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PLA LOCAL DE CREMES DEL MUNICIPI DE XIXONA 
 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
Davant el greu problema que suposa per a les muntanyes d'aquest municipi, 
les conseqüències que es deriven d'un incendi forestal, i emparats en el 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, Forestal de la Comunitat Valenciana (art. 
148 i 149) i l'Ordre de 30 de març de 1994, per la qual es regulen les mesures 
generals per a la prevenció d'incendis forestals (Capítol III, Plans Locals de 
Cremes, art. 5, 6 i 7), s'acorda per part de l'Ajuntament de Xixona, aprovar el 
present PLA LOCAL DE CREMES (PLQ), perquè actue com a normativa 
fonamental, dins del terme municipal, en la gestió de l'ús cultural del foc. 
 
L'àmbit d'aplicació d'aquest PLQ és tot el terme municipal de Xixona amb una 
distància inferior a 500 metres del terreny forestal. Aquest Pla deroga els 
anteriors, si n'hi haguera, així com qualsevol normativa municipal anterior sobre 
la matèria que s'opose a aquest. 
 
En la sessió ordinària celebrada pel Ple de la corporació de l'Ajuntament de 
Xixona el 27 de maig de 2021 s'ha prestat aprovació inicial al nou Pla Local de 
Cremes de l'Ajuntament de Xixona. 
 
En compliment del que es disposa en l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, se sotmet aquest Pla a informació 
pública pel termini de trenta dies a l'efecte de la presentació de reclamacions 
i suggeriments. 
 
Rebut el 28 de setembre de 2021, requeriment de la Direcció Territorial 
d'Alacant de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Transició 
Ecològica i Emergència Climàtica, en el qual s'insta a fer esmenes, es realitzen 
aquestes i es presenta de nou davant el Ple de la corporació de Xixona per a 
la seua aprovació definitiva amb data 27/01/2022. 
 
El Pla local de cremes de Xixona queda definitivament aprovat per la Direcció 
Territorial amb competències en matèria de prevenció d'incendis forestals, el 
29/03/2022. 
 
2. INVENTARI 
 
2.1. ACTIVITATS QUE REQUEREIXEN FOC EN EL TERME MUNICIPAL 
 
Les activitats que es desenvolupen de manera tradicional en el terme 
municipal i fan ús del foc són les següents: 
 
A. Cremes agrícoles  



 

 
En el següent quadre es reflecteix la localització en el cicle anual de les labors 
agrícoles que es realitzen amb foc en el nostre terme municipal en els 
principals cultius:  
 

CULTIU gen. feb. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des. 

OLIVERA Poda ** ** ** ** *** **     * * 

 Crema ** ** ** ** *** ***     ** ** 

AMETLA Poda ** ** **        *** *** 

 Crema *** ** ** **       ** *** 

GARROFERA Poda ** ** ** *       ** ** 

 Crema ** ** ** **       ** ** 

FRUITERS Poda  ** ** **        ** ** 

 Crema ** ** **        ** ** 

 
B. Cremes forestals 
 
S'entenen totes aquelles en les quals es crema vegetació arbustiva, matoll, 
arbratge o les restes, la consideració de les quals té el caràcter de muntanya 
(necessita ser sòl no urbanitzable i no urbà). L'Ajuntament no donarà 
autorització per a la realització d'aquestes cremes, considerant-les com a 
cremes especials que hauran de gestionar-se directament davant la 
Conselleria. 
 
C. Fogueres en àrees d'acampada o recreatives 
 
No compta el municipi amb espais habilitats per a fer aquest ús del foc. 
 
D. Restes de jardineria 
 
La crema d'aquest tipus de residu urbà no és autoritzable per aquest Pla 
d'acord amb la normativa vigent sobre residus. 
 
E. Pirotècnia 
 
La Llei 3/93 Forestal de la Comunitat no permet la seua autorització en terreny 
forestal. 
 
L'ús d'artefactes pirotècnics durant les festes locals es regularà d'acord amb el 
que es disposa el 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. 
 
Qualsevol altre ús festiu-recreatiu del foc en sòl forestal, confrontant amb una 
proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal està prohibit. 
 
2.2. JUSTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS 
 
Són des d'antic aquestes activitats agrícoles tradicionals (eliminació de restes 
de podes i neteja de marges de bancals) així com les celebracions socials 
esmentades, ocupadores del foc en la zona. 
 
