
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ

D'INCENDIS FORESTALS 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

Prevenció  d'Incendis  Forestals  d’Alcoi”,  amb  la  fi  de  conèixer  l'opinió  de  la  ciutadania,

organitzacions i associacions interessades de la Ciutat.

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

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

l'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.

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 revisió,  les

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

d’altres possibles alternatives.
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ANTECEDENTS NORMATIUS

L'Ajuntament d'Alcoi, va aprovar el vigent Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals (PLPIF), pel

Ple, en sessió ordinària de data 28 de juliol de 2014. Posteriorment es va publicar mitjançant la

RESOLUCIÓ d'11 de desembre de 2014,  del  Conseller  de Governació  i  Justícia,  per  la  qual

s'aprova el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals d'Alcoi. 

PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR I OBJECTIUS:

El Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals ha de concretar i adaptar les actuacions d'àmbit

local que es recullen en els documents de planificació d'àmbit superior, en aquest cas el Pla de

Prevenció d'Incendis de la Demarcació d'Alcoi i el Plans de Prevenció d'Incendis Forestals dels

Parcs Naturals de Mariola i Font Roja, així com determinar aquelles mesures generals per a la

prevenció d'incendis forestals, la defensa de les  serres i terrenys forestals inclosos en el terme

municipal, la protecció de la persones, béns i nuclis rurals, i la promoció i adopció d'una política de

prevenció adequada segons les necessitats i possibilitats de la població d'Alcoi. 

El nou PLPIF es redacta amb la finalitat de revisar-lo i adaptar-lo  a tota la normativa de nova

aplicació que ha sigut publicada des de l'aprovació del PLPIF anterior.  Ha sigut redactat d'acord

amb la normativa tècnica establerta en l'Ordre 30/2017, de 20 de novembre, de la consellera

d'Agricultura, Medi Ambient,  Canvi Climàtic i  Desenvolupament  Rural,  per la qual s'unifiquen i

aproven les normes tècniques per a la redacció de Plans Locals de Prevenció d'Incendis Forestals

(PLPIF).

Així mateix el PLPIF 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).
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• 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).

• 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
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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.

Quant als objectius particulars en la revisió realitzada, i més enllà de l'adaptació normativa, s'han

perseguit els següents:

• La revisió i millora de les infraestructures de prevenció i defensa front d'incendis forestals.

• La necessitat de mantindre i completar infraestructures de prevenció d'incendis forestals

existents.

• Minimitzar el nombre d'incendis i els danys que aquest puga arribar a ocasionar en el cas

que es produïsca.

• Garantir la possibilitat d'actuació i seguretat dels mitjans d'extinció.

• Analitzar i valorar la situació actual i la seua evolució previsible quant als problemes que

pot suposar un incendi forestal.

• Analitzar els mitjans de vigilància, dissuasió, detecció i extinció dels incendis forestals.

• Realitzar  una  zonificació  del  territori  d'aplicació  del  pla  en  funció  del  nivell  de  risc

d'incendi.

• Augmentar les oportunitats de control davant un foc forestal mitjançant l'adaptació de les

infraestructures de prevenció existents o mitjançant altres de nova creació.

• Revisar,  i  en el  seu cas adaptar,  les àrees d'Interfície Urbana-Forestal  perquè  siguen

zones segures que generen oportunitats de control davant un foc forestal.

• Establir  i  fomentar  els  mecanismes  de  sensibilització  i  participació  ciutadana  en  la

prevenció  i  la  conscienciació,  divulgació  i  vigilància  en  matèria  de  prevenció  perquè

minimitzen el nombre d'incendis forestals.

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 document 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 per evitar l'inici d'incendis forestals, i

en el cas que s'arriben a produir, minimitzar al màxim possible els seus efectes sobre l'entorn, la
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població i els seus béns, garantint una ràpida extinció del foc i seguretat dels mitjans d'extinció al

terme municipal d'Alcoi.

POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULADORES O NO REGULADORES

La no revisió del PLPIF suposaria un incompliment de l'Ordre 30/2017, de 20 de novembre, de la

consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i la no adaptació

a la normativa publicada amb posterioritat a l'anterior PLPIF.

Així mateix, la no revisió del PLPIF, suposaria no introduir possibles millores en el document que

poden repercutir possitivament en la prevenció i extinció dels incendis forestals al nostre terme

municipal.
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