EXCMO. CONCELLO DE TUI

Rexistro de entrada

Pra za d o Co nc e llo , nº 1 – 36700 – Tui
Te le f: 986 603 625 – Fa x: 986 604 148

Esp a c io re se rva d o a se lo s inte rno s

SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN DO CONCELLO DE TUI PARA A REALIZACIÓN DE
FOGUEIRAS DE SAN XOAN ____
Don/dona_________________________________________________________________con DNI________________________
con domicilio en_________________________________________________________________________________________e
con

nº

de

teléfono_______________________,

en

representación

de________________________________________________________________________________________________________
sendo o/a responsable dunha fogueira que se vai facer o día de San Xoán,

SOLICITA
Autorización para realizar unha fogueira na noite do_____de xuño, con motivo da festividade de S. Xoán
en________________________________________________________________________________________________________
(será preciso describir o lugar exacto da fogueira, parroquia, aldea, rúa,....) e asume o compromiso de
respectar as seguintes normas:

NORMAS DE OBRIGADO CUMPLIMENTO
1)

Deberán situarse en zonas idóneas para estes fins. Non poderán realizarse en terreos que teñan
natureza forestal, ou que estean preto deles ou de vexetación susceptible de propagar o lume (Art. 36
da Lei 3/2007, de 9 de abril)
2) A distancia das fogueiras ás casas será de 20 metros como mínimo. Non deberán de situarse coches
ou outros vehículos de tracción mecánica a menos da distancia mínima sinalada, nin por suposto,
depósitos de combustible ou almacéns de substancias especialmente inflamables.
3) As fogueiras faranse en buracos o máis profundos posibles e debidamente rodeados de pedras ou
nunha pequena gabia.
4) Teranse a man mangueiras, extintores ou cando menos, auga con capacidade para uns 20 cubos, cos
correspondentes cubos.
5) Queda prohibido queimar rodas, plásticos ou calquera outro material inflamable, especialmente
combustibles, con excepción das madeiras.
6) O fogo deberá ser pequeno nun primeiro momento, botarase a leña progresivamente e nunca
superarán unha dimensión tal que impida sufocalos coa suficiente rapidez cós medios precisados no
apartado cuarto.
7) Disporase dunha pequena caixa de primeiros auxilios especialmente equipado para queimaduras.
8) Deberá de terse a debida precaución de non situarse no lado oposto ó vento.
9) As fogueiras quedarán completamente enterradas ou apagadas unha vez rematadas as celebracións.
10) De existir algún contratempo darase inmediata conta ós Servizos de Urxencias e a Policía Local.
11) E obrigatoria a presentación dunha póliza de responsabilidade civil cunha cobertura de 150,000€.
12) En caso de ter problemas deben chamar ó 085 ou 112 (chamada gratuíta).

A autorización outorgada, que será comunicada ao Distrito Forestal 18 Baixo Miño, dependente da Dirección
Xeral de Montes, nun prazo máximo de 5 días naturais, non eximirá en ningún caso das responsabilidades por
danos ou perdas a que houber lugar no caso de que concorra neglixencia ou imprudencia do solicitante.
Tui, a________de____________________de____________

(Sinatura)

Ilmo. Sr. Alcalde do Excelentísimo Concello de Tui.