Quantificació:  
 
Quadre de superfícies en el terme municipal  
 

QUALIFICACIÓ PARCIAL TOTAL (ha) 

SUPERFÍCIE TM  16.129 

URBÀ 133,86 0,83 %  

URBANITZABLE 518,47 3,21 %  

NO URBANITZABLE 15.476,67 95,96 %  

Cultius:  

Fruiters 1.381,00 8,56 %  

Oliveres 494,00 3,06 %  

Herbacis 342,00 2,12 %  

Vinya 6,00 0,04 %  

Altres cultius 13,00 0,08 %  

Terreny forestal: 10.595,00 65,69 %  

Altres: 2.645,67 16,41 %  

 
De les 15.476,67 hectàrees de sòl no urbanitzable són: 8.001,87 ha de sòl rústic 
comú i 7.474,80 ha de sòl protegit (1.713,20 ha de protecció de llits, 3.303,20 ha 
de protecció paisatgística, 2.458,40 ha de protecció ecològica). 
 
3. REGULACIÓ  
 
3.1. REGULACIÓ GENERAL 
 



 

A l'efecte de regulació i per facilitat d'aplicació i control del foc, no s'efectua 
zonificació del terme municipal en el present Pla. 
 
En aquest sentit, com a norma general, i d'acord amb l'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, queden prohibides les cremes entre el Dijous Sant i el 
dilluns immediatament següent al de Pasqua, conegut com a Dilluns de Sant 
Vicent, tots dos inclusivament. 
 
 CREMES AGRÍCOLES 

 
A. Crema de restes agrícoles i de poda  

 
1. L'activitat consistent en la crema de restes agrícoles i de podes es regula 

mitjançant el procediment de declaració responsable, el model de la 
qual es troba en els annexos a aquest pla, i que, prèviament a l'inici de 
l'activitat, haurà de presentar-se en les oficines generals de l'Ajuntament, 
en qualsevol de les formes admeses en llei, per a registre. 

 
2. La crema de restes agrícoles i de podes a menys de 50 m de terreny 

forestal, es realitzarà amb cremador sempre. 
 
3. Mitjançant la signatura de la declaració responsable, i la seua 

presentació davant l'Ajuntament de Xixona, l'interessat declara conèixer i 
comprometre's a complir, com a mínim, amb les condicions que per a 
l'exercici de l'activitat de crema s'enumeren en el document. 

 
4. Les hores en les quals es podrà cremar serà el següent: 
 

• Entre el 17 d’octubre i 31 de maig, tots dos inclosos, de dilluns a 
diumenge, entre l'orto i les 13.00 hores. 
Veure situacions especials en l'apartat 6 d'aquest document: mesures 
extraordinàries. 
• Entre l'1 de juny i 30 de juny, tots dos inclosos, de dilluns a diumenge, 
entre l'alba i les 11.00 hores (REGULACIÓ ESPECIAL) només olivera en verd. 
• Entre l'1 de juliol i el 16 d'octubre, tots dos inclosos, està prohibit cremar i 
no es tramitarà cap declaració responsable. 

 
B. Crema de marges (inclou cunetes, séquies) 
 
− A MÉS DE 50 m de la muntanya. Són exclusivament les que pot autoritzar 
l'ajuntament i en les següents condicions: 
 

• Entre el 17 d’octubre i 31 de maig, de dilluns a diumenge, entre l'alba i 
les 13.00 hores. 



 

• Resta de l'any, està prohibit cremar marges i no es tramitaran 
declaracions responsables per part de l'Ajuntament.  

 
− A MENYS DE 50 m de la muntanya o vegetació forestal, s'ha d’autoritzar per 
la Conselleria. L'imprès de sol·licitud de Conselleria, no obstant això, es podrà 
arreplegar en l'ajuntament i serà signat en aquest cas, per l'agent 
mediambiental. 
 
Els horaris per a la realització de cremes agrícoles que s'indiquen estan 
condicionats per normes de caràcter general que puguen resultar més 
restrictius, dictades des de la Direcció General de Prevenció d'Incendis 
Forestals o una altra competent. 
 
