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AYUNTAMIENTO DE CHILCHES 

A J UN TAMEN T  D E  X I L X E S  

PLANS LOCAL DE CREMES DEL TERME MUNICIPAL DE 
CHILCHES 1.995 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

 
 El present Plans Local de Cremes ha sigut elaborat per la Comissió Informativa 
Municipal d'Agricultura i Personal de l'Ajuntament de Chilches, província de Castelló, tenint 
en compte les següents raons fonamentals: 
 
 a).- Que partint d'una respectable aproximació de la distribució de la superfície 
ocupada per cultius agraris en este terme municipal, s'estima que un seixanta per cent de la 
mateixa (unes 795 hectàrees) corresponen al MONOCULTIU dels agres. 
 
 b).- Que es considera que un noranta per cent de la superfície citrícola anteriorment 
assenyalada està ocupada per la varietat mandarines, mentres que la resta, un deu per cent, ho 
està per la varietat de taronges. 
 
 c).- Que els terrenys cultivats de tarongers, situats dins d'una franja de 200 metres al 
voltant de les superfícies ocupades per les muntanyes d'este terme municipal, arriben a 
aconseguir uns 4 quilòmetres de longitud. 
 
 d).- Que a causa de les peculiaritats de cultiu i treball de les terres agrícoles del terme 
d'este municipi, com són, entre altres, la poda de l'arbratge dels tarongers i d'altres arbres 
fruiteres, es requerix l'ús del foc com a instrument de treball per a la crema de la llenya i 
restes agrícoles del cultiu anteriorment expressat. 
 
 En conseqüència, la Comissió Informativa Municipal d'Agricultura i Personal acorda 
dictaminar favorablement el següent 
 

PLANS LOCAL DE CREMES 1995 
 

CAPITULE PRIMER  
 

Àmbit d'aplicació  
 
 Article 1r.- Àmbit funcional .- El present Plans Local de cremes establix les normes 
bàsiques i regula les condicions de les accions o activitats que requerixen l'ús del foc com a 
ferramenta cultural en les explotacions agrícoles d'este terme municipal. 
 
 Article 2n.- Àmbit territorial .- El que establix este Plans Local de cremes s'aplicarà 
en tot el terme municipal de Chilches. 
 
 Article 3r.- Àmbit personal .- Com a norma general es regiran pel present Plans Local 
de Cremes tots els propietaris de terrenys de titularitat pública o privada i els titulars de drets 
d'ús o gaudi de qualsevol naturalesa dels mateixos en este terme municipal. 
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 Article 4t.- Àmbit temporal .- Les normes preceptives d'este Plans Local de Cremes 
començarà a regir el dia 1 de gener d'1.995 i les mateixes no tindran prefixat termini de 
validesa. No obstant, les dites normes s'atindran a aquelles modificacions o reformes que 
sobre la normativa respectiva vinguen establides o s'establisquen per la Legislació General. 
 
 Article 5t.- Aplicació de la Legislació General.- En el no previst o regulat en el 
present Plans de Cremes s'aplicaran les normes que sobre prevenció d'incendis forestals 
vinguen establides o s'establisquen per les lleis de caràcter general. 
 

CAPITULE SEGON 
 
 Enumeració de les accions o activitats d'este lloc que requerixen l'ús del foc, la 
seua quantificació i justificació. 
 
 Article 6t .- Les accions o activitats que requerix el foc com a ferramenta cultural en 
esta zona són, entre altres, les següents: 
 
 1.- La poda de l'arbratge dels agres la recol·lecció de de la qual la producció dels 
mateixos sol arreplegar-se en la primera i segona temporada de cada campanya tarongera, que 
es realitza durant els mesos de febrer, març, abril i maig, així com la de la tercera temporada o 
tardanes, que s'efectuen en els mesos de juny i juliol. 
 
 2.- La tala de la llenya sobrant de les plantacions de cítrics que han sigut empeltades, 
que es talla durant els mesos de juny, juliol i agost. 
 
 Article 7m.- També es consideraran com a accions o activitats regulades pel present 
Plans Local de Cremes les operacions d'acumulació o emmagatzemament de residus agrícoles 
i cremes de canyes, marges de cultius i altres semblants. 
 

CAPITULE TERCER 
 
 Proposta de regulació i organització de les accions o activitats agràries en l'ús del 
foc. 
 
 Article 8u .- Es prendran les mesures cautelars que s'estimen convenients per a 
previndre els incendis forestals en el terme municipal d'esta localitat, així com es procurarà, 
en l'aplicació de les dites mesures, no privar al sector agrícola d'este municipi el dret d'aplicar 
en els predis rústics del mateix la realització de les labors agràries que siguen compatibles 
amb les actuacions preventives contra els incendis forestals. 
 
 Article 9é.- Totes les operacions agrícoles que requerisquen l'ús del foc com a 
instrument de treball seran regulades i organitzades d'acord amb el que disposa el capítol 
Quart del present Plans Local de Cremes. 
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CAPITULE QUART 
 
 Categories, organització, dates i cicles de cremes. 
 
 Article 10é.- Les activitats o accions que es fan menció en els articles 6t'i 7m del 
present Plans Local de Cremes es regularan i s'organitzaran d'acord amb el que es determina 
en l'articulat d'este capítol. 
 
  Als efectes del present capítol s'entendrà que la normativa que s'aplique a les accions 
o activitats que requerixen l'ús del foc com a ferramenta de treball, garantiran, amb la seua 
aplicació, la conservació dels terrenys ocupats per les muntanyes d'este terme municipal, així 
com la prevenció en els mateixos de tot risc d'incendi. 
 

