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DOCUMENT PER LA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL PLA

LOCAL DE CREMES D’ALCOI

En compliment del que es disposa en el article 133.1 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del

Procediments  Administratiu  Comú de las  Administracions  Públiques,  es  planteja  una  consulta

pública prèvia a la modificació, per la Regidoria de Transició Ecològica, del “Pla Local de Cremes

d’Alcoi”, amb la fi de conèixer la opinió de la ciutadania, organitzacions i associacions interessades

de la Ciutat.

Aquest procés no exclou el determinat per la Llei 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del

Regiment Local (article 45) per a la presentació de al·legacions i  suggeriments després de la

aprovació inicial, i en el seu cas, pel Plenari de l’Ajuntament.

El Pla en qüestió està contemplat en el Pla Normatiu Anual 2021 de l’Ajuntament d’Alcoi, aprovat

per resolució d’Alcaldia 4861/2020, de data 20 de desembre i modificat per resolució d’Alcaldia

795/2021 de data 26 de febrer de 2021. 

Poden fer-se aportacions, al·legacions i/o suggeriments, durant un termini de 15 dies hàbils, a

comptar des del dia següent al de publicació en el Tauler d'Anuncis i Edictes Electrònics i en la

pàgina web del Departament de Transició Ecològica.
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Podran presentar-se pels següents mitjans:

• Seu electrònica del Ajuntament de Alcoi: Catàleg de tràmits/ Tots els tràmits/Sol·licitud de

propòsit general.

• Registre General d’Entrada, sol·licitant cita prèvia (https://citaprevia.alcoi.org/).

• Per  qualsevol  de  les  formes  establides  en  la  Llei  39/2015,  de  1  de  octubre,  del

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

A continuació es descriuen els problemes que es pretenen resoldre amb aquesta modificació, les

raons de la necessitat i oportunitat de la seua aprovació, els objectius que persegueix i una anàlisi

d’altres possibles alternatives.

ANTECEDENTS NORMATIUS

L’actual Pla Local de Cremes d’Alcoi va ser aprovat amb la publicació definitiva al Butlletí Oficial

de la Província d’Alacant núm. 157, el dia 20 d’agost de 2013.

PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR I OBJECTIUS:

El Pla Local de Cremes, és la norma reguladora en la gestió de l'ús cultural de foc en tot el terme

municipal  d’Alcoi,  d'acord amb el  que estipula  el  Decret  98/1995,  de 16 de maig,  de Govern

Valencià,  pel  qual  s'aprova el  Reglament de la Llei  3/1993,  de 9 de desembre,  forestal  de la

Comunitat Valenciana. El nou Pla Local de Cremes es redacta amb la finalitat de revisar i adaptar

l’Ordenança Municipal de Cremes del Terme Municipal d’Alcoi a la nova normativa i resolucions

que ha disposat  la  Conselleria  competent  en matèria  des de que es  va aprovar  l’Ordenança

anterior.  A més es fa la revisió i adaptació amb motiu de la revisió de el pla local de prevenció

d'incendis forestals, per introduir alguns canvis que es consideraven convenients, tant des del punt

de vista de la  seguretat  i  prevenció d'incendis  com del  de la  gestió  de les comunicacions de

crema.
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Ha sigut redactat d'acord amb la normativa tècnica establerta  mitjançant la Resolució de 31 de

març de 2001,  del  Conseller  de Governació  i  Justícia,  pel  qual  s'aprova el  Pla  de Prevenció

d'Incendis Forestals de la Demarcació d'Alcoi. 

Així mateix el Pla Local de Cremes està en concordança, entre altra, amb la normativa següent:

• Llei 21/2015, de 20 de juliol, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de

forest.

• Reial Decret 1777/1979, de 22 de juny, del Ministeri d'Agricultura, per a declaració de zona

de perill d'incendis forestals a Galícia, País Valencià i Balears (BOE núm. 175, de 23/7/79).

• Reial  decret  893/2013,  de  15  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  la  Directriu  bàsica  de

planificació  de  protecció  civil  d'emergència  per  incendis  forestals  (BOE  núm.  293,  de

7/12/13).