 FOGUERES EN CAMPAMENTS I ÀREES RECREATIVES 
 
Es prohibeix encendre focs, barbacoes o paelles. 
 
L'Ajuntament es compromet a senyalitzar adequadament aquestes normes en 
les zones verdes de major afluència, així com col·laborar activament en la 
vigilància. 
 
3.2. REGULACIÓ DE CREMES EXTRAORDINÀRIES 
 
Tindran aquesta consideració les cremes que per les seues característiques 
hagen de realitzar-se fora dels períodes i horaris establits en el Pla local de 
cremes i siguen motivades per raons de força major, salubritat pública, 
seguretat...). Les cremes extraordinàries requereixen autorització de la 
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Local, Transició Energètica i 
Emergència Climàtica. 
 
4. DURACIÓ DE LES AUTORITZACIONS PER A LES CREMES 
 
Per a tots aquells interessats que presenten declaració responsable i utilitzen 
correctament l'aplicació per al control de cremes que proporcione 
l'Ajuntament de Xixona, existirà un únic període d'autorització, la validesa del 
qual abastarà des del 17 d'octubre, o des del dia de la presentació de la 
declaració responsable en l'Oficina de Registre de l'Ajuntament de Xixona, fins 
al 31 de maig, tots dos inclusivament, amb l'excepció del període intermedi 
que va des del dimecres de la Setmana Santa fins a l’endemà del dilluns 
següent a la Pasqua, conegut com a dilluns de Sant Vicent. 
 
Tots aquells usuaris que utilitzen correctament l'aplicació de control de cremes 
que facilite l'ajuntament veuran renovada automàticament i anualment la 
declaració responsable d'autorització de cremes, per un màxim de 5 anys. 
Vençut el termini hauran de presentar nova declaració responsable. 
 



 

Aquells sol·licitants que no utilitzen l'aplicació per al control de cremes, hauran 
de presentar declaracions responsables cada dos mesos dins del període 
d'autorització. 
 
Igualment, les persones que han acceptat l'ús de l'aplicació informàtica de 
control de l'activitat de crema i no la usen en totes les seues cremes o la usen 
de manera incorrecta, encara que això no siga motiu de sanció per part de la 
Conselleria competent en la matèria o altres administracions públiques, veuran 
anul·lada la validesa anual que suposa la presentació de la declaració 
responsable així com l'accés a l'aplicació informàtica de control del foc, amb 
la prèvia notificació a l'interessat. Per això, per a reprendre l'activitat de crema 
de restes vegetals provinents de l'activitat agrícola tradicional, haurà de tornar 
a presentar la declaració responsable de crema davant l'Ajuntament de 
Xixona, el període de validesa del qual serà únicament de dos mesos. Aquesta 
restricció serà vàlida fins a la fi del període de cremes autoritzat anualment, és 
a dir, 31 de maig. 
 
En tot cas sempre es respectarà els dies i horaris que s'indiquen en aquest 
document per a cada tipus de crema i període de l'any. 
 
La crema d'olivera en verd, que té regulació especial, implicarà la presentació 
de declaració responsable específica.  
 
En tot allò no contemplat en aquest Pla local de cremes, serà aplicable, amb 
caràcter general el que establisca la llei forestal de la Comunitat Valenciana, 
el reglament que la desenvolupa i la normativa vigent en el moment de la 
seua aplicació. 
 
Queda completament prohibit fer foc sense haver presentat a l'Ajuntament la 
corresponent declaració responsable. La responsabilitat per danys a tercers, 
tant civil com penal recaurà en el propi peticionari. 
 
5. NORMES GENERALS PER A LA REALITZACIÓ DE TOTES LES CREMES. 
OBLIGACIONS DEL SOL·LICITANT 
 
L'autorització per a la crema és nominal i a favor, únicament i exclusiva, de la 
persona peticionària. No obstant això, en el cas que la parcel·la o parcel·les 
en les quals es faça la crema, siguen una explotació agrària, es podrà incloure 
un llistat de fins a un màxim de tres persones que podran realitzar l'activitat de 
crema. Aquestes persones autoritzades hauran d'utilitzar també l'aplicació de 
control de cremes. 
 
El sol·licitant que vaja a realitzar algun tipus de crema haurà de guardar les 
següents normes: 
 
- Es podrà cremar, sempre que s'haja presentat la declaració responsable, 

en els dies i hores que figuren en aquest PLQ. 