DIES DE CREMA A LA SETMANA  
 
 

PARATGE POLÍGON MESOS DIES SETMANA 
BODEGO 2 DE L'1 DE GENER 

AL 31 DE 
DESEMBRE 

DE DILLUNS A 
DISSABTE 

CASTELLAS 6 “              “              “ “     “           “  “ 
PENYA 
NEGRA 

6 “              “              “ “     “           “  “ 

COMTESSA 1 “              “              “ “     “           “  “ 
MIRANDA 1 “              “              “ “     “           “  “ 
MINA 1 “              “              “ “     “           “  “ 
POLIOLA 1 “              “              “ “     “           “  “ 
LA PUNTA 1 “              “              “ “     “           “  “ 

 
 2.- Les accions o activitats arreplegades i regulades en el present Plans Local de 
Cremes, haurà de realitzar-se amb l'autorització prèvia per escrit d'esta corporació Local. 
 
 3.- Horaris de crema: Les cremes que s'efectuen en els mesos de gener, febrer, març, 
abril, maig, juny, octubre, novembre i desembre, es realitzaran en les hores compreses entre 
l'eixida del sol fins a dos hores abans de la seua posada, i Al Juliol, agost i setembre, des de 
l'eixida del sol fins a les 11:00 hores. 
 
 4.- Quan un dels dies de crema dels mesos De Juliol, agost i setembre resulte ser 
FESTIU O FESTA LABORABLE, les accions de crema de tals dies es realitzaran el pròxim 
dia hàbil següent al dia que resulte inhabilitat per al realització de tal acció. 
 
 5.- No s'abandonarà la vigilància de la zona de crema fins que el foc estiga totalment 
apagat i transcórreguen 2 hores sense que s'observen brases. 
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 6.- Les sol·licituds que es realitzen per a l'autorització de cremes serà vàlida si 
prèviament a la crema s'ha netejat de brosses i matoll una faixa d'amplària suficient, i no 
inferior a dos metres al voltant d'on es vol realitzar la crema. 
 

7.- La persona autoritzada prendrà totes les mesures que es consideren oportunes, i en 
tot moment serà responsable de tots els danys que puga causar. 

 
8.- Quan l'acumulació o emmagatzemament siga de residus agrícoles, esta no podrà 

realitzar-se en els camins forestals, ni en una faixa de 10 metres d'ample a cada costat dels 
mateixos. 

 
9.- En el moment d'efectuar l'activitat, la persona autoritzada estarà en possessió de la 

corresponent autorització. 
 
10.- El període d'autorització mai serà superior a 15 dies des de la data d'inici de la 

mateixa. 
 
11.- En els dies de ponent se suspendran tots els treballs de crema, i si iniciats estos, es 

produïra l'aparició d'este (el ponent), se suspendran immediatament i s'apagarà el foc. També i 
segons marca l'Orde del 30 de març de 1994 de la Conselleria de Medi Ambient, els dies 
d'Alerta 3 s'hauran de suspendre les autoritzacions de crema. 

 
12.- La crema només es podrà realitzar dins dels horaris establits en el present Plans 

Local de Cremes. 
 
13.- Totes les persones que advertiren l'existència o iniciació d'un incendi forestal, 

haurà de donar compte del fet cridant al telèfon d'emergència de la Generalitat Valenciana, o 
bé pel mig més ràpid possible: a l'Ajuntament, als Agents Forestals, a la Policia Local, a la 
Policia Autonòmica, a la Guàrdia Civil i Vigilància Rural o a l'Agent de l'Autoritat més 
pròxim. 

 CAPITULE QUINT 
 

Mitjans del present Plans Local de Cremes. 
 
 Article 11é.- Els mitjans que esta corporació Local i altres entitats aportaran per a la 
consecució d'allò que s'ha proposat en este Plans Local de Cremes, seran els següents: 
 
 a).- Mitjans humans. Membres de la Policia Local, Guarderia Rural i el personal 
dedicat a servicis agraris. 
 
 b).- Mitjans materials. 
 
 Així mateix, i als efectes del present Plans Local de Cremes, la Comissió Informativa 
d'Agricultura i Personal adopta els acords següents: 
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 1.- En el cas que les normes reguladores contingudes en el present Plans Local de 
Cremes anessen modificades o reformades, amb inclusió o exclusió d'alguna d'elles, per la 
Conselleria de Medi Ambient, s'autoritza al Sr. Regidor d'Agricultura perquè adopte les 
mesures que considere oportunes perquè tals canvis siguen aplicats al citat Plans. 
 
 2.- Comunicar el present projecte estudi del Plans de Cremes 1.995, al Ple de la 
corporació Municipal per a la seua aprovació, s'és que procedix, i remissió a la Direcció 
Territorial de la Conselleria del Medi Ambient de la Generalitat Valenciana. 
 
 I perquè conste, als efectes procedents, i a reserva del que disposa l'article 206 del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, expedisc la present, d'orde i amb el 
vistiplau del Sr. Alcalde - President, que visa amb el seu segell i firma, a Chilches, a vint-i-
quatre de febrer de mil nou-cents noranta-cinc. 
 
  V. I PL. 
   L'ALCALDE - PRESIDENT, 
 
 
 
 
 
 
   Fdo.: Vicente Lapuerta Serra. 

 
 


