
SOL·LICITUD PER A L'AUTORITZACIÓ D'ACTIVITATS QUE PUGUEN COMPORTAR RISC D'INCENDI,
REGULADES EN EL DECRET 98/1995 DEL GOVERN VALENCIÀ PEL QUAL S'APROVA EL REGLAMENT

DE LA LLEI 3/93, FORESTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

Crema de marges de cultius o restes agrícoles o forestals.
Quema de márgenes de cultivos o restos agrícolas o forestales.
Acumulació o emmagatzematge de fustes, llenyes, residus agrícoles o forestals.
Acumulación o almacenamiento de madera, leña, residuos agrícolas o forestales.
Operacions de destil·lació de plantes aromàtiques.
Operaciones de destilación de plantas aromáticas.
Utilització de grups electrògens, motors, equips elèctrics o d'explosió, aparells de soldadura, etc.
Utilización de grupos electrógenos, motores, equipos eléctricos o de explosión, aparatos de soldadura, etc.

C LOCALITZACIÓ DE LES OPERACIONS / LOCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES
DATA / FECHA HORARI / HORARIO

PARATGE / PARAJE

TERME MUNICIPAL / TÉRMINO MUNICIPAL

MOTIUS DE PERILL / MOTIVOS DE PELIGRO

HI HA PERILL APARENT? / ¿EXISTE PELIGRO APARENTE?

PROVÍNCIA / PROVINCIA

DISTÀNCIA DE LA FOREST (m)
DISTANCIA DEL MONTE (m)

De a

SÍ NO

MESURES DE PRECAUCIÓ QUE S'HI PRENDRAN / MEDIDAS DE PRECAUCIÓN QUE SE VAN A TOMAR

MOTIUS PELS QUALS SE SOL·LICITA AQUESTA AUTORITZACIÓ / MOTIVOS POR LOS QUE SE SOLICITA LA PRESENTE AUTORIZACIÓN
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COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE

ADREÇA (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

CIF/ NIF

CP

MUNICIPI / MUNICIPIO PROVÍNCIA / PROVINCIA FAX

B OPERACIONS / OPERACIONES

A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT/ DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

NÚM. D'AUTORITZACIÓ / Nº. DE AUTORIZACIÓN

D SOL·LICITUD / SOLICITUD

E AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN

d de

Nom i firma:
Firmado:

S'autoritza
Se autoriza

perquè realitze l'operació sol·licitada en les dates i llocs que
a realizar la operación solicitada en las fechas y lugares que

apareixen en l'apartat C de la sol·licitud, amb el compromís de complir les normes que figuren al dors i les que considere l'agent mediambiental.
aparecen en el apart. C de la solicitud, con el compromiso de cumplir las normas que figuran al dorso y las que considere el agente medioambiental.

L'AGENT MEDIAMBIENTAL / EL AGENTE MEDIOAMBIENTAL

(NORMES AL DORS)
(NORMAS AL DORSO)

REFERÈNCIA CADASTRAL / REFERENCIA CATASTRAL

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de
las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99). 

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable d'este, en l'ús de les funcions
pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat
amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

TELÈFON / TELÉFONO

,

SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PUEDAN ENTRAÑAR RIESGO DE
INCENDIO, REGULADAS EN EL DECRETO 98/1995, DEL GOBIERNO VALENCIANO POR EL QUE SE

APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY 3/93, FORESTAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

d de,

Nom i firma:
Firmado:

Per resolució d                      d                                        d                     , de la Direcció Territorial d
Por resolución de                 de                                      de                    , de la Dirección Territorial de
de la Conselleria de Governació, sobre delegació de l'exercici de competències en prevenció d'incendis forestals.
de la Conselleria de Gobernación, sobre delegación del ejercicio de competencias en prevención de incendios forestales.