 

- Haurà de dur la còpia original de la declaració responsable, que li 
facilitaran els funcionaris del registre de l'Ajuntament, que incloga el 
caixetí amb les metadades corresponents al seu registre a l'Ajuntament. 
Estarà obligat a mostrar-la quan així siga requerit per alguna de les 
autoritats competents. 

- El sol·licitant haurà de romandre vigilant la foguera fins a extingir-la per 
complet i sempre abans de les 13.00 hores o una altra que, en el seu 
moment, determine l'administració autonòmica competent en aquesta 
matèria. 

- El sol·licitant haurà de formar un tallafocs, al voltant de la zona que es 
cremarà, que no serà inferior a 2 m, i haurà de disposar dels mitjans de 
suport necessaris per a controlar qualsevol alteració del foc. 

- S'haurà de comunicar la ubicació, l'inici i l'extinció de la crema en 
l'aplicació de control de cremes que es proporcione per l'Ajuntament de 
Xixona. Qualsevol incidència que ocórrega durant la crema, haurà de 
comunicar-se també a través del botó d'emergències de l'aplicació. 

- Totes les cremes agrícoles es realitzaran a una distància d'almenys 50 m 
de la muntanya o vegetació forestal. Si per les característiques dels 
terrenys (xicotetes propietats, etc.), no fóra possible respectar aquesta 
distància, la crema s'efectuarà en el lloc de la propietat més allunyat de 
la muntanya i en cremador. 

- Es considera necessari incentivar l'ús de cremadors per a l'eliminació de 
les restes agrícoles, establint limitacions físiques en el moment de les 
cremes. Els cremadors es construiran segons els criteris establits en el Pla 
local de prevenció d'incendis forestals del terme de Xixona. 

 
L'incompliment de qualsevol de les normes establides en aquest article 
implicarà la retirada de l'autorització per a la crema, encara que s'haja 
presentat o es presente declaració responsable, pel període mínim d'un any a 
comptar des del moment en què s'alce diligència per part de la policia local o 
s'emeta informe tècnic amb els indicis d'incompliment de la normativa. 
L'ajuntament donarà trasllat de la incidència a la Conselleria amb 
competències de Medi Ambient perquè inicie expedient sancionador si 
correspon. 
 
L'incompliment reiterat en la normativa suposarà la retirada de l'autorització 
nominal de crema i la impossibilitat total d'obtenir nova a la persona que ha 
incomplit la normativa en dos o més ocasions. La presentació de la declaració 
responsable per part de les persones que incomplisquen la normativa de 
manera reiterada no implicarà la seua autorització. 
 
6. MESURES EXTRAORDINÀRIES 
 
Únicament es podran cremar restes agrícoles i marges quan el nivell de 
preemergència davant el risc d'incendis forestals, declarat per l'Agència de 
Seguretat i Emergències de la Comunitat Valenciana, siga baix/mitjà, 
numèricament el nivell 1. No obstant això, totes les autoritzacions de crema 



 

concedides en aplicació d'aquest PLQ, queden AUTOMATICAMENTE 
CANCEL·LADES I PROHIBIDES, encara que el risc declarat siga baix/mitjà, quan 
bufen vents forts o de ponent, o quan les condicions meteorològiques així ho 
aconsellen. 
 
Les autoritzacions concedides queden AUTOMATICAMENT CANCEL·LADES I 
PROHIBIDES quan el nivell de preemergència davant el risc d'incendis forestals, 
declarat per l'Agència de Seguretat i Emergències de la Comunitat 
Valenciana estiga declarat com a risc alt, numèricament nivell 2, o risc extrem, 
numèricament nivell 3.  
 
El nivell d'alerta així com la seua previsió per al dia de la crema, podrà 
conèixer-se  a través de l'aplicació per al control de cremes que facilitarà 
l'ajuntament, en Twitter: gva_112cv o en www.112cv.com o cridant a qualsevol 
dels següents telèfons: dies laborables al 012, caps de setmana i festius al 112. 
Per part seua, l'Ajuntament de Xixona tindrà actiu en la seua pàgina web 
www.xixona.es un enllaç a la pàgina del servei d'emergències 112. 
 
