AJUNTAMENT DE L’ALCORA
Carrer Sant Francesc, 5
12110 l’Alcora. Telf. 964 36 00 02

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A CREMES EN ZONA GENERAL

(Parcel·les agrícoles situades entre 30 i 500 m de distància de sòl forestal amb cremador condicionat)
Regulat pel Decret 98/95 de Reglament de la Llei 3/1993 Forestal de la Comunitat Valenciana
1.

Dades personals del sol·licitant.

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL

NIF O PASSAPORT

Domicili

Població

Telèfon/mòbil de contacte

2.

Província

e-mail

Tipus de crema (marque amb una creu)

Crema agrícola sense cremador habilitat a més de 30 m de sòl forestal.
Crema agrícola amb cremador habilitat a més de 30 m de sòl forestal.
Crema de marges de cultiu, ribassos, cunetes o sèquies.
Ús del foc en activitats apícoles.
Crema agrícola amb cremador habilitat a menys de 30 m de sòl forestal. (AUTORITZACIÓ EXCEPCIONAL en període d’alt risc 1 de
juny a 16 d’octubre)
3.

Ubicació de la crema (marque amb una creu només en els llocs habilitats).
PARTIDA

Polígono /Partida

Disposa de cremador
habilitat?

Distància entre la crema i el sòl
forestal

A

Sí

No

0 – 30 m

30 – 500 m

B

Sí

No

0 – 30 m

30 – 500 m

C

Sí

No

0 – 30 m

30 – 500 m

D

Sí

No

0 – 30 m

30 – 500 m

El sol·licitant identificat en el punt 1 es compromet a acceptar i seguir les normes de caràcter general i específic establertes en el Pla Local de
Cremes del terme municipal de l’Alcora i en el dors d’aquesta sol·licitud, les quals ha llegit i entès, i per la qual cosa es fa responsable del correcte
desenvolupament de la crema.
4.

□

Solicito que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas, el/la funcionario/a encargado/a de la tramitación de este expediente pueda efectuar en mi nombre la actuación
administrativa consistente en: Presentación de esta solicitud en el registro de entrada del Ayuntamiento de l'Alcora"
L’Alcora, a

de

de 2021

(FIRMAR AQUI)
SIGNATURA DEL SOL·LICITANT
(acceptant les condicions establides en el PLC)
5 Aceptación de la representación: Con la firma del presente escrito, el representante acepta la represenación conferida" FIRMA del Funcionari
AUTORITZACIÓ (a reomplir per l’administració local)
DATES D'AUTORITZACIÓ:

Del de

de 2021

Al de

de 2021

SIGNATURA I SEGELL DE L'AJUNTAMENT
L’Alcora, a
de
de 2021
EXCM/A SR/. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE L’ALCORA
ABANS DE PROCEDIR AMB LA CREMA: VEURE NORMES DARRERE DE L’IMPRÈS. INFORMAR-SE DEL NIVELL D'ALERTA EN LA :
POLICIA LOCAL DE L’ALCORA ( En la puerta hay un cartel o por telefono 964360004)
PAGINA WEB DE LA GENERALITAT www.112cv.gva.es
APP GVA 112 Avisos

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 5 de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal se l'informa
que les dades facilitades per vostè mitjançant aquest imprès seran objecte de tractament informatitzat, passant a formar part de fitxer del Registre General
d'aquest Ajuntament (publicat en el B.O.P. núm. 36 de data 12/02/2002), podent exercir davant el mateix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i

oposició.

AJUNTAMENT DE L’ALCORA
Carrer Sant Francesc, 5
12110 l’Alcora. Telf. 964 36 00 02

SI VEU FOC TRUQUE AL 112
NORMES DE CARÀCTER GENERAL PER A LA REALITZACIÓ DE LES CREMES
ZONES
Zona de Màxim
Risc

0 - 30 m del terreny
forestal

TIPUS DE CREMA

DIES

HORARI

Sense cremador
Amb cremador*
Sense cremador

Zona general

PERÍODE

> 30 m del terreny
forestal

PROCEDIMENT
Autorització per a cremes en zones de màxim
risc

17 d’octubre
–

Tots

31 de maig

Des l’orto fins a
les 13:30 hores.
Autorització per a cremes en zona general

Amb cremador
Zona de Màxim
Risc

0 - 30 m del terreny
forestal

Sense cremador

Zona general

> 30 m del terreny
forestal

Amb cremador

Prohibida la crema
1 de juny– 16
d’octubre
Tots

Des l’orto fins a
les 11:00 hores.