03/05/12CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ
CONSELLERIA DE GOBERNACIÓN
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NORMES QUE CAL SEGUIR
NORMAS A SEGUIR

1. Esta autorització no tindrà validesa en els dies amb vent de ponent i si, iniciats els treballs, es produïra l'aparició d'este, se suspendrà
immediatament l'operació i s'apagarà el foc. En tot cas, no serà vàlida quan la data d'autorització coincidisca amb els dies declarats per la
Conselleria de Governació de preemergència 3 per risc d'incendis forestals amb un grau de perillositat extrem. En este cas, l'autorització quedarà
prorrogada per a l'endemà de la desaparició del perill. 

2. Amb caràcter general les cremes podran realitzar-se des de l'orto fins a 2 hores abans de l'ocàs, llevat que per resolució de la direcció general
amb competències en prevenció d'incendis forestals es modifique l'horari anterior. 

3. No s'abandonarà la vigilància de la zona de crema fins que el foc estiga totalment apagat i transcórreguen 2 hores sense que s'observen
brases.

4. Esta autorització serà vàlida si prèviament a la crema s'ha netejat de brosses i matoll una faixa d'amplària suficient, i no inferior en cap cas als
dos metres al voltant d'on es vol realitzar la crema. 

5. La persona autoritzada prendrà totes les mesures complementàries que considere oportunes, i en tot moment serà el responsable de tots els
danys que puga causar. 

6. Quan l'acumulació o emmagatzemament siga de llenya, residus agrícoles o residus forestals, este no podrà realitzar-se ni en els camins
forestals, ni en una franja de 10 metres d'ample a cada costat d'estos. 

7. En el moment d'efectuar l'activitat, la persona interessada estarà en possessió de l'autorització. 

8. El període d'autorització mai serà superior a 15 dies des de la data d'inici d'esta. Si per qualsevol circumstància sobrevinguda la crema no
poguera realitzar-se eixe dia per al qual va ser sol·licitada i sempre que es donen les condicions de seguretat requerides, el sol·licitant podrà
realitzar-la en un període no superior a 15 dies des de la data sol·licitada. 

9. Altres: S'adjuntaran en un full a banda. 

1. Esta autorización no tendrá validez en los días con viento de poniente y si, iniciados los trabajos, se produjese la aparición de éste, se
suspenderá inmediatamente la operación y se apagará el fuego. En cualquier caso, no será válida cuando la fecha de autorización coincida con
los días declarados por la Conselleria de Gobernación de preemergencia 3 por riesgo de incendios forestales con un grado de peligrosidad
extremo. En este caso, la autorización quedará prorrogada para el día siguiente a la desaparición del peligro. 

2. Con carácter general las quemas podrán realizarse desde el orto hasta 2 horas antes del ocaso, salvo que por resolución de la Dirección
General con competencias en prevención de incendios forestales se modifique el horario anterior. 

3. No se abandonará la vigilancia de la zona de quema hasta que el fuego esté totalmente apagado y transcurran 2 horas sin que se observen
brasas.

4. Esta autorización será válida si previamente a la quema se ha limpiado de brozas y matorral una faja de anchura suficiente, y no inferior en
ningún caso a los dos metros alrededor de donde se quiere realizar la quema. 

5. La persona autorizada tomará todas las medidas complementarias que considere oportunas, y en todo momento será el responsable de cuantos
daños pueda causar. 

6. Cuando la acumulación o almacenamiento sea de leña, residuos agrícolas o residuos forestales, éste no podrá realizarse ni en los caminos
forestales, ni en una franja de 10 metros de ancho a cada lado de estos. 

7. En el momento de efectuar la actividad, la persona interesada estará en posesión de la autorización. 

8. El periodo de autorización nunca será superior a 15 días desde la fecha de inicio de esta. Si por cualquier circunstancia sobrevenida la quema
no pudiese realizarse ese día para el cual fue solicitada y siempre que se den las condiciones de seguridad requeridas, el solicitante podrá
realizarla en un periodo no superior a 15 días desde la fecha solicitada. 

9. Otras: Se adjuntarán en hoja aparte. 

SI VEIEU FOC, TELEFONEU AL 112 (TELEFONADA GRATUÏTA)
SI VE FUEGO, LLAME AL 112 (LLAMADA GRATUITA)
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