SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A CREMES EN ZONES DE MÀXIM RISC
(Parcel·les agrícoles entre 15 m a 30 m de distància al terreny forestal amb cremador condicionat)
REGULADAPEL DECRET 98/1995

DATOS PERSONALES/ INTERESADO / SOLICITANTE
DADES PERSONAL/ INTERESSAT/ SOL·LICITANT
DNI,NIF,NIE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL/NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL

1

DOMICILIO/DOMICILI
C.P.

Nº/NÚM.
MUNICIPIO/MUNICIPI

2

ESC.

PISO/PIS

PUERTA/PORTA

PROVINCIA

TIPO DE QUEMA / TIPUS DE CREMA (marcar amb una X)
Crema agrícola en cremador condicionat a més de 10 m
Crema agrícola en cremador condicionat a més de 15 m

3

* (únicament en el cas que la seua parcel·la es trobe íntegrament
a menys de 15 m de distància al terreny forestal. Si disposa de més
metres
de distància evita la zona de màxim risc)

LOCALIZACIÓN DE LA QUEMA / LOCALITZACIÓ DE LA CREMA

Nº
CREMA

ZONA DEL T.M
(Indique A o B)

PARTIDA POLIGON-PARCEL·LA

DATA PREVISTA CREMA

DÍA DE LA
SETMANA

1
2
3
4

Distància que existeix entre la QUEMA que vostè va a realitzar y el terreny forestal (o a una formació continua de vegetació
distinta de camps de cultiu). Marque amb una creu per cada parcel·la.
1
2
3
4

A més de 10 m

A més de 15 m

A més de 10 m

A més de 15 m

A més de 10 m

A més de 15 m

A més de 10 m

A més de 15 m

Nom i cognoms de les persones distintes de vostè que van a intervenir en la realització de la crema:

444

4

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN / MESURES DE PRECAUCIÓ

5. Horari permès
Mesos:

444

6

OBSERVACIONES / OBSERVACIONS

Aquest tipus de cremes es considera de màxim risc, només
s'autoritzarà quan les parcel·les per a les quals se sol·licita el permís es
troben íntegrament a menys de 15 m del terreny
forestal i per a aquelles que encara estant a més distància (fins a 30 m)
disposen de cremador autoritzat.

Gener,Febrer,
Març, Octubre,
Novembre, Desembre
Abril,
Maig
Juny, ( 1 al 30 )
Octubre ( 1 al 16 )
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Dies

Horari

Tots

Eixida sol
fins 13:00

De dilluns a
dissabte

Eixida sol
Fins 12:00

De dilluns a
Dissabte

Eixida sol
fins 10:00

AUTORIZACIÓN / AUTORITZACIÓ

S’AUTORIZA A ________________________________________________________________________ a realitzar les
operacions sol·licitades en l’apartat 2, en llocs indicats en l’apartat 3 de la sol·licitud, i en el període
compres entre el dia
i el dia
, el qual es compromet a complir les
normes que figuren a continuació:
Llaurí, a

de

de

L’Ajuntament

SOLICITANTE/SOL·LICITANT (FIRMA)

NORMES A SEGUIR

Classificació de les parcel·les en funció de la distància a terreny forestal i el tipus de crema
MODEL DE CREMA
Sense cremador
Amb cremador condicionat

DISTÀNCIA DEL PUNT DE LA PARCEL·LA MÉS
ALLUNYAT DE LA VEGETACIÓ FORESTAL

A menys de < 15 m
Prohibit cremar
Prohibit cremar*

15-30 m
Prohibit cremar
Zona de màxim risc

*Veure condició excepcional de 10m a 15m

A menys de 15 metres de distancia de marges, cunetes o formacions vegetals en continuïtat
amb el terreny forestal, queda PROHIBIT qualsevol tipus de crema.
De 15 metres a 30 metres de distància de marges, cunetes o formacions vegetals en
continuïtat amb el terreny forestal, únicament es permetrà la crema en fogueres dins de
cremador agrícola degudament condicionat.
Excepcionalment es permetrà la crema en fogueres dins de cremador agrícola degudament condicionat quan la
parcel·la agrícola es trobe íntegrament a menys de 15 metres de marges, cunetes o formacions vegetals amb continuïtat amb el
terreny forestal, sempre que el cremador es trobe a més de 10 m de distancia del terreny forestal.

En qualsevol cas, abans de cremar ha de considerar altres opcions (portar les restes a una altra parcel·la de la seua
propietat més llunyana al terreny forestal, portar les restes a un cremador d'una altra parcel·la de la seua
propietat, triturar les restes…).
Es recomana que quan realitze la crema, es trobe acompanyat per una altra persona.