7. VIGÈNCIA D'AQUEST PLA LOCAL DE CREMES  
 
És vàlid fins a la publicació d'una nova ordre per a la prevenció d'incendis 
forestals, la qual prevaldrà sobre aquest Pla i es reflectirà en la seua posterior 
revisió o modificació; fins a la necessitat de ser modificat per alguna de les 
parts (Ajuntament o Conselleria) o fins a la seua revisió en el termini de 5 anys 
des de la seua aprovació. 
 
En aquests casos es passaria a la normativa general de la Comunitat 
Valenciana, mentre s'elabora i aprova el nou Pla.  
 
8. MITJANS QUE L'ENTITAT LOCAL POT DISPOSAR PER A DONAR SUPORT A 
AQUESTA ORGANITZACIÓ 
 
L'Ajuntament de Xixona, per a dur a terme la regulació proposada en el Pla 
local de cremes, compta amb els següents mitjans: 
 
 Brigada d'obres de l'Ajuntament 
 Policia local 
 Aplicació mòbil per al control de cremes 
 
L'ajuntament vetlarà pel compliment d'aquest PLQ i es compromet a fer una 
CAMPANYA DE DIFUSIÓ, del contingut del Pla, perquè arribe al màxim d'usuaris 
possibles mitjançant bàndol, tauler d'anuncis, cartes, etc. D'igual manera 
avaluarà de forma continuada la marxa d'aquest Pla amb la Conselleria, 
col·laborant activament en la correcció de les deficiències i negligències que 
siguen observades.  
 
9. DISPOSICIONS ADDICIONALS 



 

 
- El model de declaració responsable per a realitzar les cremes és el que 

figura en els annexos d'aquest PLQ 
- L'aplicació mòbil per al control de cremes és la que s'indique per part de 

l'Ajuntament de Xixona 
- En cas de no complir-se els dies i horaris, així com les precaucions que 

s'estableixen, o per qualsevol motiu no es feren els tràmits necessaris, se 
sancionarà tal com marca la legislació vigent (ordenances municipals, llei 
forestal de la Comunitat Valenciana, etc.) 

- La declaració responsable de l'activitat de crema contindrà el llistat 
detallat de les condicions en les quals s'atorga i les obligacions del 
sol·licitant. A l'igual del llistat de persones autoritzades en el cas 
d'explotacions agràries. 

 
10. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 
DEURES DE L'AJUNTAMENT:  
 
- Verificar que s'emplenen correctament les dades de les autoritzacions. 
- Comunicar a la Conselleria competent en prevenció d'incendis forestals 

les declaracions responsables rebudes. 
- Proporcionar als usuaris l'aplicació mòbil per al control de cremes de 

manera gratuïta igual que les indicacions necessàries per al seu correcte 
ús. 

- Informar de qualsevol anomalia o incompliment del present Pla a la 
Conselleria (agent mediambiental, oficina comarcal o servei territorial). 

 
11. ANNEX 
 
S'inclouen, com a annex a aquest document, el següent: 
 
ANNEX I.- MODEL OFICIAL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PERMÍS DE CREMES 
I QUADRE RESUM DE LES CONDICIONS DEL PLQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ACTIVITATS AMB FOC 
Regulades pel Pla local de cremes de l’Ajuntament de Xixona 

 
Dades del declarant 
Dni/Nie/Passaport Cognoms i nom o raó social  
  
Domicili de notificació Número Escala Pis Porta Codi postal 
      

Municipi Província Telèfon Telèfon mòbil Adreça electrònica 
     

 
Dades del titular de la finca (si no és el declarant)  
Dni/Nie/Passaport Cognoms i nom o raó social  
  
Domicili de notificació Número Escala Pis Porta Codi postal 
      

Municipi Província Telèfon Telèfon mòbil Adreça electrònica 
     

 
Operacions per a les quals es presenta la declaració responsable 
 A.1) Crema de restes agrícoles (podes, etc) 
 A.2) Regulació especial de crema d’olivera en verd. De l’1 al 30 de juny 
 B)   Crema de màrgens, sèquies o cunetes. Sempre a més de 50 metres dels terrenys forestals 

(posar la distància en el quadre següent) 
 
Lloc de la crema 
Partida Polígon Parcel·la Màrgens, cunetes. 

