Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge
Direcció General del Medi Natural
Registre d’entrada

Sol·licitud d’autorització per encendre foc
Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms

DNI

Condició: propietari, masover, rematant, cap de campament, representant (especifiqueu de qui)

Telèfon (dada obligatòria)

Adreça de la persona sol·licitant o seu social de la persona jurídica a qui representa

Dades sobre el foc
Tipus de foc

Treballs forestals

Treballs agrícoles

Altres (especifiqueu-los):
Lloc on es farà el foc, nom de la finca

Nom i cognoms del/de la propietari/ària (si no és la persona sol·licitant)

Paratge

Comarca

Municipi

X
Coordenades UTM

Data i hora d’inici del foc

Y

Persones i materials que hi haurà per vigilar i controlar el foc

Justificació / Per què heu de fer foc?

Declaració
1. Tinc l’autorització expressa del/de la propietari/ària per fer foc.
2. Conec la legislació vigent sobre prevenció d’incendis.
3. Em comprometo a complir les condicions generals i mesures preventives obligatòries i especials.

Sol·licito autorització per encendre foc segons les dades que he fet constar.

Lloc, data i signatura

Espai ombrejat a emplenar per l’Administració

Denego
Autoritzo la persona sol·licitant a encendre foc segons les dades que ha fet constar, d’acord amb
les condicions de la sol·licitud (vegeu el dors) i les següents condicions específiques:
Aquesta autorització quedarà anul·lada en el cas de:
- Vents superiors als 10km/h
- Activació del Pla Alfa en els nivells:
PLA ALFA NIVELL 1
PLA ALFA NIVELL 2
PLA ALFA NIVELL 3 o mesures
extraordinàries (art. 18 del Decret 64/1995)

Per a conèixer el nivell diari d’activació del Pla Alfa del DMHA
truqueu al 012 o a través d’Internet a l’adreça següent:

x

http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/incendis/mapa_pla_alfa.jsp

Condicions especials:

El/la cap comarcal del cos d’Agents Rurals

He rebut:
(nom i cognoms, data i signatura)

Data i signatura

Sol·licitud d’autorització per encendre foc
Condicions generals per encendre foc
1. Si el/la propietari/ària del terreny revoca el permís per encendre foc, l’autorització queda anul·lada.
2. La persona sol·licitant es responsabilitza 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 quan se’n vagi (és a dir, s’ha d’assegurar que el foc no es revifarà sota cap circumstància).
4. Els agents rurals poden 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 09:00 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 elaborat també pel Departament de
Medi
Ambient
i
Habitatge
i
consultable
a
l’adreça
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/incendis/mapa_risc.jsp.

Mesures preventives obligatòries
1.

Hi ha d’haver sempre una persona responsable d’atendre el foc, la qual ha de mantenir una 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 encès.

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.

