Ajuntament
de Benicarló
Agricultura: Declaració responsable per a la crema de restes agrícoles a mes de 500 metres de zona forestal
Persona
interessada
que realitzarà
la crema

Primer cognom

Segon cognom

Nom

NIF

Notificacions
en paper

Carrer / Plaça / Partida / Carretera

Núm. / Km.

Població

Província

Telefon

Fax

Apartat de correus

Pis

Porta

Codi postal

Correu electrònic

Notificacions
electròniques

Correu electrònic (Empleneu-ho només si voleu ser notificat/da electrònicament)

Declaració
responsable

Declaro sota la meua responsabilitat, en compliment de l’article 69 de la Llei 39/2015 del
procediment administratiu comú de les administracions públiques:
1. Que les dades que hi faig constar són certes i que assumeixo la responsabilitat dels actes que
es realitzaran. Per tant, accepto expressament el contingut de la present declaració, inclosa la
part procedimental.
2. Que conec el que s’estableix en l’article 13 del Reial decret llei 11/2005, de 22 de juliol,
mitjançant el qual s’aproven mesures urgents en matèria d’incendis forestals (el contingut del
qual està en l’anvers d’aquest document) i em comprometo a complir-ho.
3. Que conec les normes del Pla Local de Cremes de l'Ajuntament de Benicarló (el contingut de
les quals està en l’anvers d’aquest document) i que em comprometo a complir-les.
4. Que no cremaré en dies de vent i, en tot cas, consultaré les directrius que marque la
Conselleria de Medi Ambient en el web http://www.112cv.gva.es/incendios-forestales o ho
preguntaré per telèfon (964 470 597).

Ajuntament
de Benicarló
Descripció de
l’activitat de
crema de
restes
agrícoles

Dades de la crema en la finca 1

Referència cadastral:

Polígon*:

Paratge*:

Parcel·la*:

Dates de les cremes (**):
Hi ha perill aparent?

No

Sí, motius del perill:

Dades de la crema en la finca 2 (empleneu-ho si voleu cremar a més d’una finca)

Referència cadastral:

Polígon*:

Paratge*:

Parcel·la*:

Dates de les cremes:
Hi ha perill aparent?

No

Sí, motius del perill:

Dades de la crema en la finca 3 (empleneu-ho si voleu cremar a més d’una finca)

Referència cadastral:

Polígon*:

Paratge*:

Parcel·la*:

Dates de les cremes:
Hi ha perill aparent?

No

Sí, motius del perill:

Dades de la crema en la finca 4 (empleneu-ho si voleu cremar a més d’una finca)

Referència cadastral:

Polígon*:

Paratge*:

Parcel·la*:

Dates de les cremes:
Hi ha perill aparent?

No

Sí, motius del perill:

Dades de la crema en la finca 5 (empleneu-ho si voleu cremar a més d’una finca)

Referència cadastral:

Polígon*:

Paratge*:

Parcel·la*:

Dates de les cremes:
Hi ha perill aparent?

No

Sí, motius del perill:

Signatura

Datació

Lloc

Data

REGIDORIA D'AGRICULTURA DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ
(*) Podeu consultar quines són aquestes dades, introduint la referència cadastral de la finca ací:
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?buscar=S
(**) El període en què es cremarà poden ser dies solts o mesos sencers, sempre que aquest període no estiga dins de
les dates en què està prohibit cremar (consulteu quins dies són en l’apartat «Normativa aplicable»).

Ajuntament
de Benicarló
Normativa
aplicable

Article 13 del Reial decret llei 11/2005, de 22 de juliol, mitjançant el qual s’aproven mesures
urgents en matèria d’incendis forestals i estableix:
•
Queda prohibida expressament la crema de restes agrícoles des del dia 1 de juny fins al
16 d’octubre.
•

Queda prohibida expressament la crema de restes agrícoles en el període de Pasqua. Els
dies que van des de dilluns de la setmana de Pasqua fins al dilluns després de Sant
Vicent.

•

Només s’autoritza la crema de restes agrícoles des de l’1 de juliol fins al 31 d’agost, en
terrenys de regadiu i en horari des de la sortida de sol fins a les 11.00 h.

•

Per als períodes no inclosos en els apartats anteriors, s’autoritzen les cremes de restes
agrícoles en horari des de la sortida de sol fins a les 13.30 h.

Mesures de seguretat incloses en Pla Municipal de Cremes:
•
Només es podran realitzar cremes si prèviament s’ha netejat de brosses, branques i
materials una franja d'amplària suficient no inferior, en cap cas, als 3 metres d'on es
vulga efectuar la crema.
•

La declaració responsable per a la crema de restes agrícoles he de portar-se al damunt
en el moment de realitzar la crema i tindre-la a disposició per a qualsevol comprovació
per part dels agents forestals, policia rural o altres mitjans de prevenció.

•

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.

•

La persona autoritzada, a més de les mesures especificades per a cada cas, prendrà
també les que considere oportunes i, en tot moment, serà responsable dels danys que
poguera ocasionar.

•

La crema no podrà realitzar-se en camins forestals, ni en una franja de 10 metres d'ample
a cada costat d’aquests.

•

Està prohibida qualsevol tipus de crema en les diferents categories si fa vent o es
comunica nivell d’alerta 1 o 2. En conseqüència, si es donen les situacions abans
esmentades, qualsevol declaració responsable registrada quedarà suspesa
immediatament.

•

En casos de cert grau de perillositat, la persona interessada està obligada a aportar
mitjans humans i materials. Aquests mitjans constaran adjunts a aquesta declaració.

Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal:
•

Les dades que heu facilitat s'inclouran en un fitxer de titularitat de l'Ajuntament de
Benicarló, la finalitat del qual és gestionar les peticions manifestades en el present
document. Així mateix, us informem que les vostres dades no se cediran a terceres
persones, tret que siguen comunicades a les entitats públiques, a les quals siga necessari
o obligatori cedir-les per poder gestionar la vostra sol·licitud, així com en els supòsits
previstos en la Llei.

•

Podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, bé enviant
una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre DNI, passaport, NIE o
qualsevol altre document d'identificació equivalent, dirigida al Registre d'Entrada de
l'Ajuntament de Benicarló – LOPD Sol·licitud de cremes al terme municipal, c. de
Ferreres Bretó núm. 10, 12580 Benicarló (Castelló) o bé registrant presencialment una
sol·licitud en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament, on us identificareu amb el DNI
original o un document equivalent. Aquest tràmit també pot realitzar-se a la Seu
Electrònica de l’Ajuntament: https://benicarlo.sedipualba.es/