Distància en m a 
terreny forestal 

Ref. cadastral 

     

Partida Polígon Parcel·la Màrgens, cunetes. 
Distància en m a 
terreny forestal 

Ref. cadastral 

     

Partida Polígon Parcel·la Màrgens, cunetes. 
Distància en m a 
terreny forestal 

Ref. cadastral 

     
 
Sistemes de control de l’activitat i cessió de dades 
El declarant és compromet SI/NO a l’ús de l’aplicació per al control de foc, dins de les activitats 
relacionades amb les cremes agrícoles, que l’Ajuntament de Xixona posa a la seua disposició, 
tenint en compte que aquesta acceptació comporta l’autorització per a la cessió de les seues 
dades personals a l’empresa que, en el seu moment, contracte l’Ajuntament i, si escau, a altres 
entitats públiques amb competències en aquesta matèria. 

 
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS-Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i Garantia dels Drets Digitals. El responsable del  tractament dels dades de caràcter personal és l'Ajuntament de 
Xixona, amb CIF P0308300C i domicili a l'av. Constitució, 6, 03100, Xixona. La finalitat per a la qual les dades seran tractades 
és la  gestió de l'autorizació d'activitats de crema agrícola. La legitimació per a realitzar aquest tractament està basada en 
l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d'una obligació legal aplicable al 
responsable del tractament. Drets: accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (si escau) 
retirada del consentiment prestat. La manera d'exercir aquests drets i la informació addicional sobre tractaments de dades 
personals s'indica en la informació addicional, disponible en la web: http://www.xixona.es/es-es/home/politicaprivacidad 
 



 

Declaració responsable 
 

El signant d’este document administratiu, declara que coneix i assumeix, sota la seua completa 
responsabilitat, les següents condicions per a la crema de restes agrícoles. 
 

1. La crema l’ha de fer el sol·licitant i és dura a terme en les parcel·les on s'ha sol·licitat. 
2. Aquesta autorització és vàlida del dia 17 d'octubre, o del dia de la presentació de la 
declaració responsable en l'oficina de registre de l'Ajuntament de Xixona, al 31 de maig inclòs, 
sempre que s'accepte l'ús de l'aplicació pel control del foc prevista en el punt anterior. 
En cas que no s'accepte i es comprometa a l'ús de l'aplicació de control de foc, la validesa de 
l'autorització serà de dos mesos des del dia en què és registre la declaració responsable en 
l'Ajuntament de Xixona.   
No es pot cremar, en cap cas, entre el Dijous Sant i el dilluns de Sant Vicent, ambdós inclosos. 
3. Les cremes del tipus A1, restes de l’activitat agrícola, es podran fer de dilluns a diumenge entre 
l’eixida del sol i les 13.00 hores, havent d'estar totalment extingit el foc a aquesta hora. La crema 
es farà a més de 50 metres del terreny forestal. 
Si per els característiques del terreny (propietat xicoteta, etc.) no fóra possible les cremes de 
restes agrícoles exclusivament, es faran en el lloc de la propietat més allunyat possible, amb 
cremador. 
Les cremes de tipus A2, olivera en verd exclusivament, es podran fer, prèvia presentació de la 
declaració responsable, entre l’1 i el 30 de juny, amb horari des de la sortida del sol fins a les 
11.00 hores i es farà a més de 50 metres de terreny forestal. 
4. En el cas de la crema de màrgens, cunetes i sèquies, l'horari permès per a la crema és des de 
l'eixida del sol fins a les 13.00 hores i, obligatòriament, a més de 50 metres de la muntanya o 
terreny forestal.  
5.  Únicament es podrà cremar quan el nivell d'alerta de risc d'incendis  forestals, decretat per 
l'organisme competent de l'administració autonòmica, siga 1, nivell baix-mitjà i, a més, no bufen 
vents forts o de ponent, i quan les condicions meteorològiques així ho aconsellen. 
6. El declarant, sempre abans de cremar, s'informarà d'estes condicions de nivell d'alerta de risc 
d'incendis forestals. La consulta es pot fer dels maneres següents:   

 Aplicació per al control de l'activitat de crema, implementada per l'Ajuntament de Xixona 
 Pàgina web de l'Ajuntament de Xixona: www.xixona.es, on pot trobar un enllaç amb la 

web del  servei d'emergències 112 
 Pàgina web d'emergències de la Comunitat Valenciana, www.112cv.com 
 Twitter d'emergències de la Comunitat Valenciana, twiter gva_112cv 