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

Valenciana (DOGV núm. 2168, de 21/12/93).

• Ordre de 30 de març de 1994, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regulen

les  mesures  generals  per  a  la  prevenció  d'incendis  forestals  (DOGV  núm.  2245,  de

14/04/94).

• 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,  de la Generalitat  Valenciana,  Forestal  de la Comunitat

Valenciana (DOGV núm. 2520, de 1/6/95).

• Decret  7/2004,  de 23 de gener,  del  Consell  de la  Generalitat,  pel  qual  aprova el  plec

general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en l'execució

d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants (DOCV núm.

4678 de 27/01/04).

• 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 (DOCV núm. 4959, de 04/03/05).

• 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 (DOCV

núm. 7242, de 27/03/14).
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• Resolució  de  26  de  maig  de  2016,  de  la  directora  general  de  Prevenció  d'Incendis

Forestals,  sobre modificació del  període de cremes per a 2016 (DOCV núm. 7796,  de

02/06/16).

• Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i

funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament

Rural (DOCV núm. 7.620, de 22/09/15).

• Resolució de 28 de gener de 2016, de la directora Territorial d'Alacant, sobre delegació de

competències per a l'autorització prèvia d'accions o activitats de l'ús del foc a la província

d'Alacant (DOCV núm. 7721, de 16/02/16).

• Resolució  de  12  de  maig  de  2017,  de  la  directora  general  de  Prevenció  d'Incendis

Forestals, sobre modificació del període de cremes (DOGV núm. 8040, de 16/05/2017)

• Resolució  de  26  de  gener  de  2018,  de  la  directora  general  de  Prevenció  d'Incendis

Forestals, sobre modificació del període de cremes. 

• Decret 148/2018, de 14 de setembre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 98/1995,

de 16 de maig,  del  Govern Valencià,  i  pel  qual  s'aproven les normes de seguretat  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.

Amb aquesta revisió s'han introduït respecte a l'anterior Pla de Cremes principalment els següents

canvis:

Concepte
Canvi respecte a l’anterior Pla de

Cremes
Objectius

Activitats que 
regula

El nou Pla de cremes únicament regula les 
cremes de restes vegetals agrícoles i la 
crema de marges séquies i cunetes 
agrícoles, tal i com marca la normativa 
tècnica existent. Deixa fora la resta 
d’activitats com: activitats ramaderes, 
restes vegetals en urbanitzacions i altres 
activitats reflectides en l’anterior Pla.

Adaptació a la norma tècnica i al Decret 
148/2018, de 14 de setembre, del Consell, 
pel qual es modifica el Decret 98/1995, de 
16 de maig, del Govern Valencià, i pel qual 
s'aproven les normes de seguretat 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.
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Concepte
Canvi respecte a l’anterior Pla de

Cremes
Objectius

Àmbit d’aplicació

L’àmbit del nou Pla s’ha ampliat a tot el 
terme municipal, respecte a l’anterior que 
afectava a les zones forestals i les que 
quedaven a menys de 500 m d’aquestes, 
excloent de l’àmbit al nucli urbà.

L’àmbit s’ha ampliat a tot el terme 
municipal per poder regular l’ús del foc en 
el casc urbà i les zones a més de 500 m de
terrenys forestals.

Mètodes de 
comunicacions de 
crema

S’inclou l’ús de l’aplicació per a mòbil 
Control Foc com a mètode de comunicació 
de crema

Tenir a temps real informació de les 
cremes actives així com la ubicació exacta 
de les mateixes. Millorar la gestió i interna 
de les comunicacions de crema. Facilitar la 
informació a altres col·lectius com 
Bombers, Policia Local o Protecció Civil, 
etc. així com millorar la resposta front l’inici 
d’un possible incendi.

Comunicacions de
crema

S’inclou en la comunicació de la crema la 
signatura del propietari quan no es el 
responsable de crema.

S’inclou en la comunicació de la crema la 
signatura del propietari quan no es el 
responsable de crema, per tindre la 
garantia que es coneixedor de la mateixa.

Calendari anual de
cremes

Es modifica el calendari anual de cremes. 
S’exclou del període de cremes el 16 
d’octubre.

