Imprimir formulario
REGISTRE Nº POLICIA LOCAL RURAL

SOL·LICITUD PER A L'AUTORITZACIÓ D'ACTIVITATS
QUE PUGUEN COMPORTAR RISC D'INCENDI
SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
QUE PUEDAN COMPORTAR RIESGO DE INCENDIO

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

(1)

Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social:

Domicili / Domicilio:

DNI/NIE/CIF:

Adreça electrònica / Correo electrónico

Província / Provincia

Municipi / Municipio:

Codi postal / Código postal

Telèfon / Teléfono:

OPERACIONS / OPERACIONES
Horari/Horario:

Crema de marges de cultius o restes agrícoles o forestals

LOCALITZACIÓ DE LES OPERACIONS / LOCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES
Partida:

Polígon

Parcel·la

Partida:

Polígon

Parcel·la

Partida:

Polígon

Parcel·la

PERÍODE DE L'ACTIVITAT/ PERIODO DE LA ACTIVIDAD
Inici del Permís / Inicio del Permiso:
Renovacions per a 15 dies / Renovaciones para 15 días

SIGNATURA DEL SOL·LICITANT (EN NOM PROPI O REPRESENTACIÓ) / FIRMA DEL SOLICITANTE (CON NOMBRE PROPIO O REPRESENTACIÓN)
Vva. de Castellón,

Signat: El Sol·licitant

de/d'

de

La persona autoritzada

El propietari del bancal

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN
Que per tal que aquesta autorització siga valida, la persona Autoritzada, deurà trobar-se autoritzada per part del propietari del bancal.

A Villanueva de Castellón a

de/d'

de

L'ALCALDE PER DELEGACIÓ LA POLICIA LOCAL

POLICIA LOCAL NUM: 46270
(1) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vosté en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers propietat de l'Ajuntament de Vva. de Castellón i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a
l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les competències d'activitats que puguen comportar risc d'incendi. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà
exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant del Registre General de l'Ajuntament de Vva. de Castellón.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros propiedad del Ayuntamiento de Vva. de Castellón y podrán ser utilizados por el titular del fichero para
el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de las competencias para las actividades que puedan comportar riesgo de incendio. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante e Registro General del Ayuntamiento de Vva. de Castellón.

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE VVA. CASTELLÓN
Model 050
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SOL·LICITUD PER A L'AUTORITZACIÓ D'ACTIVITATS
QUE PUGUEN COMPORTAR RISC D'INCENDI
SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
QUE PUEDAN COMPORTAR RIESGO DE INCENDIO

SI VEU FOC TELEFONE AL:
112........................EMERGÈNCIES
092...........................POLICIA LOCAL
062...........................GUARDIA CIVIL

NORMES QUE CAL SEGUIR
1.-L'horari d'HIVERN és: des de l'eixida del sol fins a les 13:30 hores ZONA A i B (dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabtes).
2.-L'horari d'ESTIU és: des de l'eixida del sol fins les 12 hores del matí.
3.-Permís no vàlid per a diumenges i festius durant tot l'any, ni en situació de NIVELL 3 de preemergència d'incendis. Decretat per
Conselleria i 112.
4.-Aquesta autorització no serà vàlida per als dies de ponent, i si una vegada començats els treballs, apareix el ponent, caldrà
suspendre immediatament l'operació i apagar el foc. En qualsevol cas, no serà vàlida quan la data d'autorització coincidisca amb els
dies declarats de perill extrem per la Conselleria de Medi Ambient. En aquest cas l'autorització queda prorrogada per a l'endemà a la
desaparició del perill.
5.-No es podrà abandonar la vigilància de la zona de crema fins que el foc estiga totalment apagat i hagen passat 2 hores sense que
s'hi observen brases.
6.-La persona autoritzada haurà de prendre totes les mesures que considere oportunes, i en tot moment serà responsable dels danys
que cause.
7.-Aquesta autorització serà valida si prèviament a la crema s'ha netejat de brossa i matoll una faixa d'amplària suficient no inferior en
cap cas dos metres al voltant d'on es vullga realitzar la crema.
8.-Quan l'acumulació o emmagatzemament siga de llenya, residus agrícoles o residus forestals, aquest no es podrà realitzar als camins
forestals ni en una franja de 10 metres d'amplària al costat del camí.
9.-En el moment d'efectuar l'activitat, la persona interessada haurà d'estar en possessió de l'autorització.
10.-El període de l'autorització és de 15 dies, comptadors des de la data del començament de l'autorització.
11.-Altres: Aquestes recomanacions són un extracte de les normes de la Llei 3/1993 Forestals de la Comunitat Valenciana i del Decret
89/1995 Reglament de la Llei 3/1993 Forestals de la Comunitat Valenciana. Les infraccions a aquestes normes seran sancionades
segons el que estableixen la Llei i el Reglament anomenats.
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