Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General de Forests
Autorització col·lectiva
D’acord amb l’autorització col·lectiva per activitats amb risc d’incendi forestal atorgada pel Departament
d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Natural per la realització de cremes agrícoles, aquest Ajuntament lliura
la present autorització individual.
Dades personals
Nom i cognoms
Adreça

DNI/NIF/NIE
Municipi

Telèfon mòbil

Té autorització per fer foc, exclusivament per cremes de brancatge i restes vegetals procedents de treballs agrícoles, en aquest
terme municipal a la/les finca/ques1:
1.
2.
3.
El/s dia/es següents (excepte diumenges i festius oficials a Catalunya):
Març: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 30 i 31
Abril: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 i 30
Maig: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 i 31
Juny: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 i 14,
Horari: de les 06:00 hores fins les 12:00 hores

Condicions de suspensió
1. L’autorització quedarà suspesa en cas d’activació del pla alfa al nivell 2 o superior.
2. L’activitat només es podrà començar amb vent encalmat. Amb una velocitat del vent superior 10km/h. (un vent de 10km/h fa moure les
fulles) l’activitat s’haurà d’aturar ( orientativament poden servir els valors de l’Escala Beaufort).

Condicions generals
1. S’ha de disposar de telèfon mòbil per poder donar avís immediat davant de qualsevol incidència al 112.
2. El lloc de l’activitat es deixarà net de brossa i deixalles.
3. Abans d’iniciar l’activitat, cal consultar el web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per conèixer si
ha estat suspesa, bé per activació del nivell del pla alfa, bé perquè les condicions de perill així ho aconsellen, bé per l’adopció de mesures
extraordinàries en aplicació de l’article 18 del Decret 64/1995. La consulta del nivell de pla alfa existent a la zona es farà mitjançant
l’adreça web http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/ , mitjançant el telèfon del seu ajuntament o, el telèfon d’atenció ciutadana
(012). El pla Alfa s’actualitza cada dia a les 09:30h hora oficial.
4. L’autorització la portarà el responsable durant el desenvolupament de l’activitat.

Condicions especifiques
1. No es podran fer les cremes a menys de 25 metres de la zona forestal, excepte si es disposa d’un mínim de 30 litres d’aigua ( 2
motxilles extintores ) a peu de la crema; en aquest cas, la distància a terreny forestal serà d’un mínim de 15 metres.
2. L’activitat s’ha de fer exclusivament els dies i hores esmentades en aquesta autorització. Els dies autoritzables per a les cremes
col·lectives són tots menys els diumenges i festius oficials a Catalunya.
3. El lloc de la crema estarà net de vegetació en un perímetre de 3 metres al voltant del foc.
4. S’han de fer piles petites (volum màxim de 2 metres cúbics) i encendre’n una darrera l’altra, no simultàniament.
5. Les flames no poden superar els 3 metres d’alçada.
6. Cal apagar les brases un cop acabada l'activitat i assegurar el perímetre al voltant de la pila que es crema.
7. Aquesta autorització no és vàlida per a la crema de marges, canyars, rases, restes de jardineria, calçotades i crema de residus. Tampoc
és vàlida per a l’eliminació de restes procedents d’arrencades agrícoles (vinya, fruiters, oliveres, etc.) ni per les restes de rompudes
forestals. En aquests casos caldrà tramitar una autorització individual a les oficines del DAAM.
8. Els agents rurals podran establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les cremes quan les
condicions meteorològiques així ho aconsellin.
El/La signant DECLARA que coneix la legislació vigent sobre prevenció d’incendis i que es compromet a complir les condicions
especificades en la present autorització.

M0276-DO7

Signatura del/de la sol·licitant

1. paratge, nom de la finca, nom del carrer, polígon i parcel·la, coordenades UTM

Segell de l'Ajuntament

