Comunicació de crema

Dades de la persona sol·licitant
Nom de la institució, entitat, empresa o persona física

NIF

Adreça

Municipi

Comarca

Telèfon

Telefax

Codi postal

Adreça electrònica

Identificació del lloc on es pretén fer la crema
Terme municipal

Paratge, urbanització, finca, etc.

Dia o dies i hores de la crema

Tipus de crema i causa que la motiva

Data:

(Signatura)

OFICINA DEL COS D'AGENTS RURALS DE / AJUNTAMENT / CONSELL COMARCAL / DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE MEDI AMBIENT A

COMUNICACIONS DE CREMA
(Període del 16 d’octubre al 14 de març)

MESURES PREVENTIVES
S’hauran d’adoptar les mesures de prevenció i respectar les prohibicions descrites a
l’article 14, Mesures preventives, del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, segons es recull a continuació:
-

Per encendre foc i per utilitzar bufadors en els terrenys esmentats a l’article 1
d’aquest Decret (terreny forestal), en el període comprès entre el 16 d’octubre i el
14 de març, s’observaran les mesures preventives següents:
a) Netejar la zona en què s’efectuï la crema i/o aquella en què s’utilitzi un
bufador en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl. La crema s’efectuarà com a
mínim a 10 metres de distància respecte d’aquells arbres que tinguin més de
60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 m del terra.
b) La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 m d’alçada.
c) La crema començarà i acabarà amb llum de dia, excepció feta dels focs
d’esbarjo. En cap cas no s’abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.

-

Resta prohibit:
a) Llençar objectes encesos.
b) Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que
puguin ser causa de l’incendi d’un foc.
No obstant això, en cas que la previsió de risc d’incendi sigui alta, el Departament
de Medi Ambient ho comunicarà als ajuntaments a través de les diferents unitats
territorials del cos d’agents rurals per tal que, si escau, adoptin les mesures que
preveu l’article 1.3 del Decret 64/1995.

-

Els agents rurals i altres agents de l’autoritat podran establir in situ mesures
complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions
que s’estiguin duent a terme quan les condicions meteorològiques així ho
aconsellin.

-

S’haurà de disposar del material necessari per a l’extinció d’un inici d’incendi
forestal.

-

S’haurà de disposar d’un mitjà per donar avís immediat davant de qualsevol
incidència.

-

Els agents rurals i altres agents de l’autoritat podran suspendre in situ les
autoritzacions i prendre les mesures complementàries.

