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Aclariments  sobre l’autorització excepcional i individualitzada de la crema de residus 
agrícoles i forestals establerta a la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls 
contaminats per a una economia circular a les Illes Balears 
 
Antecedents 
 
1. L’article 27.3 de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una 
economia circular estableix que, amb caràcter general, no està permesa la crema de residus 
vegetals generats en l’entorn agrari o silvícola. No obstant això, preveu que es podrà 
permetre la crema d’aquests residus amb caràcter excepcional —sempre que disposin de 
l’autorització individualitzada corresponent — per raons de caràcter fitosanitari que no 
sigui possible abordar amb un altre tipus de tractament i mentre es justifiqui 
adequadament que no existeixen altres mitjans per evitar la propagació de plagues, o, en 
entorns silvícoles, a fi de prevenir els incendis forestals quan no es pugui accedir a retirar-
los i gestionar-los posteriorment, en aplicació de l’exclusió prevista en l’article 3.2.e).  
 

2. Actualment, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no disposa d’un nombre 
suficient d’equips de tractament in situ de residus vegetals procedents d’entorns agrícoles 
i silvícoles en tots els municipis ni en tots els àmbits agraris i silvícoles. En canvi, en matèria 
de sanitat vegetal, la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural 
de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern de les Illes Balears i el Consell 
Insular de Menorca, el d’Eivissa i el de Formentera disposen de serveis adequats de lluita i 
gestió de plagues, com són, entre d’altres, el Servei d’Agricultura, el Laboratori Oficial de 
Sanitat Vegetal de les Illes Balears (LOSVIB) i els serveis insulars de sanitat vegetal, serveis 
de referència en matèria de lluita contra plagues i malalties agrícoles. 
 

3. També cal incidir en la diferència significativa del cost del tractament dels residus 
vegetals procedents d’entorns agrícoles i silvícoles entre els diferents mètodes emprats a 
les explotacions agràries (compostatge, trituració in situ, crema, etc.). Aquesta previsió 
relativa a la retribució dels costs totals de producció i gestió de les produccions agrícoles a 
favor de la figura de la persona agricultora ve aprovada per la Llei 16/2021, de 14 de 
desembre, per la qual es modifica la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per millorar el 
funcionament de la cadena alimentària. A més, cal esmentar que a la disposició addicional 
tercera d’aquesta llei s’indica que el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació publicarà 
els criteris sobre els diferents factors que intervenen en la determinació del cost de 
producció dels productes agraris. 
 

4. Alhora, en el cas de cremes de residus vegetals agrícoles en època de perill d’incendis 
forestals (entre el primer de maig i el 15 d’octubre, ambdós inclosos), el Decret 125/2007, 
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de 5 d’octubre, pel qual es dicten normes sobre l’ús del foc i es regula l’exercici de 
determinades activitats susceptibles d’incrementar el risc d’incendi forestal a la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, preveu que serà necessària l’autorització de la Direcció 
General d’Espais Naturals i Biodiversitat a les àrees contigües de prevenció. 
 
Procediment de sol·licituds 
 
Per dur a terme les sol·licituds de les cremes dins l’àmbit agrícola, des de la Direcció General 
d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació del Govern de les Illes Balears s’ha establert un procediment telemàtic.  
 
Per accedir al tràmit es sol·licita accedir amb clau o signatura digital, on s’emplena un 
formulari (procediment telemàtic) o bé es pot fer amb un formulari en pdf i adjuntar-lo al 
tràmit. Les persones físiques que no estan obligades a fer el tràmit electrònic ho poden fer 
a una Oficina de Registre de qualsevol administració pública. 
 
L’accés al procediment es pot realitzar a partir del següent link:  
 
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/5294676 
 
 
Una vegada arriba al Servei d’Agricultura es comprova la sol·licitud i es realitza la Resolució 
d’autorització si és el cas. 
 
Fins a data d’aquest informe s’han rebut un total 45 entrades i s’han resol 35 favorables, ja 
que les 10 restants tenien alguna deficiència de sol·licitud. El termini de resolució 
normalment s’estima en 5 dies. La major part de sol·licituds sol·liciten una notificació 
electrònica. 
 
Degut a que el dia 15 d’octubre s’autoritza la crema dins l’àmbit forestal, s’espera que hi 
hagi un augment de sol·licituds a partir d’aquesta data. 
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