SOL·LICITUD PER ENCENDRE FOC
Crema de restes vegetals

Sol·licitant

___________________________________________________DNI _________________

Com a (propietari, masover, etc.)

_______________________________________________________

Adreça __________________________________________________________________________
Tel. fix________________________________ Mòbil (OBLIGATORI) ____________________________
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 64/1995, de 7 de març, 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
Finca __________________________________________________________________________________________
Paratge ________________________________________________________________________________________
Referent a l’inici del foc
Data ________________________________ Hora (sempre amb llum de dia) _____________________________
Persones i material amb els 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 20

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: si es demanen més de 2 dies, abans de
fer la crema, s’haurà de trucar al Departament de Protecció civil o Policia Local informant del inici de
l’activitat.
El Cap de Protecció Civil

Av. Joan Carles I, 120 17300 BLANES (Girona) Tel: 972.358.167 Emergències: 112 e-mail: pcivil@blanes.cat

Observacions
•

Condicions generals per encendre foc

1. Si el/la propietar/ària del terreny revoca el permís per encendre foc, l’autorització queda anul·lada.
2. La persona sol·licitant es responzabilitza de qualsevol falta o dany que es produeixi mentre fa el foc.
3. La persona sol·licitant no s’ha d’apartar del foc mentre duri, i s’ha d’assegurar que ha quedat apagat
del tot quen se’n vagi (és a dir, s’ha d’assegurar que el foc no es revifarà sota cap circumstància).
4. El departament de Protecció Civil pot imposar condicions de seguretat complementàries.
5. Cal recordar la necessitat de fer la crema amb coneixement del Pla Alfa vigent. El nivell de Pla Alfa
és un indicador del perill d’incendi forestal que s’actualitza diàriament, al voltant de les 09:00h del
matí, i només extraordinàriament en qualsevol altre moment del dia. El nivell de risc del Pla Alfa està
relacionat amb el mapa de predicció del perill d’incendi forestal i consultable a l’adreça
http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/mapaperill/

•

Mesures preventives obligatòries

1. Hi ha d’haver sempre una persona responsable d’atendre el foc, la qual ha de mantenir ua vigilància
constant.
2. Si el foc creix amb flames de més de 3 metres, per un excés de combustible, cal apagar-lo
immediatament.
3. A més de no encendre el foc amb vent superior a 10 km/h, caldrà apagar-lo immediatament si
comença a bufar un cop encés.
4. A les finques properes a les autopistes, carreteres o vies fèrries, la crema s’ha de suspendre si el
fum perjudica la seguretat viària.
5. Cal apagar el foc fins a estar ben segur que ni fumeja ni hi queda gens de brasa. No s’abandonarà
el lloc fins després d’apagar completament el foc.
•

Prohibicions

1. En cap cas es pot encendre materials plàstics o contaminants pel Medi Ambient, l’autorització és
única i exclusivament per a la crema de restes vegetals.
2. NO es pot fer cap crema que superi la capacitat d’extinció del sol·licitant en pocs minuts. En
qualsevol moment de la crema, es pot rebre un avís del departament fent aturar aquesta per motius
meteorològics, per exemple: vent.
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3. La foguera no superarà els 4m podent aportar material mentre duri l’autorització (amb llum de dia).
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