
a) Hi ha d'haver sempre un persona responsable d'atendre el foc, la qual ha de mantenir una vigilància 
constant.

b) La crema no es podrà iniciar fins rebre la comunicació, i es farà entre 11 a 16 h, els dies fixats.
c) No es podrà encendre el foc amb vent superior a 10 km/h, caldrà apagar-lo immediatament si comença 

a bufar un cop encès.
d) A les finques properes a vies de circulació de vehicles, la crema s’ha de suspendre si el fum perjudica la 

seguretat viària.
e) Cal apagar el foc fins a estar ben segur que ni fumeja ni hi queda gens de brasa.
f) No s’abandonarà el lloc fins després d’apagar completament el foc.

En cas de no acomplir les mesures exposades i/o que aquesta crema suposi una situació de perill o 
molèsties als veïns, la Policia Local podrà, si ho creu convenient, ordenar que s’apagui el foc de  
manera immediata. 

 NOM   PRIMER COGNOM     SEGON COGNOM  NIF

 RAÓ SOCIAL  NIF/CIF

TIPUS VIA CODI POSTAL   POBLACIÓ

 TELÈFON  CORREU ELECTRÒNIC

NOM VIA BLOC   ESC    PIS     PORTANUM            

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

Dia o dies i hora de la crema (només dilluns i dimarts d'11h a 16 h.) 

Tipus de crema i causa que la motiva

Informació de la Sol·licitud:
Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei
  Per SMS
 Per correu electrònic.

 Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud

El/La signant és responsable dels 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 :
Mesures preventives  

DATA

SIGNATURA DEL/DE LA SOL·LICITANT

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES

Sol·licitud per a realitzar els tràmits de recollida de sol·licituds de cremes agrícoles col·lectives 
i introducció de dades a la plataforma EACAT. Període comprès entre el 16 d’octubre de 2018 i el 14 de 
març de 2019, els dilluns i dimarts.

Dades de la persona i/o entitat que realitzarà la crema

Medi Ambient



Responsable del tractament Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Plaça Vila 1, 08392 Sant 
Andreu de Llavaneres Tel. 937 023 600 ajuntament@ajllavaneres.cat 
www.ajllavaneres.cat 

Dades de contacte delegat de 
protecció de dades 

ajuntament@ajllavaneres.cat 
Plaça Vila 1, 08392 Sant Andreu de Llavaneres

Finalitat del tractament Mantenir la vostra relació amb l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres als efectes de la comunicació del delegat de protecció de 
dades. 

Base jurídica Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del 
tractament. 
Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud. 

Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers. 

Drets de les persones Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, 
oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra 
sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres o 
mitjançant la seva seu electrònica (https://ajllavaneres.cat/tramits). 

Termini de conservació de les 
dades 

Mentre es mantingui la vigència de la comunicació. 

Reclamació Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres, en paper o mitjançant la seu electrònica 
de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
(https://www.seu-e.cat/web/santandreudellavaneres/seu-electronica). 

REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES
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