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PLA LOCAL DE CREMES

TERME MUNICIPAL DE CASTELLÓ

DOCUMENT Nº 3: QUADRE RESUM

TIPUS CREMA PERÍODE ZONA MÈTODE CREMA DIES I NIVELL HORARI 

Crema de restes 
vegetals

procedents de 
treballs agrícoles i

desbrossaments de
marges,cunetes,etc

de cultius.

Alt risc 
1 juny fins 16 
octubre, tots 
dos inclosos

*

Zona A i B

Zona de màxim risc
10-15 m Cremador condicionat 

amb normes de Zona de màxim risc

Zona de màxim risc
15-30 m Cremador condicionat 

amb normes de Zona de màxim risc

Zona general
30-500 m - Cremador condicionat 

amb normes de Zona general / 
Sense cremador condicionat amb 

normes de Zona general

Tots els dies menys 
diumenges

Dilluns, dimarts, dimecres, 
dijous, divendres i dissabtes

Nivell preemergència 1

Des
del sol 

fins les 11.00 
hores

Baix risc
17 octubre al 
31 maig, tots 
dos inclosos

**

Zona A i B

Tots els dies menys 
diumenges

Dilluns, dimarts, dimecres, 
dijous, divendres i 

dissabtes.

Nivell preemergència 1

Des
del sol 

fins les 13.00 
hores

cap al límit sud del municipi. 

voltants dels dos rius del terme 

(Xúquer i Albaida).

*Prohibit cremar en els mesos de juliol agost i setembre ( Director 

General

la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19). Les cremes en este període 

es troben circumscrites a determinades varietats de cultiu,

nivell de preemergència 1, requerint la acreditació del titular de la explotació agrícola on especificarà

degudament que el seu cultiu està format principalment per les següents varietats:

Taronja dolça Valencia 
Midknight:

Taronja dolça Valencia 
Late

Taronja dolça Fukumoto:

Taronja dolça Navelina:

Satsuma Iwasaki

Clemetina Clemensoon

Satsuma clausellina

Satsuma Okitsu

Clemetina orogros

Clementina Marisol

Clementina Oronules

Clementina Arrufatina

Satsuma Owari

Clementina Clemenules

Clementina Orogrand

** Prohibit cremar des de dijous Sant i fins dilluns de Sant Vicent (Ordre de 2 de març de 2005, de la Conselleria 

de Territori i Habitatge, per la qual es regulen mesures extraordinàries 

durant el període de Setmana Santa i Pasqua). 

Respecte les cremes en època t risc, Castelló és un dels termes que compta amb un Pla Local de Cremes 

amb regulació especial aprovat per la Direcció Territorial comp amb el qual es poden 

justen als requisits establerts en el mateix. Es suspendran les autoritzacions 

concedides els dies en els quals s'haja declarat preemergència de nivell 2 i 3. (Resolució de 26 de gener de 

2018, de la Directora General de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre modificació del període de cremes i 

següents)


