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Atesa la proposta de la Regidoria de Medi Ambient d’aprovació
del “PLA LOCAL DE CREMES”, com a document integrant del Pla de
Prevenció d’Incendis Forestals, elaborat per “NATURA Y CULTURA
Servicios Ambientales”, s’adjunta com a annex a la present.
Tot això amb la finalitat de regular les condicions de les accions
que requereixen l’ús del foc com a eina cultural de les explotacions
agrícoles i altres tradicionals que ho requerisquen, en compliment del
que es disposa en el Reglament de la Llei Forestal de la Comunitat
Valenciana /Decret 98/1995), així com les normes tècniques,
instruccions i guies que s’inclouen en el Pla de Prebvenció d’Incendis
Forestals de la Demarcació de Xàtiva (aprovat per resolució de 3 de
març de 2014, DOCV nº. 7.236, de 18/3/2014).
De conformitat amb el previst en l'article 133 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació
dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb
caràcter previ a l'elaboració de la proposta d’aprovació de
l’Ordenança referida, DISPOSE:
Que es recapte l'opinió dels subjectes i de les organitzacions
més representatives potencialment afectats per la futura norma
sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seua aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les
regulatòries.

possibles

solucions

alternatives

regulatòries

i

no

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho
consideren, poden fer arribar les seues opinions sobre els aspectes
plantejats en aquest qüestionari, durant el termini de DEU DIES
HÀBILS a comptar des del de la seua publicació en la web municipal,
mitjançant la seua presentació en el Registre General de l’Ajuntament
o, si escau, telemàticament mitjançant la presentació en la Seu
Electrònica (www.lolleria.org), per al que haurà de disposar de DNI
electrònic o, si escau, signatura electrònica emesa per la ACCV.
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PROVIDÈNCIA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA:

L’esborrany del “ PLA LOCAL DE CREMES”, així com la resta
de documentació obrants en l’expedient s'incorpora en la web
municipal i, a més, podran consultar-ho en l’Ajuntament de L’Olleria
(Secretaria).
L’Olleria, a la data de la signatura electrònica.
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