Autorització EXCEPCIONAL per a cremes
en zona general

* Si la parcel·la es troba totalment inclosa en aquesta franja, es recomana cremar en cremador agrícola degudament condicionat sempre que aquest es localitze a menys de 10
m de distància del terreny forestal.

S’atendrà en qualsevol cas a les següents indicacions de forma obligatòria:
Generals
El dies d’Alerta 2 i 3 queda totalment prohibit qualsevol tipus de foc, inclòs l’ús de càmping gas i paellers en les àrees recreatives o zones
d’acampada.
Les cremes sols podran realitzar-se els mesos i horaris establerts per el Pla Local de Cremes. Solament es podran realitzar cremes en preemergència
per incendis forestals de NIVELL 1.
Els permisos no tindran validesa els dies amb vent (superior a 10 km/h). Si iniciats els treballs es produïra l’aparició d’aquest, es suspendrà
immediatament la operació i s’apagarà el foc.
No s’abandonarà la vigilància de la zona fins que el foc estiga totalment apagat.
La persona autoritzada prendrà totes les mesures que considere oportunes i en el seu cas, les indicades per l’Agent Mediambiental, perquè l’activitat
es desenvolupe de la forma més segura possible. En tot moment, la persona autoritzada serà el responsable dels danys que es puguen ocasionar en
cas de negligència.
Qualsevol persona que advertisca un incendi forestal deurà avisar el més ràpid possible al telèfon 112 o a l’autoritat competent més propera.
Baix ningun concepte l’altura de la flama pot superar els 4 metres.
No es permet la crema de residus sòlids urbans, ni productes la procedència dels quals no siga agrícola. Tampoc és permesa la crema de plàstics o
embasaments de fitosanitaris.
Serà obligatori estar en possessió d’aquesta autorització durant el desenvolupament de la crema.
Aquesta autorització tindrà una validesa de 15 dies naturals des de la data d’expedició per l’autoritat competent.
Dins d’aquelles parcel·les que es troben íntegrament a menys de 30 metres de sòl forestal, es recomana fer la crema dins de cremador habilitat.
En el lloc de realització de la crema ha d'haver-hi un telèfon mòbil operatiu o un altre mitjà de comunicació que permeta donar un avís d'alarma
ràpidament.
En cas de fuita tots els treballadors han de tractar d'atallar el conat treballant de forma coordinada i diligent, fins a l'arribada dels primers mitjans
d'extinció
Específiques
S’establirà una distància mínima de 5 metres entre la foguera i els marges, cunetes o qualsevol altra formació vegetal on hi haja continuïtat amb la
vegetació forestal susceptible de cremar.
La persona que realitze la crema haurà d’estar proveïda d’una motxilla de fumigació de 20 litres de capacitat (com a mínim) plena d’aigua, sempre que
no dispose de mànegues o dipòsits d’aigua dels que fer ús en cas de tenir que apagar el foc de la foguera.
Les parcel·les, cunetes, marges o sèquies contigües que delimiten amb la zona de crema deuen estar perfectament llaurades o lliures de vegetació,
sense la possibilitat que propaguen un foc per continuïtat de les estructures vegetals. En cas contrari, s’haurà de desplaçar el lloc de crema perquè és
complisquen les distàncies mínimes de seguretat i el foc s’haurà d’iniciar a contra vent (en el cas que es realitze la crema fora de cremador condicionat).

SI VEU FOC TRUQUE AL 112
De conformitat amb el que s'estableix en l'article 5 de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal se l'informa
que les dades facilitades per vostè mitjançant aquest imprès seran objecte de tractament informatitzat, passant a formar part de fitxer del Registre General
d'aquest Ajuntament (publicat en el B.O.P. núm. 36 de data 12/02/2002), podent exercir davant el mateix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i

oposició.

