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Comunicació de crema. Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen
les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals
Dades de la persona i/o entitat que realitzarà la crema
Nom de la institució, entitat, empresa o persona física

DNI/NIF/NIE

Adreça
Municipi

Comarca

Telèfon mòbil

Telèfon fix

Fax

Codi postal
Adreça electrònica

Identificació del lloc on es vol fer la crema
Terme municipal
Paratge, urbanització, finca, etc.

Dia o dies i hora de la crema
Tipus de crema i causa que la motiva

El/La signant és responsable dels danys que pugui ocasionar i declara que coneix la legislació vigent sobre prevenció d’incendis i que es
compromet a complir les mesures preventives de l’art. 14 del decret 64/1995, de 7 de març.
Mesures preventives
1.

Per encendre foc 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 en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl.
b) 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 metres del terra.
c) La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 metres d'alçada.
d) La crema començarà i acabarà amb llum de dia, excepció feta dels focs d'esbarjo.
e) En cap cas no s’abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.

2.

Resta prohibit:
a) Llençar objectes encesos.
b) Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.

3.

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.

4.

La crema només es podrà iniciar amb vent encalmat i en cap cas es podrà realitzar si hi ha un avís de vent emès pel Servei
Meteorològic de Catalunya per la comarca on es durà a terme. Amb una velocitat superior a 20 km/h l’activitat s’haurà d’aturar
(orientativament poden servir els valors de l’Escala de Beaufort). L'activitat quedarà suspesa en cas d'activació del pla alfa
nivell 2 o superior. La consulta del nivell de pla alfa existent a la zona es farà mitjançant el telèfon d'atenció ciutadana (012).
Mitjançant el telèfon del seu juntament i mitjançant l’adreça web http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/.

Localitat i data

M0276-DO4

Signatura

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer titularitat
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM). La finalitat del fitxer és la d’incloure, registrar, actualitzar o mantenir les
dades recollides en el registre corresponent així com el manteniment i gestió del mateix registre d’acord amb la seva normativa rectora. El Departament és
responsable del tractament i de la gestió del registre. La informació sol•licitada a l’interessat és obligatòria per la finalitat esmentada. Les dades personals seran
publicades al registre corresponent podent ésser comunicades a tercers d’acord amb la normativa pròpia del registre. Podeu exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant escrit adreçat al Departament: Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona. Més informació a
http://www.gencat.cat/web/cat/avis_legal.htm
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