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PLA LOCAL DE CREMES DE COCENTAINA
1. INTRODUCCIÓ.
Davant del greu problema que significa per a les muntanyes d'aquest
municipi, les conseqüències que es deriven d'un incendi forestal i emparats en
el títol VII, capítol III del Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre,
Forestal de la Comunitat Valenciana, s'acorda per part de l'Ajuntament de
Cocentaina, realitzar aquest PLA LOCAL DE CREMES, perquè actue com a
normativa fonamental, dins del Terme Municipal, en la gestió de l'ús cultural
del foc.
Aquest Pla de Cremes s'ha elaborat després de les reunions
mantingudes entre Ajuntament i representants dels agricultors de les diferents
partides que conformen el terme i altres col·lectius que també fan ús del foc.
Així s'ha recollit la major informació possible sobre les seues necessitats,
subscrivint un compromís per part d'aquests col·lectius per a adequar-se a les
normes establertes en aquest Pla.
El terme municipal de Cocentaina, es troba enclavat dins de la comarca
administrativa del Comtat, fita amb els termes municipals de Bocairent,
Banyeres de Mariola, Alcoi, Millena, Benillup, l'Alqueria, Muro, Agres,
Penàguila, i Benilloba. El nucli urbà es troba situat a la falda de Mariola i el riu
Serpis.
Ens trobem davant d'una població el desenvolupament de la qual està
basat en la indústria i l'agricultura, de manera que existeixen, per tant, terres
de cultiu que, majoritàriament, s'exploten de forma familiar per a l'autoconsum
i només unes poques terres s'utilitzen de forma comercial. Pel que fa a la
ramaderia, aquesta és gairebé inexistent i no hi ha a penes ramats a la zona.

2. OBJECTIUS.
Els objectius fonamentals que es plantegen per a la confecció d'aquest
Pla Local són els següents:
1r Reduir el risc d'incendi forestal per la utilització del foc en les activitats
agràries o civicoculturals (festes populars), fixant-se les mesures preventives
que es consideren oportunes, des d'una administració més pròxima al ciutadà.
2n Establiment de zones de cultiu amb diferents perills potencials d'incendi
forestal, en les quals es defineixen les activitats permeses, sense que resulte
necessària la petició de permís o autorització prèvia.
3r Informar el col·lectiu d'agricultors, amb l'entrega d'un exemplar d'aquest Pla,

amb la finalitat que sempre tinguen clar allò que podran fer, sense l'obtenció
del corresponent permís o autorització prèvia, com ho han de fer i com ho
podran fer. D'una altra part, portant amb ells aquest document, o algun altre
que siga més resumit, i que explique les principals característiques del pla, el
podrà presentar a qualsevol agent de l'autoritat que el demane. Açò amb
l'objectiu d'evitar imprudències i denúncies improcedents.
4t Reducció de la burocràcia anterior a l'aprovació d'aquest Pla Local de
Cremes (PLC) en evitar-se la contínua sol·licitud de permisos, firmats pels
agents forestals i consegüents tràmits per part l'Ajuntament. A partir de
l'entrada en vigor d'aquest Pla, tan sols farà falta la comunicació prèvia a
l'Ajuntament, de l'activitat a realitzar d'acord amb el que estableix l'article 150
del capítol III, títol VII, del Reglament de la Llei 3/1993 Forestal de la
Comunitat Valenciana. A l'efecte, únicament serà necessari comunicar per
escrit a l'Ajuntament les cremes previstes amb un dia d'antelació com a mínim,
segons el model que s'uneix al present com annex.

3. ACTIVITATS QUE FAN ÚS DEL FOC.
3.a) Cremes agrícoles
3.A.1) Restes procedents de podes.
3.A.2) Restes procedents de neteges manuals fetes en cunetes sèquies i
marges.
Aquesta pràctica consisteix a tallar manualment i dipositar tot el
combustible en muntons per a després anar cremant aquests muntons a poc a
poc
3.A.3) Crema de marges, cunetes, sèquies i restollades.
En molts, per a realitzar la neteja, es fa ús del foc directament, sent
aquesta l'activitat més perillosa quant a la propagació d'un foc es refereix, ja
que s'estan cremant combustibles que poden tenir continuïtat a masses
forestals.
3.b) Cremes forestals, ramaderes o cinegètiques.
Es podran portar a terme durant tot l'any exceptuant els mesos de juny,
juliol, agost i setembre. Encara que no són habituals les cremes ramaderes i
cinegètiques per a l'aprofitament dels pasts, sí que ho són o poden ser-ho les
que es deriven dels treballs forestals, podent realitzar-se eliminació de podes i
desbrossaments derivats de subvencions, PAMER, o alguna inversió pròpia
de la Conselleria.

