AJUNTAMENT DE BENIATJAR (VALÈNCIA)
C/ Sant Roc, 19 C.P. 46844 Telf. 96 235 81 50

Fax 96 235 80 75

C.I.F. P-4605600-H

SOL·LITUD D’AUTORITZACIÓ PER A TREBALLS DE CREMES
ESPECIALS EN PERIODE DE L’1 DE JULIOL FINS ALS 30 DE
SETEMBRE
Nom i Cognoms

DNI

Adreça

Telèfon

Municipi

LOCALITZACIÓ:
Partida

Polígon

Parcel·les

Mitjans prevenció1

ACTIVITAT A REALITZAR:
Transformació

Arrancada d’arbres

Poda en verd

Altres

PARCEL·LES QUE REQUEREIXEN AUTORITZACIÓ:
-

ZONA GENERAL: Totes les parcel·les.

HORARI DE CREMES:
-

Desde les 6:00 h fins a les 10:00 h.

OBSERVACIONS:
S’autoritza a la persona responsable per a realitzar
l’operació indicada més amunt, que ha de complir les
normes generals i particulars que s’especifiquen al revers.

Autorització núm.

Període autoritzat

20/07/2017 - xx/xx/xxxx
Beniatjar, 20 / juliol / 2017

Persona
responsable

Autorització
Ajuntament

vist-i-plau Agent
Mediambiental

SERÀ OBLIGATORI, ABANS D’INICIAR EL FOC, CRIDAR A L’ 112 PER A COMUNICAR L’INICI
IMMEDIAT DEL FOC I EL NIVELL D’ALERTA, I EN FINALITZAR EL FOC TAMBÉ CALDRÀ CRIDAR
A L’ 112
1

Mitjans de prevenció: Cuba (C) – Motxilla (M) – Cremador (Q) – “Toma” d’aigüa (T)
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES AUTORITZACIONS I OBLIGACIONS PARTICULARS DELS USUARIS PER A LES
CREMES ESPECIALS
- El període de vigència de cada autorització vindrà determinat per l’Agent Mediambiental.
- L'HORARI per a cremes serà: Des de les 6 h. a les 10 h.
NORMES D'APLICACIÓ GENERAL.
Els usuaris hauran d'observar les obligacions següents:
a) L'autorització no tindrà validesa els dies de vent. Si una volta iniciats els treballs de crema, es produeix l'aparició de vent, se
suspendran els treballs de forma immediata i s'apagarà totalment el foc. En qualsevol cas, no serà vàlida quan la data
d'autorització coincidisca amb els dies declarats de perill extrem per la Conselleria competent.
b) El lloc on vaja a realitzar-se la crema estarà net de brossa i matolls, fins al sòl mineral, havent d'ubicar els muntons a cremar en
el centre de les parcel·les i amb disponibilitat d'aigua suficient per al control del foc en cas d'accident.
c) No s'abandonarà la vigilància de la crema per part de l'interessat fins que el foc estiga totalment apagat i transcórreguen dos
hores sense que s'observen brases.
d) La persona que realitze la crema haurà de portar l'autorització dels treballs, i actuarà com a responsable de tots els danys que
puga causar. Sense perjudici de les responsabilitats legals que es deriven dels seus actes.
e) Les acumulacions o emmagatzemaments previs a la crema de llenya de les restes agrícoles o forestals, no podran realitzar-se en
camins ni en una franja de 5 metres d'ample a un costat i a l'altre d’aquestos.
f) Tota persona que advertisca l'existència o indicació d'un incendi forestal, haurà de donar compte del fet, avisant al telèfon
d'emergències de la Generalitat 112, o bé a través del mig més ràpid possible, a l'Ajuntament o agent de l'autoritat més pròxim.
g) Serà obligatori, abans d’iniciar el foc, cridar a l’ 112 per a comunicar l’ inici immediat del foc i el nivell d’alerta, i en finalitzar el foc
també caldrà cridar a l’ 112.
h) Qualsevol altre deure o obligació contemplat al Capítol IV de l'Orde de 30 de març de 1994, de la Conselleria de Medi Ambient, o,
si és el cas, de les normes de caràcter municipal que, relacionades amb esta matèria, adopte l'Ajuntament en el futur.