Adaptació a la Resolució de 12 de maig de 
2017, de la Directora General de Prevenció
d’Incendis Forestals, sobre modificació del 
període de cremes

Calendari anual de
cremes

S’exclouen del calendari de cremes les 
festes locals de Moros i Cristians.

S’eliminen del calendari per estimar que la 
resposta front un possible incendi pot 
veure’s compromesa per la dedicació dels 
mitjans existents a la festa.

Mesures 
extraordinàries

El nou Pla de cremes no permet realitzar 
cremes en nivell d’alerta Previfoc 2 ni 3. 
L’anterior pla si que ho permetia en nivell 
2.

Adaptació a la Resolució de 26 de gener de
2018, de la Directora General de Prevenció
d’Incendis Forestals, sobre modificació del 
període de cremes.

Normes realització
de crema

Es modifiquen diverses condicions en la 
realització de cremes.

Adaptació de condicions en les que s’ha de
realitzar la crema a l’ús de l’aplicació 
informàtica Control Foc i a la normativa 
tècnica existent del Pla de Prevenció de la 
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Concepte
Canvi respecte a l’anterior Pla de

Cremes
Objectius

Demarcació d'Alcoi.

Zonificació
S’inclou una nova zonificació: zona 
general, de màxim risc, zona urbana, 
zones forestals i Parcs Naturals.

Es realitza aquesta zonificació pe regular 
de manera específica l’ús del foc que es fa 
en cada una de elles.

Zona de màxim 
risc

Es redefineix la «zona de màxim risc» i es 
determinen els condicionants de la crema.

Adaptació a la normativa tècnica del Pla de
Prevenció de la Demarcació d’Alcoi.

Zona general
Es redefineix la zona general de crema i es
determinen els condicionants en ella.

Adaptació a la normativa tècnica del Pla de
Prevenció de la Demarcació d’Alcoi.

Zona urbana S’afegix en la zonificació la «zona urbana».

S’afegeix aquesta zona per regular l’ús del 
foc en la mateixa. Per no tractar-se en la 
seua majoria de cremes agrícoles que no 
tenen cabuda en zones urbanes, i per 
evitar episodis de contaminació i molèsties 
es prohibeixen de forma general les 
cremes a les zones urbanes, tant al casc 
urbà com a les urbanitzacions.

Zona de Parcs 
Naturals

Es defineixen aquestes zones i es regulen 
les cremes sobre les mateixes. Queden 
prohibides de forma general les cremes en 
els Parcs Naturals i a 30 metres dels límits 
dels mateixos.

Evitar l’ús del foc per la crema de restes 
agrícoles en àrees d’alt valor ecològic pel 
risc que suposa, i on des dels Parcs 
Natural s’ofereix un servei d'estellat per a 
l’eliminació de les restes.

Infraccions 

S’inclou un apartat d’infraccions, 
sancionables directament per l’Ajuntament 
d’Alcoi. En l’anterior pla de cremes les 
possibles sancions les realitzava la 
Conselleria competent en funció de la 
normativa autonòmica.

Poder sancionar incompliments de 
l’ordenança no recollits en la normativa 
autonòmica.
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NECESSITAT I OPORTUNITAT DE L’APROVACIÓ

La tramitació d'aquest Pla es fa necessària per una part, per incorporar la normativa, principalment

de caràcter autonòmic, que havia sigut aprovada i afectava al Pla anterior,  però que no venia

recollida en el text existent.

Per altra banda, s'han incorporat aspectes, que tot i no vindre condicionats per normativa existent

de  rang  superior,  s'han  considerat  convenients  d'aprovació en  pro d'un  millor  funcionament  i

seguretat de l'ús cultural del foc al terme d'Alcoi.

POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULADORES O NO REGULADORES

La no regulació suposa deixar amb normativa obsoleta que dificulta la seua aplicació i  també

l’incompliment de normes de rang superior. Així mateix es deixarien sense aplicació aspectes que

s'han considerat positius de cara a una major seguretat en l'ús del foc i una major facilitat en les

comunicacions per part dels usuaris.

L’INSPECTOR DE MEDI AMBIENT
Alcoi, 23 de juny de 2021
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