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RESTRICCIÓ DE LES CREMES DE RESTES AGRÍCOLES ELS DIES 3, 4, 5 I 6 DE MAIG
DE 2019 AMB MOTIU DE LES FESTES LOCALS DE SANT JORDI.
Vist l’informe del cap del departament de Medi Ambient de data 17 d’abril de 2019, en el que
s’indica el següent:
"Antecedents:
El Pla Local de Cremes d'Alcoi (BOP d'Alacant número 157 de data 20 d'agost de 2013)
indica en l'article número 9 el calendari anual de cremes en què es permet la utilització
del foc per a l'eliminació de restes vegetals. A l'apartat número 2 d'aquest article
s'estableix per al període des del 16 d'octubre fins al 30 d'abril un horari des de l'eixida
del sol fins a les 17 hores. Aquest horari va ser reduït des de l'eixida del sol fins a les
13.30 hores per la 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, publicada en el DOCV número 7242 del 27 de març de 2014.
Informe:
No obstant això, es considera que mantenir els horaris i calendari durant el període de
festes locals d'Alcoi, des del dia 3 al 6 de maig de 2019, representa un perill per a la
integritat de les nostres masses forestals a causa de la limitació d'efectius municipals
durant aquests dies.
L'article 9.3 d'aquest del Pla Local de Cremes indica que la conselleria corresponent o
l'Ajuntament d'Alcoi podran modificar els períodes anteriorment indicats en funcions de
les condicions particulars de perill d'incendi que hi concorregueren
Conclusió:
Tenint en compte les circumstàncies descrites anteriorment, des d'aquest Departament
de Medi Ambient es proposa
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Restringir, amb caràcter temporal, des del dia 3 al 6 de maig de 2019, ambdós inclosos,
les cremes agrícoles i les cremes directes de marges, séquies, cunetes o rostolls
regulades pel Pla Local de Cremes del terme municipal d'Alcoi.
Aquesta modificació haurà de ser comunicada a la Policia Local d'Alcoi, al departament
municipal de Protecció Civil i a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi climàtic i
Desenvolupament Rural".
Resultant que l’article 9.3 del Pla Local de Cremes d’Alcoi ( BOP d’Alacant número 157 de
data 20 d’agost de 2013), indica que la conselleria corresponent o l’ajuntament d’Alcoi
podran modificar els períodes anteriorment indicats en funció de les condicions particulars
de perill d’incendi que hi concorregueren.

Aquesta Alcaldia, RESOL:
Primer: Restringir, amb caràcter temporal, des del dia 3 al 6 de maig de 2019, ambdós
inclosos, les cremes agrícoles i les cremes directes de marges, séquies, cunetes o rostolls
regulades pel Pla Local de Cremes del terme municipal d'Alcoi.
Segon: Divulgar aquesta restricció mitjançant la pàgina web de l’ajuntament d’Alcoi i les
xarxes de comunicació per tal de garantir la màxima difusió.
Tercer: Donar compte d’aquesta resolució a la Policia Local d’Alcoi, al departament
municipal de Protecció Civil i a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural.

Ho mana i signa l’Alcalde-President, i jo, com a Secretària, ho certifique.

EL ALCALDE
ANTONIO FRANCES PEREZ

LA SECRETARIA GENERAL
SONIA FERRERO COTS
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