3.c) Fogueres en àrees d'acampada i recreatives.
Al terme municipal de Cocentaina es disposa d'àrees recreatives, Sant
Cristòfol per a l'ús del foc amb fins culinaris i sempre es realitzarà foc davall
les condicions establertes.
3.d) Pirotècnia.
Al municipi de Cocentaina, se celebren les festes de Sant Hipòlit
(alardo) pel mes d'agost, i el 19 d'abril se celebren les festes de la Mare de
Déu del Miracle. En ambdós festivitats es disparen nombroses traques,
castells de focs artificials.

4. ÀMBIT D'APLICACIÓ
Les prohibicions i normes ací descrites seran d'aplicació en tot el terme
municipal, diferenciarem, no obstant això, les següents zones:
A. Tots els terrenys ocupats per les muntanyes del Terme Municipal de
Cocentaina, entenent com a tals la definició que realitza la LLEI FORESTAL
de la Comunitat Valenciana 3/1993 en el títol I:
"Són monts o terrenys forestals totes les superfícies cobertes
d'espècies arbòries, arbustives, de matoll o herbàcies, d'origen natural o
procedents de sembra o plantació, que complisquen o puguen complir
funcions ecològiques, de protecció, de producció, paisatgístiques o
recreatives. Igualment, es consideren muntanyes o terrenys forestals:
a) Els enclavaments forestals en terrenys agrícoles.
b) Els terrenys que, encara no reunint els requisits assenyalats anteriorment,
queden adscrits a la finalitat de la seua transformació futura en forestal, en
aplicació de les previsions contingudes en la Llei Forestal 3/1993, en altres
lleis o en plans aprovats en execució d'aquestes.
c) Les pistes i camins forestals.
No tenen consideració de terrenys forestals :
a) Els sòls classificats legalment com a nucli urbà.
b) Els dedicats a sembres o plantacions de conreus agrícoles.
c) Les superfícies destinades al cultiu de plantes i arbres ornamentals i vivers
forestals.
B. La resta del terme municipal, que no és muntanya.
C. D'aquest Pla Local estarà exempt el nucli urbà.

5. PROPOSTA DE REGULACIÓ
Tal com s'ha descrit en el punt tres, al terme municipal de Cocentaina,
el foc s'utilitza en diverses activitats, per tant passarem a descriure com es
regularia l'ús del foc en cada una de les activitats.
5.a) Cremes agrícoles
5.A.1) Restes procedents de podes.
Normes per a aquest tipus de cremes:
1. Es realitzaran les cremes en cremadors de formigó construïts per a aquesta
finalitat, o bé, si no se'n disposa de cap, la crema es farà al mig del bancal.
2. De totes maneres la distància mínima entre la foguera i els marges,
cunetes, o qualsevol altra formació en què hi haja continuïtat en la vegetació
susceptible de poder-se cremar, ha de ser de 15 m.
3. L'altura de flama no ha de superar els 2 m.
4. No es podrà abandonar el foc mentre s'està realitzant la combustió, podent
allunyar-nos quan s'han extingit totes les brases.
5. Ens haurem de proveir d'una motxilla extintora (motxilla per a fumigació), de
20 litres de capacitat com a mínim.
6. No es podran realitzar cremes els dies en què la velocitat del vent siga
major de 10 Km/h.
5.A.2) Restes procedents de neteges manuals fetes en cunetes, sèquies i
marges.
En aquest punt seran d'aplicació els mateixos conceptes que en
l'anterior (apartat 5.A.1) perquè es tracta del mateix tipus de crema, és a dir,
són restes vegetals mortes que es col·loquen en un muntó per a eliminar-los
mitjançant el foc.
5.A.3) Crema de marges, cunetes, sèquies i restollades.
Aquest tipus de cremes són les més perilloses, ja que es poden
estendre a la muntanya amb major facilitat.
Estarà totalment prohibit realitzar aquest tipus de cremes en terrenys
que estiguen a menys de 50 m de la muntanya, havent de realitzar primer la
neteja manual per a després cremar els muntons.
Normes per a aquest tipus de cremes:
1. No es podrà abandonar el foc mentre s'està realitzant la combustió, podent
allunyar-nos quan s'han extingit totes les brases.
2. Els bancals (superior i inferior) que defineixen el marge que es va a cremar,
hauran d'estar perfectament llaurats, sense possibilitat de continuïtat del foc

