COMUNICACIÓN PREVIA CACHARELA DE SAN XOÁN EN TERREOS PRIVADOS
Esta comunicación é documento suficente para poder levar a cabo a actividade, pero non eximirá en ningún
caso das responsabilidades por danos ou perdas a que houbeselugar no caso de que concorrera neglixencia ou
imprudencia.
D.Dª._________________________________________________, co DNI número ______________________
_________, e domicilio a efectos de notificacións en ______________________________________________
________________________, teléfono________________, correo electrónico__________________________
SOLICITO
A organización o día ___________, as ____ horas, no lugar exacto de ________________________________
___________________, dunha
□ cacharela
□ sardiñada
MANIFESTO
•
•

Que coñezo e asumo a responsabilidade de cumprir as normas estabrecidas.
Que a persoa responsable da lumarada é _______________________, co seguinte teléfono de
contacto_____________________.

Que acepto as condicións seguintes:
-Que se poñerá por debaixo da cacharela unha capa de area.
-A fogueira gardará as distancias mínimas esixibles respecto de vivendas, vehículos, instalacións, tendidos
eléctricos ou telefónicos e zonas vexetais suspectibles de ser queimadas.
-Non terá altura superior aos 3 metros ( ou 1 metro e medio en zona ubicada a menos de 400 metros do monte)
nin anchura de base superior aos 6 metros ( ou 3 metros se se trata de zona ubicada a menos de 400 metros do
monte).
-A fogueira permanecerá vixiada polo solicitante que non poderá abandonar o lugar da fogueira ata que se
atope totalmente apagada.
-Procurarase ter preto unha mangueira ou outro medio para o debido control da fogueira.
-Non se poderán botar na cacharela produtos plásticos nin aqueles que desprendan fumes tóxicos, nin utilizar
aerosois nin recipentes que conteñan líquidos inflamables ou sprays.
-No caso de que se levante vento que poida dificultar a vixilancia e extinción da fogueira esta deberá
suspenderse ou apagarse de inmediato.
- O solicitante será responsable dos danos e prexuízos que a fogueira ocasione.
Aranga, ___ de __________ de 20__
SR.ALCALDE DO CONCELLO DE ARANGA
Dacordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámolo de que o Responsable de Tratamento dos seus datos personais é o Concello de Aranga, con
dirección; Plaza Mestre Mosquera nº1, Ponte Aranga-Aranga (A Coruña)
1.-Finalidade do Tratamento: Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia.
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado.
Prazo de conservación. Os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario par apoder atender a súa solicitude, así como para dar cumprimento legal ás xestións administrativas
derivadas da prestación do servizo.
2.-Lexitimación: Este tratamento de datos personais está lexitimado polo consentimento que nos outorga a realizar a solicitude de prestación do servizo.
3.-Destinatinatarios de cesións: Concello de Aranga non cederá os datos de caracter persoal.
4.-Dereitos: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en
calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos.
O Concello de Aranga dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos sus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre
acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.

