Molt Il.lustre Ajuntament de Nules
SOL·LICITUD PER A LA REALITZACIÓ D’OPERACIONS REGULADES EN
L’ORDRE DE LA GENERALITAT VALENCIANA DE 30 DE MARÇ DE 1994 I
EN EL PLA LOCAL DE CREMES DEL TERME MUNICIPAL DE NULES

1. Dades de la persona sol·licitant
Noms i cognoms……………………………………………………………………………………
D.N.I…………………… Domicili………………………………………………………………..
Població…………………………. Província…………………… Telèfon………………………..

2. Operacions que es volen realizar

3. Localització de les operacions
Data………………………………………..

Horari ……………………………………………

Paratge……………………………… Polígon…………………… Parcel·la……………………
Distància de la forest……………metres

Hi ha perill aparent?

SI

NO

Nules, ………. de………………………………..de…………..

La persona sol·licitant
Nº d’autorització…………

D’acord amb l’Ordre de la Generalitat Valenciana de 30 de març de 1994 i amb el Pla
Local de Cremes del terme municipal de Nules, per qual es regulen les mesures generals i locals
per a la prevenció d’incendis forestals, aquest Ajuntament AUTORIZA a la persona sol·licitant a
la realització de les operacions indicades en l’apartat 2.
Per a lo que deurà de cumplir les normes del Pla Local de Cremes que figuren al dors

Nules, ………. de………………………………..de…………..

El Regidor Delegat

Molt Il.lustre Ajuntament de Nules
NORMES
PLA LOCAL DE CREMES · CAPÍTOL IV · ARTICLE 10

Punt 4. Queda totalment prohibit deixar restes de llenya i herba en el llocs on el foc
s’ha utilitzat com instrument de treball.
Punt 5. No s’abandonarà la vigilancia de la zona de crema fins que el foc estigui
totalment apagat i haben transcorregut DUES hores sense que s’observin brases.
Punt 6. Les sol·licituds que es realitzen per a l’autorització de cremes serà vàlida, si
prèviament a la crema s’ha netejat de brosses i matolls una franja d’amplària
suficient, i no inferior a CINC metres al voltant d’on es vol realitzar la crema.
Punt 7. La persona autoritzada prendrà les mesures que es consideren oportunes i en tot
moment serà responsable dels danys que es puguen causar. A més el propietari
de la finca serà responsable subsidari dels danys ocasionats.
Punt 8. Quan l’acumulació o emmagatzematge siga de llenya o residus agrícolas, el foc
no podrá realizar-se ni en els camins rurals ni en una franja de 10 metres
d’ample a cada costat dels mateixos.
Punt 9. En el moment d’efectuar l’activitat la persona autoritzada, estarà en possessió
de la corresponent autorització.
Punt 10. El període d’autorització mai serà superior a 15 dies.
Punt 11. En els dies d’ALERTA 2 i 3 o de fort vent, es suspendran tots el treballs de
crema, si iniciats aquestos aparegués el citat vent, s’apagarà immediatament el
foc
Punt 12. La crema només es podrá realitzar dins dels horaris establerts en el Pla Local
de Cremes.
Punt 13. Es prohibeix cremar en barrancs i en una zona pròxima a ells de 10 metres, per
a evitar que el foc es propague a terrenys forestals i a les finques veïnes.
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