Extreme la precaució, es troba en zona de màxim risc
CONDICIONS METEOROLÒGIQUES.
Condicions de obligat compliment:
NO estar en Preemergència de nivell 2 ni 3.
- Sols es poden executar les cremes en Preemergència de nivell 1.
- En cas de que el comportament del foc puga ser perillós per canvis en la situació meteorològica, com
aparició de vents de ponent, ratxes de direcció variable o fortes, els treballs de crema han de suspendre’s
immediatament.
Recomanacions:
Es preferible la realització de les cremes en condicions de estabilitat atmosfèrica.
L’idoni és la seu execució després de pluges que deixen al menys 5 mm de precipitacions.
El nivell d’alerta, així com la seua previsió per a l’endemà pot consultar-se:
- En la pàgina web: www.112cv.com
- En Twitter: gva_112cv
- En l’ajuntament.

C/La Font, 2 – 46613 Llaurí (Valencia) Tel. 96 256 04 68 – Fax. 96 297 82 23
www.llauri.org

ÈPOCA i MOMENT.
Criteris obligatoris:
Segons el Reglament de la Llei Forestal aprovat per Decret 98/1995, de 16 de maig de manera general
queden prohibides totes les cremes durant el període comprés entre l'1 de juliol i el 30 de setembre.
Segons Resolució de 12 de maig de 2017, de la directora general de prevenció d'Incendis Forestals,
sobre modificació del període de cremes, s'amplia el període anterior comprés entre l'1 de juliol i el 30 de
setembre, des de l'1 de juny al 16 d'octubre.
Segons Ordre de 2 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge queda prohibida
l'execució de totes les cremes en el període comprés entre el Dijous Sant i el dilluns immediatament
després del Dilluns de Pasqua conegut com a Dilluns de Sant Vicent.
Segons Resolució de 26 de gener de 2018, de la directora general de Prevenció d'Incendis Forestals,
sobre modificació del període de cremes, fins i tot estant dins del període establert per a usar el foc, se
suspendrà la crema en els dies i zones en els quals el nivell de Preferència siga 2 i 3.
Segons Resolució de 10 de març de 2014, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i
Emergències, sobre reducció dels horaris aptes per a la realització de cremes, i el Pla de Prevenció
d'Incendis de la Demarcació de Polinyà del *Xúquer, l'horari general de cremes agrícoles segons i
disposicions serà des de l'eixida del sol fins a les 13.00 hores, amb una sèrie d'excepcions segons l'època
i localització.
CONDICIONS DE LA CREMA
Criteris obligatoris:
- Les fogueres se situaran a l'interior de la parcel·la agrícola, a una distància mai inferior a 3 m de les
vores de la parcel·la.
- Se situaran en el lloc de la parcel·la més allunyat de la vegetació forestal.
- En cas que la parcel·la es trobe envoltada de vegetació forestal es cremarà en el centre de la parcel·la
sempre que la distància del cremador al terreny forestal siga superior a 10 metres.
- La càrrega de les fogueres serà moderada i adequada a les condicions ambientals del moment i del
combustible que s'estiga eliminant (verd o sec), per a evitar la fuita de cendres i la *inflamació de la
vegetació circumdant.
- Sempre ha d'haver-hi personal present si hi ha foc viu o brases.
- Les fogueres han de quedar totalment extingides realitzant el següent procés:
o Amb les cendres recollides en el centre de la foguera, banyar les restes amb aigua, remoure les
brases, tornar a tirar aigua i remoure, repetint el procés fins a banyar el conjunt dels calius.
o No abandonar la foguera fins que les restes es troben a temperatura ambient.
- Cada treballador tindrà a mà eines de sufocació de foc, com poden ser motxilles extintores, poals
d'aigua, *matafocs o branques, i com a suport eines de cavat i llançat de terra (aixades, pales,…), per a
ser usades en cas de necessitat.
Recomanacions:
- Preferentment s'han de cremar restes verdes.
- S'observarà la direcció del vent per a minimitzar la pèrdua de visibilitat en les vies de comunicació
pròximes.
SEGURETAT EN EL LLOC DE TREBALL.
Criteris obligatoris:
- En el lloc de realització de la crema ha d'haver-hi un telèfon mòbil operatiu o un altre mitjà de
comunicació, per a comunicar una fuita de foc al 112.
- En cas de no haver-hi cobertura de telefonia mòbil en el lloc de treball, caldrà tindre localitzat el lloc més
pròxim des del qual es pot fer una comunicació efectiva abans d'iniciar els treballs amb foc.
FUITA DE FOC.
Criteris obligatoris:
Segons l'Article 45 de la Llei 43/2003 de 21 de novembre, de muntanyes:
“Tota persona que advertisca l'existència o iniciació d'un incendi forestal estarà obligada a avisar a
l'autoritat competent o als serveis d'emergència i, en el seu cas, a col·laborar, dins de les seues
possibilitats, en l'extinció de l'incendi.”
S'ha d'avisar immediatament al 112 en cas d'ocórrer una fuita de foc.
En cas de fuita tots els treballadors han de tractar d'atallar el conat treballant de manera coordinada i
diligent, fins a l'arribada dels primers mitjans d'extinció.
Així mateix, també s'ha d'esperar l'arribada dels Agents Mediambientals o de les Forces de Seguretat de
l'Estat perquè donen trasllat de l'esdevingut. El punt d'inici
es tractarà de mantindre sense alterar o que siga alterat el menys possible.

SI VEU FOC CRIDE AL 112
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