Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Sol·licitud d’autorització per a la realització de treballs forestals en zones i períodes
d’alt risc d’incendi
Dades del/de la sol·licitant
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIF/NIE

Adreça

Codi postal

Municipi

Comarca

Telèfon mòbil

Fax

Adreça electrònica

Dades del/de la responsable dels treballs
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIF/NIE

Adreça

Codi postal

Municipi

Comarca

Telèfon mòbil

Fax

Adreça electrònica

Dades dels treballs
On es porten a terme (emplenar l’apartat que correspongui):
Aprofitaments forestals
Finca

Paratge

Terme municipal

Comarca

Vies de comunicació
Nom de la via

PK inicial

PK final

Municipis d’afecció

Línies elèctriques
Municipis d’afecció

Nom de la línia

Comarca

Comarca

ALTRES (neteja de rieres, abocadors, restauracions, pistes, generació de restes,...) especificar:
Finca

Dates dels treballs:

Paratge

Inici:

/

/

Final:

/

/

Nombre de treballadors que vigilaran l’activitat:
Matrícula dels vehicles a utilitzar:

/

/

M0276-DO3

Mitjans de prevenció i extinció d’incendis:
Nombre d’extintors:

Nombre de motxilles:

Altres:

Terme municipal

Comarca

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

DECLARO:
1. Que la finca disposa de

Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) número
1
Pla simple de Gestió Forestal (PSGF) número

1

Que els treballs forestals a realitzar estan previstos en el PTGM/PSGF com actuacions programables i es poden realitzar d’acord a la
resposta rebuda per part del Centre de la Propietat Forestal, en l’avís d’actuació número
en data / /
.
Que els treballs forestals a realitzar consten com actuacions no programables en el PTGM/PSGF, d’acord amb l’Ordre MAH7126/2007
de 13 d’abril, que modifica l’apartat 1 de l’article 15 de l’Ordre MAB/394/2003, de 18 de setembre.
Que la finca no disposa de Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal o Pla Simple de Gestió Forestal 2
Que tinc autorització per realitzar aprofitaments forestals a la finca indicada / a les finques indicades d’acord amb l’expedient número
aprovat en data / /
.
Que tinc autorització per realitzar els treballs sota la línia elèctrica indicada / les línies elèctriques indicades d’acord amb el pla triennal
aprovat en data / /
.
Que he comunicat a l'oficina comarcal la realització dels treballs indicats anteriorment.
Altres (especificar)

.

2. Que necessito fer treballs forestals generadors de restes vegetals durant les dates indicades.
3. Que em comprometo que el personal treballador forestal estarà en comunicació amb els mitjans de vigilància de la Direcció General del
Medi Natural i Biodiversitat i que, quan sigui necessari, col·laboraran amb els grups d’actuació immediata en cas d’incendi que afecti al
terme municipal o els confrontats

SOL·LICITO:
L’autorització per realitzar els treballs en les condicions que disposa l'article 12 del Decret 64/1995, trossejant o triturant les capçades que
no siguin retirades i estenent-les a ran de sòl, fora d’una franja de 20 m d’amplada a banda i banda dels camins i carreteres.

Localitat i data
Signatura

M0276-DO3

1. En cas que la finca disposi de Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) o Pla simple de Gestió Forestal (PSGF) la sol·licitud s’haurà d’adreçar al Centre
de la Propietat Forestal (Carretera de Sabadell a Sta. Perpètua de Mogoda, km 4,5 – Finca Torreferrussa, Aparta de correus 240 08130 Santa Perpètua de
Mogoda Telf. 935747039), d’acord amb la resolució MAH/1634/2007, de 16 de maig, de delegació de competències.
2. En cas que la finca no disposi de Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal o Pla Simple de Gestió Forestal la sol·licitud s’haurà d’adreçar a la Direcció General del
Medi Natural i Biodiversitat (carrer del Dr. Roux,80, 08017 Barcelona)
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en un fitxer titularitat del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM). La finalitat del fitxer és gestionar i tramitar la llicència, l’autorització, la
declaració, el permís o el carnet sol·licitat. El DAAM és responsable del tractament i la tramitació de les dades. Les dades personals seran cedides, si escau, a les
entitats determinades en el fitxer, inscrit a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. La informació sol·licitada a la persona interessada és obligatòria per dur a
terme la finalitat esmentada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat al DAAM: Gran Via de les Corts
Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona.

Centre de la Propietat Forestal
Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat

