AJUN TAMEN T DE BLAN ES

Protecció Civil
SOL·LICITUD PER ENCENDRE FOC
Cremes en obres

Sol·licitant

DNI

Com a (Propietari, promotor, etc.)
Adreça

Telèfon

DECLARA
1) Tenir l’autorització expressa del propietari
2) Conèixer la legislació vigent referent a prevenció d’incendis:
- Llei i Reglament d’incendis Forestals
- Decret (DARP), pel qual s’estableixen les mesures de prevenció d’Incendis Forestals
- Ordenança Municipal per a actes de Foc de l’Ajuntament de Blanes
3) Que es compromet a complir les Condicions Generals i Mesures Preventives
Localització
Obra
Adreça
Telèfon mòbil de contacte a l’obra
Referent a l’inici del foc
Data
Hora MATÍ I TARDA AMB LLUM
Persones i material amb les quals es compta per a la vigilància i el control del foc:

SOL·LICITA
L’autorització per encendre foc, amb les característiques esmentades, i en les condicions que
s’especifiquen al revers d’aquest document.
Blanes,

de

de

 Signatura sol·licitant

Departament de Protecció Civil
AUTORITZO el sol·licitant perquè encengui foc, amb les característiques esmentades, en les
condicions que s’especifiquen al revers i amb les següents condicions especials

El cap de Protecció Civil

Av. Joan Carles I, 120 17300 BLANES (Girona) Tel: 972.358.167 Emergències: 092

e-mail: pcivil@blanes.net

AJUN TAMEN T DE BLAN ES

Protecció Civil

MESURES PREVENTIVES

Aquestes mesures preventives són de caràcter obligatori en tots els casos en què es faci foc.
1. Amb excepció dels treballs culturals, el foc es farà només en zones sense pendent, evitant
les àrees amb una alta concentració de combustible( arbres, matolls, fullaraca, etc.).
2. El foc ha de ser sempre atès per una persona responsable, la qual mantindrà una vigilància
constant.
3. En tots els casos en què el foc creixi a causa d’un excés de combustible, de manera
immediata s’apagarà el foc (sempre amb ajut d’aigua i/o terra).
4. Mai no s’encendrà foc amb vent. Si comencés a bufar un cop encès, s’haurà d’apagar
immediatament.
5. En el cas de cremes en finques que confrontin amb autopistes o carreteres, aquelles es
suspendran si la direcció del fum incideix desfavorablement en la seguretat vial.
6. En el cas de cremes en finques que confrontin amb habitatges, escoles, hospitals,
etc., aquelles es suspendran si la direcció del fum incideix desfavorablement.
7. No s’encendrà mai foc fora de l’horari establert en l’Ordenança Municipal per a Actes de
Foc.
8. Apagar el foc, amarant totes les brases amb aigua per després barrejar-les amb les
cendres i terra, fins a tenir la completa seguretat de que no quedi cap brasa ni fumegi.
9. En cap cas està permès encendre materials plàstics, fustes amb vernissos o altres
materials contaminants.
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