7. Dur el justificant de la presentació d’aquesta declaració responsable mentre estiga cremant i, 
si escau, comunicar la ubicació, l'inici i l'extinció de la crema en l'aplicació de control de cremes 
que proporcione l'ajuntament de Xixona i comunicar mitjançant el botó d'emergències de 
l'aplicació, qualsevol incidència que puga ocórrer mentre es crema.  
8. Romandre vigilant la foguera fins que estiga completament extingida. 
9. Formar un tallafocs, al voltant de la zona on es crema, que no continue inferior a dos metres. A 
més, haurà de disposar de mitjans de recolzament necessaris per a controlar qualsevol alteració 
del foc. 
10. Suspendre o reduir i adaptar l'horari de crema quan la Conselleria competent en matèria de 
prevenció d'incendis forestals així ho considere escaient i es publique la corresponent ordre en el 
DOGV.  
11. La responsabilitat per danys a tercers, tant civil com penal, recaurà en el mateix peticionari. 
 

Observacions 
 
 
 
 

Xixona,     de de.                   
(data i signatura  de l’interessat).   



 

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR LA DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
Declarant: És la persona que fa la crema i que, per tant, és el signant d’aquesta 

declaració responsable. 

Titular de la finca: Aquesta dada únicament s’ha de consignar en el cas que el 
titular seguisca una persona diferent al declarant. 

Operacions que es comuniquen: El declarant marcarà la casella o caselles 
corresponents. Durant el període de crema normal, del 16 d’octubre 
fins al 31 de maig, es possible marcar les caselles A1 i B. Durant el mes 
de juny únicament és possible l’opció A2. 

Lloc de la crema:  

 Denominació de les partides existents: la Sarga, la Canal, Bugaia de 
Dalt, Bugaia de Baix, Nutxes, Sot, Almoraig, Serratella, Cabeçó, Abió, 
Almarx, Alécua, Segorb, Barranc, Espartal, Feliu, Sílim, Montnegre de 
Dalt i Montnegre de Baix. 

 Polígons: de l’1 al 26. 

 Parcel·els: segons divisió cadastral. 

 Màrgens, sèquies i cunetes. Únicament en el cas d’haver marcat 
l’opció B, és consignarà la distància als terrenys forestals més a prop 
del lloc de la crema. 

Sistemes de control de l’activitat i cessió de dades. El declarant haurà de ratllar 
l’opció que no corresponga i, per tant, romandrà visible l’opció 
escollida. 

 
VALIDESA DE L’AUTORITZACIÓ 

 
El Pla local de cremes de l’Ajuntament de Xixona estableix que, mitjançant la 
presentació de la declaració responsable i l’ús adequat de l’aplicació de control 
de cremes que es lliura al declarant, l’autorització per a la crema podrà ser 
renovada automàticament per períodes anuals, fins a un màxim de 5 en total. 

En cas de no acceptar l’ús de l’aplicació, la validesa de l’autorització serà de dos 
mesos i no hi haurà renovació automàtica, per la qual cosa, una vegada finalitzat 
el termini  haurà de presentar una nova declaració responsable. 

No fer servir l’aplicació de control de foc, o fer-la servir de manera inadequada, 
havent-se compromès, encara que no supose una sanció per part de 
l’administració competent en la matèria, implicarà l'anul·lació de la validesa 
anual, per la qual cosa, l’interessat, haurà de tornar la declaració responsable que 
servirà per a dues mesos. Aquesta restricció estarà en vigor fins que acabe el 
període normal de crema, el 31 de maig. 

L’incompliment de les condicions de la crema suposarà la pèrdua de l’autorització 
d’acord amb el que és preveu a l’article 5 del Pla local de cremes. 