per cap costat. En el cas de sèquies ens referim als bancals que els delimiten.
En el cas de cunetes, el camí corresponent i el bancal superior. En el cas de
restolls, ens referim a la totalitat dels bancals que rodegen la zona a cremar.
3. Els extrems dels marges, cunetes o sèquies, així com qualsevol altre punt
amb continuïtat de combustible que es poguera agarrar, s'hauran de netejar
prèviament i a mà amb una amplària mínima de 10 m.
4. S'iniciarà la crema contra el vent, mai a favor de la direcció del vent, i des
de la part superior del marge.
5. El que realitze la crema haurà de proveir-se d'una motxilla extintora de 20
litres com a mínim per si haguera de realitzar alguna actuació d'extinció d'un
focus inicial.
6. No es podran realitzar cremes els dies en què la velocitat del vent siga
major de 10 km/h.
5.b) Cremes forestals, ramaderes o cinegètiques
Les cremes que es realitzen dins de la muntanya, amb orígens de
tractaments forestals, per a past del bestiar o per a l'activitat cinegètica, sí que
necessitaran permís, per tant, no val només la comunicació.
El permís s'ha de sol·licitar a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua,
Urbanisme i Habitatge o a qui tinga les competències en matèria de prevenció
d'incendis, mitjançant l'imprès oficial que es facilitarà a l'Ajuntament i tramitat
per l'agent forestal o de qui siga competència en aqueix moment.
5.c) Fogueres en àrees d'acampada i recreatives.
Només es permetrà el foc en els paellers o construccions habilitades
per a aquesta finalitat, i que estiguen legalment autoritzades. En aquestes
condicions es podrà cremar tots els dies de tot l'any. no es permet cap tipus
de crema fora dels paellers.
5.d) Pirotècnia.
Tal com s'ha especificat en l'apartat 3.E, tenim en el nostre terme
municipal unes festivitats tradicionals en les quals es fa ús del foc.
Totes les fogueres tradicionals, focs artificials i qualsevol altre tipus de
cremes amb pólvora, que estiguen fora del nucli urbà, necessitaran
autorització expressa de l'Ajuntament, podent-se realitzar quan aquest ho
considere oportú, no sent necessàriament durant els dies que s'han plantejat
com a norma general.
Quan els focs artificials siguen d'una especial rellevància, l'Ajuntament
disposarà d'un equip d'extinció a la zona de caiguda de les canyes, composta
com a mínim per un cotxe-motobomba i una brigada.

Horaris:
Per a la regularització dels períodes i horaris de crema es diferencien
dues zones dins del Terme Municipal de Cocentaina:
- Zona Est: A l’Est del traçat nou de l’Autovia Central.
- Zona Oest: A l’Oest del traçat nou de l’Autovia Central.
REGULACIÓ OCTUBRE – MAIG

REGULACIÓ

ESPECIAL 1-15 JUNY

Zona
E st
O e st

1er període
2on període
3er període
(eixida sol a 17 h.) (eixida sol a 13 h.) (eixida sol a 11 h.)
16 (*) octubre1 març – 31 maig 1 juny – 15 juny (**)
28 (29 febrer)
16 (*) octubre –
1 maig – 31 maig 1 juny – 15 juny (**)
30 abril

(*) Si les condicions climatològiques són favorables, es podrà avançar
aquesta data (Màxim fins a l’1 d’octubre) mitjançant notificació expressa dels
Serveis Territorials de la Conselleria als Ajuntaments afectats.
(**) Solament es podrà cremar ramulla d’olivera en verd.
6.- PROCEDIMENT
Es podran realitzar les cremes prèvia comunicació a l'oficina que es
destine a aquesta finalitat per part de l'Ajuntament; l'esmentada comunicació
es realitzarà per escrit amb un dia d'antelació com a mínim. En totes les
accions descrites en l'apartat 3 bastarà amb la comunicació excepte en les
cremes definides en l'apartat 3.B (cremes forestals, ramaderes o cinegètiques)
en les quals farà falta l'autorització per part de Conselleria.
També farà falta l'autorització per part de la Conselleria de les activitats
que a continuació es relacionen:
- Emmagatzemament, transport o utilització de material inflamable o explosiu.
- Operacions de destil·lació de plantes aromàtiques.
- Utilització de grups electrògens, motors, equips elèctrics o d'explosió,
aparells de soldadura, etc.
- Acumulació i emmagatzemament de llenyes, fusta, i qualsevol tipus de
residus tant agrícoles com forestals.
Se sobreentén que s'haurà de sol·licitar autorització sempre que ens
trobem dins de l'àmbit d'aplicació d'aquest pla local.
Es considera necessari com a mínim UNA notificació de cremes
per temporada, la qual al menys inclourà:
• Les dades identificatives de la finca (nom, partida, dades
cadastrals).

