Concello de Cuntis

FOGUEIRAS DE SAN XOÁN E SAN PEDRO
MANUEL CAMPOS VELAY, ALCALDE- PRESIDENTE DO CONCELLO DE CUNTIS
FAI SABER:

Que, aquelas persoas interesadas en realizar as tradicionais fogueiras de San
Xoán (noite do 23 ao 24 de xuño) e San Pedro (noite do 28 ao 29 de
xuño) teñen de prazo ata os días 22 de xuño (no caso do San Xoán) e ata o
26 de xuño (no caso de San Pedro) para presentar solicitude no rexistro
municipal do Concello (mediante instancia xeral
presencial ou por sede
electrónica
ou
adelantada
por
correo
electrónico
ao
mail
omix@concellodecuntis.es / teléfono 986533600).
Como consecuencia do COVID-19 unicamente se autorizarán fogueiras
en terreos privados quedando totalmente prohibidas en lugares
públicos.
Esta Alcaldía fai un chamamento á veciñanza para o cumprimento das normas
de prevención oportunas (en canto a lei de incendios) así como tamén aquelas
de carácter sanitario derivadas do COVID-19.
NORMAS A TER EN CONTA:










As persoas asinantes da comunicación previa teñen que ser maiores de idade. Con este
trámite é suficiente para poder levar a cabo a actividade, sen prexuízo da responsabilidade
por danos ou perdas a que houbera lugar no caso de que concorrera neglixencia ou
imprudencia.
O interesado que organice o evento deberán coidar os arredores do seguinte xeito: se a
propiedade está en zona urbana: O volume do combustible da cacharela non excederá os
2 metros de diámetro e 6 metros de perímetro, nin un metro de altura, se é en zona rural: o
volume do combustible da cacharela non excedera os 3 metros de diámetro ou 9 de
perímetro, nin os 3 metros de altura.
Porase especial coidado en situar a fogueira alonxada das vivendas, vehículos,
instalacións e locais nos que se almacenen produtos inflamables; asemade non se situarán
baixo tendidos eléctricos ou telefónicos, nin preto de masas arbóreas ou zonas vexetais
susceptibles de ser queimadas.
Prohíbese a queima de neumáticos, plásticos, espumas de poliuretano, aceites, e en xeral
de calquera substancia que ao arder desprenda fume tóxico e, en ningún caso se botarán
ao lume recipientes que conteñan líquidos inflamables ou gases a presión (sprays), aínda
que estean baleiros.
A fogueira permanecerá vixiada polos solicitantes ata a súa total extinción que deberá ser
asegurada empapando os restos totalmente con auga, asegurándose de que as cinzas
queden totalmente apagadas.
O que se fai público para xeral coñecemento,
Cuntis 15 de xuño de 2020
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BANDO

CONCELLO DE CUNTIS

Comunicación previa cacharela de San Xoán
en terreos privados

Solicitante (SÓ PARTICULARES)
DNI/CIF

Nome e apelidos/Razón social

Rúa/Lugar
CP

Núm.
Municipio

Provincia

Escaleira
Teléfono fixo

Andar

/

Porta
Móbil

Correo electrónico

Representante
DNI

Nome e apelidos

Rúa/Lugar
CP

Núm.
Municipio

Provincia

Escaleira
Teléfono fixo

Andar

/

Porta
Móbil

Correo electrónico

Datos da cacharela
Lugar exacto da cacharela
Data

-

Hora

Esta comunicación é documentación suficiente para poder leva a cabo a actividade; porén non eximirá en ningún caso das
responsabilidades por danos ou perdas a que houber lugar no caso de que concorrera neglixencia ou imprudencia.
A fogueira gardará as distancias mínimas marcadas polo Concello, con respecto a vivendas, vehículos, instalacións, tendidos
eléctricos ou telefónicos e zonas vexetais susceptibles de ser queimadas.
A fogueira permanecerá vixiada polos solicitantes ata a súa total extinción que deberá ser asegurada empapando os restos totalmente
con auga.
No caso de que se levante vento que poida dificultar a vixilancia e extinción da fogueira esta deberá suspenderse ou apagarse de
inmediato.
A persoa solicitante será sempre o responsable dos danos e prexuízos que a fogueira ocasione.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ APORTAR:
D.N.I. da persoa solicitante ou representante, xunto co poder de representación de ser o caso.
Plano catastral da situación exacta da fogueira.

A persoa solicitante manifesta coñecer as normas establecidas e responsabilízase de cumprilas.
Cuntis, ____ de _______________ de 20__

Rexistro número:

Expediente número:
Asinado: ________________________________________

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE CUNTIS
Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial. Poderán ser incorporados aos ficheiros do
Concello de Cuntis relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia a persoa interesada con esta solicitude. En calquera
momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.

