohibit l’ús del foc sense la corresponent autorització o comunicació autoritzada per l’Ajuntament de
Borriana; i aquesta s’haurà de mostrat quan es sol·licite per part d’algun agent de l’autoritat competent.
La responsabilitat de danys a tercers, tant civils com penals, recauran sobre el sol·licitant de l’autorització.
Tota situació no recollida o prevista en aquest Pla s'atindrà a allò que disposa les normes d'aplicació general:
▪

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

▪

Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel que s’aprova el reglament de la Llei 3/1993, de 9 de
desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.

▪

Llei 13/2018, de 1 de juny, de la Generalitat, de modificació de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat,
forestal de la Comunitat Valenciana.

▪

Correcció d’errors de la Llei 13/2018, de 1 de juny, de la Generalitat, de modificació de la Llei 3/1993, de 9 de
desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana.

La vulneració de les prescripcions contingudes en la Llei Forestal tindrà la consideració d’infracció administrativa, comportant
la imposició de sancions als seus responsables, l’obligació de rescabalament dels danys e indemnització dels perjudicis i la
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restauració física dels béns danyats, tot això amb independència de les responsabilitats penals, civils o d’altre ordre en què
pugueren incórrer els infractors (article 174 del Reglament de la Llei Forestal)
L’establiment de sancions per incompliment de les directrius establertes per aquest Pla Local de Cremes serà segons els
disposat en la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana.
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ZONES

<15 m del terreny forestal
Màxim risc
15 - 30 m del terreny forestal

Zona general

Màxim risc

> 30 m del terreny forestal
<15 m del terreny forestal
15 - 30 m del terreny forestal

TIPUS DE
CREMA
Sense
cremador

Sense
cremador
Amb
cremador

> 30 m del terreny forestal

DIES

HORARI

PROCEDIMENT
PROHIBIDA LA CREMA.

BLOC Nº1. Dissabtes i
diumenges
BLOC Nº2. De dilluns a diumenge

Amb
cremador *

Des l’orto fins a
les 13:30 h.

17 de octubre
–
31 de maig

Autorització excepcional per a cremes en zones de màxim risc
PROHIBIDA LA CREMA.
Autorització per a cremes en zones de màxim risc

BLOC Nº1. Dissabtes i
diumenges
BLOC Nº2. De dilluns a diumenge

Indistintament

Des l’orto fins a
les 13:30 h.

Autorització per a cremes en zona general si la parcel·la es troba entre els 30 i els
500 m de sòl forestal.
Si la parcel·la es troba a més de 500 metres de sòl forestal no cal autorització
per escrit.

Indistintament
PROHIBIDA LA CREMA
Sense
cremador

Zona general

PERÍODE

Amb
cremador

1 de juny – 16
d’octubre
BLOC Nº1. Dissabtes i
diumenges
BLOC Nº2. De dilluns a diumenge

Des l’orto fins a
les 11:00 h.

Autorització excepcional en època de màxim risc

* Excepcionalment, si la parcel·la es troba totalment inclosa en aquesta franja, es podrà cremar en cremador agrícola degudament condicionat sempre que aquest es localitze a més de 10 m de distància del terreny forestal.