•
•
•
•
•

El titular de la finca.
El responsable de l’ús del foc a la finca al llarg de la temporada.
Els períodes i els horaris.
La normativa particular del Pla Local del municipi que corresponga.
Recordatori de la no validesa de les activitats recollides al Pla Local
de Cremes durant els dies declarats de preemergència 3 i/o altres
circumstàncies regulades (Orde de 2 de març de 2005 reguladora
de les normes extraordinàries per a la Setmana Santa i Pasqual, i
d’altres que es disposen).

Queda totalment prohibit fer foc sense la corresponent autorització o
comunicació conformada per l'Ajuntament, aquestes hauran de mostrar-se
quan ho sol·licite alguna autoritat competent.
L'Ajuntament es compromet a confeccionar una relació de les cremes
que es van a realitzar en el terme ordenada per partides, en el qual s'han de
donar les següents dades:
- Nom del propietari.
- Dies de crema.
- Nom de la finca, polígon i parcel·la.
- DNI del propietari.
- Nom del responsable de la crema.
- DNI del responsable de la crema.
- Telèfons de contacte.
Aquesta relació s'enviarà per fax mensualment al centre de
comunicacions de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i
Habitatge d'Alacant (vivers).
La responsabilitat de danys a tercers, tant civil com penalment, recaurà
en el peticionari.

7. MESURES EXTRAORDINÀRIES.
Totes les comunicacions o autoritzacions que es descriuen en aquest
pla de cremes, queden AUTOMÀTICAMENT CANCEL·LADES I
PROHIBIDES, excepte les dels actes festius, quan es declare el grau d'Alerta3 o alerta màxima per part de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua,
Urbanisme i Habitatge.

8. VIGÈNCIA DEL PLA DE CREMES.
Aquest Pla Local de Cremes serà vàlid mentre no es publique una nova
normativa de rang superior en matèria de prevenció d'incendis forestals, o fins
a la necessitat de ser modificat per part d'aquest Ajuntament o de la
Conselleria competent en matèria de prevenció d'incendis.

9. MITJANS QUE L'ENTITAT LOCAL POSA A DISPOSICIÓ DEL PLA
Per a regular totes les mesures que es posen en aquest Pla Local de
Cremes, en primer lloc aquest Ajuntament es compromet, una vegada
aprovat, a realitzar una campanya de difusió del seu contingut de forma que
puga arribar al màxim nombre d'usuaris del foc.
Al seu torn, l'Ajuntament ofereix la disponibilitat de les Oficines de
Secretaria perquè s'hi controlen les comunicacions i autoritzacions que es
presenten, informant els usuaris quines són les precaucions que s'han de
tenir. De la mateixa manera, al tauler d'anuncis s'inseriran els avisos de nivell
d'alerta 3 o qualsevol circumstància especial que poguera donar-se.
Pel que fa a la vigilància per a observar que es complisquen les
condicions que es preveuen en aquest document, l'Ajuntament donarà a
conèixer quines són les possibles infraccions en què es pot incórrer a les
forces d'ordre públic que tenen competències a Cocentaina, com ara la Policia
Local, la Guàrdia Civil i Protecció Civil. Es proposa des d'aquestes línies que
la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge faça arribar
també als agents forestals de la zona, quines són les condicions que s'han de
complir al terme municipal de Cocentaina per a la utilització del foc.
D'altra banda, els particulars hauran de portar damunt la documentació
següent:
1. Document Nacional d'Identitat.
2. Exemplar del Pla Local de Cremes segellat per l'Ajuntament.
3. Còpia de l'exemplar de comunicació de l'activitat, lliurada prèviament
a l'Ajuntament i degudament segellada.

10. CARTOGRAFIA.
S'adjunta a aquest document un plànol del terme municipal de
Cocentaina, en el qual es detallen les diferents zones que es defineixen en
aquest Pla.

