AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ
COMUNICACIÓ DE CREMA A ZONA URBANA. PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 16 D’COTUBRE I EL 14 DE
MARÇ
Dades de l’interessat/interessada:
Nom i cognoms

NIF/NIE/PASSAPORT

Domicili (carrer, plaça... núm., pis i porta)

Població

Codi postal

Adreça als efectes de notificació (només si és diferent del domicili)

Població

Codi Postal

Telèfon

Adreça electrònica

Mòbil

Vull rebre notificacions a través d’e-Notum1:

Sí (obligatori pels subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015 de 2 d’octubre)

Dades del/la representant (si s’escau):
Nom i cognoms/Raó social

NIF/NIE/PASSAPORT

Domicili (carrer, plaça... núm., pis i porta)

Població

Codi postal

Adreça als efectes de notificació (només si és diferent del domicili)

Població

Codi Postal

Telèfon

Mòbil

Adreça electrònica

S’adjunta poder de representació:

Sí

Vull rebre notificacions a través d’e-Notum1:

Sí (obligatori pels subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015 de 2 d’octubre)

1

El consentiment per rebre notificacions per mitjans electrònics és vàlid a efectes jurídics per a totes les que fan referència a aquest procediment. L’accés a les
notificacions electròniques es podrà fer a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí mitjançant certificat electrònic, de la persona
interessada, reconegut per l’Agencia Catalana de Certificació. La notificació estarà disponible durant 10 dies naturals, passats els quals, si no s’hi ha accedit, es considerarà
rebutjada, el tràmit es tindrà per efectuat i el procediment continuarà (Llei 39/2015, de 2 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques)

Identificació del lloc on es vol fer la crema:
Finca on es vol fer la crema

Dia i dies i hora de la crema

Tipus de crema i causa que la motiva

El/La signant és responsable del danys que pugui ocasionar i declara que coneix la legislació vigent sobre prevenció d’incendis i que es compromet
a complir les mesures preventives detallades a continuació :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Hi ha d’haver sempre una persona responsable d’atendre el foc, la qual ha de mantenir una vigilància constant.
La crema es podrà iniciar el dia següent de la comunicació, i començarà i acabarà amb llum de dia.
A més de no encendre el foc amb vent superior a 10km/h, caldrà apagar-ho immediatament si comença a bufar un cop encès
A les finques properes a vies de circulació de vehicles, la crema s’ha de suspendre si el fum perjudica la seguretat viària.
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.
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En cas de no complir les mesures exposades i/o que aquesta crema suposi una situació de perill, la Policia Local podrà, si ho creu convenient,
ordenar que s’apagui el foc de manera immediata.
Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí.
Finalitat: identificació de persones interessades en procediments administratius, seguiment de les actuacions i comunicació d’actuacions i notificació de resolucions.
Legitimació: compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD).
Destinataris: les dades es comuniquen a altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes de seguir el procediment.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Sant Julià
del Llor i Bonmatí.
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.stjuliabonmati.com.

Sant Julià del Llor i Bonmatí a

de

de

Signatura del/de la sol·licitant,

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’ AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATI