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

Pou del
Xúquer

el Barranc de
l'Espaser Mas de
Pou de Sant
Benet

Mas de
Valverde

Latorre

el Corral
d'Usach

el Pont de
la Bruixa

Sénia de
Plàcido

Polígon
Industrial Camí
d'Artana

Corral
d'Usach

Sénia de
Xispa

Pou de Cella

el Bassot

Mas del Ric

el Pont
de Simó

Vila-real

centre
educatiu
centre de
salut
centre educatiu
centre
comercial

Vila-real

Polígon
Industrial
La Plana

Catalanet

l'Hortal

Alqueria de
Bou

4422500

l'Alqueria
de Bou el Toll
el Pont
de Molina
dels
Arquets

Finca del
Francés

Pou de Sanxis

la Venta
de la
Pols
el Coscollar

Alqueria
de Medrano

els els Arquets
Pilons l'Alqueria
de Medrano

Pou de la
Igualtat

Alqueria
de Batalla

les
Figueretes

Finca de
Pujol

Lloreta

Pou de
Bellaguarda

les Penyetes

Ermita
de Santa
Bàrbera

Alqueria
de Soneja

el Palau

Alqueria
de Lossano

el Palau

el Grau
d'Almassora

Pou de
Sant Joan

Alqueria
de Capote

la Cotorra

Vinarragell

Santa Bàrbera

Pou de
Montesinos

Pou de Raset

Forn de Huite
Alqueria
de Huite Pou de Huite

el Pla de
la Torre

Escullera de
Vora Riu
Gola Primera

les Goles Gola Fonda

el Palaciet

les Alqueries
de Santa
Bàrbera

el Pla de
la Torre

el Fondo

l'Alter

el Palaciet

Ermita de
Sant Joan

el Bosc

el Pany
de Serra

la Moleta
Panyet de
Torre de Serra

Torre de
Tadeu

la Torre

pedrera

Vinarragell

la Pedregala

Pou de Sant
Isidre

el Pla de
la Torre

Alter de
la Rabosa

la Pola Finca de
la Pola

Gola Tercera

el Naranjal

Pou de
Montserrat

Alqueria
de Raset

el Raset

les Peguntes

Mas Quemado

el Calamó

Pou de Sant
Manuel

les Alqueries/Alquerías
del Niño Perdido
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l'Estany
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MAR MEDITERRÀNIA

Font de
la Salut

Alqueria
de Huesa

el
Serradal

far

0
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0,5

1

2

750000

3

Zonificació per blocs

Zonificació del risc

Zona de màxim risc < 15 m de sòl forestal
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Espais Naturals Protegits
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Xarxa de carreteres

Sòl forestal
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T.M. de Borriana
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la Tosca
la Poa Nou de la Mar Caseta del
Valencià
Motor del
Pou de
Bovalar
el Torrent
el Bovalar
Benicató
adoberia

la Serratella

l'Andana
del
Pessic

Marjal
de Nules i
Borriana

Escullera
del Morro

del Finello

Gola del
Caramit

la Bassa
de les
Sangoneres

Alqueria
d'Arnal

les
Sorts de
l'Alcúdia

Alqueria de
l'Explorador

Taverna
de Calces

Alqueria
de Ramon
de Gruga
Pins d'Arnal

de Ponent

depuradora

el Campà

Caseta del
l'Horta Regador

Caseta
de Huesa

Finca
d'Aurora

Alqueria de
Pou de
Sant Joan Miralles

el Secà de
Mascarell

de Mascarell

Caseta de
No-mai

la Vela

la Conillera

Y
X

depuradora

Motor de
Sant Jaume

el Marge

Y
X

Cementeri
Mascarell Nou de
Mascarell
el Fort

Motor del
Quixalet

Alqueria
de Macària

Y
X

Portal
de Dalt

el Cap de
Terme

àrea de
servici

Alqueria dels
Valencians

Pou de
la Vetla

Platja de
Perolets
Borriana
Casetes dels Església l'Arenal Arenal de
Pescadors del el Càmping Burriana
Xop del
Carme
Poblats
Betxinenc
Marítims Llotja Llotja
Nova del Peix
moll
Escoles de
la Bassa drassanes
Gola del la Mar
club Port de el Port de
Rovellat
nàutic Borriana Borriana Gola del
la Torre
Tercer Braç
d'Onda
Escullera el Travessal
club de
tenis

Y
X

les Castellanes

de Víctor

4415000

Motor de
Capella

Caseta
de Pepe
Tomaset

Campo Romero

Alqueria de
Maria Daudí

4417500

Borriana/Burriana

Y
X

la Puça

4420000

Alqueria de
Paco
els Leon

Y
X

4417500

pedrera

el Benafelí
la
Cassoleta
Alqueria de
Collantes
el Xopar
els Pavos
les
Palmeretes

el Marjalet
Alqueria de
les Ferreres Vilamoncarro

Desembocadura
del Millars

el Benafelí

Pou de
Molí de
Hortolans les Moreres
Santa Pau
Alqueria
Cotanda
Alqueria
l'Hospital
peatge
Lloreta
de Moros
la
Alqueria
camp de
del
Batle
Pou de la
Casa de
Pou de Llopis
Molí
Motor
Granja de Jaume
futbol
Farinera
Molí
Girona
Alqueria
de
Borriana/Burriana
del
Palau
del Millars
Martines
Vintens
les
cementeri
escola de Alqueria Roja
Pou de les Aigües
la Menescala Alqueria
motel d'Inglés
estació
Moreres
el Calamó
Alqueria
música
de Sales
Potables
ajuntament
mercat
del Mensut
Convent de les la Paperera
centre
Taverna
centre
centre
Alqueria de
Carmelites
educatiu
la
Jovada
del Xurro
el Garroferal
educatiu
educatiu
la Miralles
Descalces
Xalet de Lugo
instal·lacions
el Molí Nou
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