 



 

 

 

ZONIFICACIÓ TIPUS DE CREMA PERÍODES 
AUTORITZATS DIES  HORARI CONDICIONS PROCEDIMENT 

Tot el terme 
municipal de 
Xixona, a 
menys de 500 
m de terreny 
forestal  

Cremes 
agrícoles 

Restes i 
podes 
agrícoles 

Entre el 17 
octubre i el 31 de 
maig, tots dos 
inclosos 

de DILLUNS a 
DIUMENGE 

Entre l'orto 
i les 13.00 
hores 

A menys de 50 
m de superfície 
forestal, només 
amb cremador 

S'haurà de 
presentar 
DECLARACIÓ 
RESPONSABLE 
davant 
l'Ajuntament, 
segons model 
aprovat 

Cremes 
especials: 
Restes i 
podes 
només 
d'olivera en 
verd  

Entre l'1 i el 30 
de juny, tots dos 
inclosos 

de DILLUNS a 
DIUMENGE 

Des de 
l'alba i fins 
a les 11.00 
hores  

Mai a menys 
de 50 m de 
superfície 
forestal 

Cremes de marges 
(sempre a més de 50 
m de la muntanya) 

Entre el 17 
octubre i el 31 de 
maig, tots dos 
inclosos 

de DILLUNS a 
DIUMENGE  

Des de 
l'orto fins a 
les 13.00 
hores 

Mai a menys 
de 50 m de 
superfície 
forestal 

 
L'autorització serà vàlida des del 17 d'octubre, o des del dia de la seua presentació en l'oficina de registre de 
l'Ajuntament de Xixona, fins al 31 de maig de cada any, inclosos, sempre que s'accepte l'ús de l'aplicació 
per al control de foc prevista en l'apartat anterior. En cas de no acceptar i comprometre's a l'ús de 
l'aplicació de control de l'activitat de foc, l'autorització serà vàlida per un període de dos mesos a comptar 
des de la seua presentació en l'oficina de registre de l'Ajuntament de Xixona. No es podrà cremar en cap 
cas entre el Dijous Sant i el dilluns de Sant Vicent, tots dos inclosos. 
Si per les característiques del terreny (xicoteta propietat, etc.) no fóra possible mantenir aquesta distància, 
les cremes de restes agrícoles, exclusivament, es faran en el lloc de la propietat més allunyat possible amb 
cremador. 
Únicament es podrà cremar quan el nivell d'alerta de risc d'incendis forestals, decretat per l'Organisme 
competent de l'Administració Autonòmica, siga 1, nivell baix-mitjà, i, a més, no bufen vents forts o de ponent 
o quan les condicions meteorològiques així ho aconsellen. 
El declarant, sempre abans de cremar, s'informarà d'aquestes condicions de nivell d'alerta de risc d'incendis 
forestals. La consulta es pot fer de les següents maneres:   
• Aplicació per al control de l'activitat de crema, implementada per l'Ajuntament de Xixona 
• Pàgina web de l'Ajuntament de Xixona: www.xixona.es, on trobarà un enllaç amb la web del servei 

d'emergències 112 
• Pàgina web d'emergències de la Comunitat Valenciana, www.112cv.com 
• Twitter d'emergències de la Comunitat Valenciana, twiter gva_112cv 
Haurà de portar amb si aquest permís quan s'estiga realitzant la crema i, si escau, comunicar la ubicació, 
l'inici i l'extinció de la crema en l'aplicació de control de cremes que es proporcione per l'Ajuntament de 
Xixona i a comunicar a través del botó d'emergències de l'aplicació, qualsevol incidència que ocórrega 
durant la crema.  
Romandre vigilant la foguera fins que aquesta es trobe completament extingida.  
Formar un tallafoc al voltant de la zona que es cremarà, que no serà inferior a 2 m, i haurà de disposar dels 
mitjans de suport necessaris per a controlar qualsevol alteració del foc.  
Suspendre, reduir i/o adaptar l'horari de cremes quan la Conselleria competent en matèria de prevenció 
d'incendis forestals així ho considere necessari i es publique l'ordre corresponent en el DOGV. 
La responsabilitat per danys a tercers, tant civil com penal, recaurà en el propi peticionari. 

 

QUADRE RESUM D’AUTORITZACIONS 
DEL PLA LOCAL DE CREMES DE XIXONA 



 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE CREMA: 
 
Aprovació inicial: Ple de la corporació de 27/01/2022. 
Publicació de l’aprovació inicial: BOP Alacant núm. 72 de 13/04/2022. 
No hi ha suggeriments ni reclamacions en termini. 
Publicació de l’aprovació definitiva: BOP Alacant núm. 107 de 07/06/2022. 


