
FOGUEIRAS SAN XOÁN  

Solicitante

Tipo de persoa                 NIF/CIF

Nome    Primeiro apelido                                                Segundo apelido

(Solo si Tipo de persona = Física)

Razón Social

(Só si Tipo de persoa = Xurídica)

Datos do representante da fogueira (só no caso de non ser o solicitante)

Tipo de persoa                 NIF/CIF

Nome    Primeiro apelido                                                Segundo apelido

(Solo si Tipo de persona = Física)

Medio de notificación    Email                                                                                                                      Móbil

País                                        Provincia                              Municipio                             Núcleo diseminado           Código postal

Tipo Vía        Enderezo                                                                                        Número      Bloque     Escaleira     Andar        Porta

Expoño

                                                                     

•

Documentación que se achega

                                                                     



Consentimento e Deber de Informar aos Interesados sobre Protección de Datos

Fun informado de que esta Entidade vai tratar e gardar os datos aportados na instancia e na documentación que a acompaña para a realización de actuacións 
administrativas.

Información básica sobre protección de datos

Responsable Concello de Vilalba

Finalidade Tramitar procedementos y actuacións administrativas.

Lexitimación Cumprimento dunha misión realizada en interese público o no exercicio de poderes públicos outorgados a esta Entidade.

Destinatarios
Cederanse datos, no seu caso, a outras Administracións Públicas e aos Encargados do Tratamento dos Datos. Non hai previsión de 
transferencias a terceiros países.

Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, tal e como se explica na información adicional.

Información 
Adicional

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos no  seguinte enderezo:  http://vilalba.sedelectronica.es/

Presto o meu consentimento para que os datos aportados na instancia e na documentación que a acompaña podan ser utilizados para o envío de información de 
interese xenal.

Información básica sobre protección de datos

Responsable Concello de Vilalba

Finalidade Tramitar procedementos y actuacións administrativas.

Destinatarios Cumprimento dunha misión realizada en interese público o no exercicio de poderes públicos outorgados a esta Entidade.

Lexitimación Consentimento

Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, tal e como se explica na información adicional.

Información 
Adicional

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos no  seguinte enderezo:  http://vilalba.sedelectronica.es/

Presto o meu consentimento para que a Entidade realice consultas dos datos do solicitante/representante a través da Plataforma de Intermediación de Datos e 
outros servizos interoperables

Sinatura

           Sinatura

       Data

En  Vilalba, a                                                                  

http://vilalba.sedelectronica.es/privacy
http://vilalba.sedelectronica.es/privacy
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	NIF 1: 
	Nome 1: 
	1 Apelido 1: 
	2 Apelido 1: 
	Razon 1: 
	Tipo persoa 2: [Física]
	NIF 2: 
	Nome 2: 
	1 Apelido 2: 
	2 Apelido 2: 
	Medio: [Papel]
	Email: 
	Mobil: 
	Pais: 
	Provincia: 
	Municipio: 
	Diseminado: 
	CP: 
	Via: 
	Enderezo: 
	Numero: 
	Bloque: 
	Escaleira: 
	Andar: 
	Porta: 
	Expon: 
Que na noite de San Xoán pretende facer unha fogueira en:

Que as medidas de prevención e seguridade, que como responsable da fogueira, comprométome a cumprir son as seguintes:
    • Que a fogueira diste das vivendas, vehículos e instalacións, tendidos eléctricos ou telefónicos e zonas vexetais susceptibles de ser queimadas o suficiente para non causar danos.
    • Que as súas dimensións non superen unha altura de tres metros de alto, como máximo, por catro de diámetro.
    • Que non se queimen residuos perigosos ou tóxicos do tipo: pneumáticos, aceites ou plásticos..
    • Cando se faga a fogueira sobre terreos públicos asfaltados, lousados ou pintados deberá protexerse o pavimento cunha capa de area en toda a superficie da fogueira.
    • Que se dispoña no lugar dun sistema de extinción de incendios axeitados á proporción da fogueira.
    • Que a fogueira permaneza vixiada polos solicitantes ata a súa total extinción que deberá ser asegurada empapande os restos totalmente con auga.
    • En 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 SEMPRE O RESPONSABLE DOS DANOS E PREXUÍZOS QUE A 
FOGUEIRA OCASIONE.

Recoméndase aos responsables que as fogueiras que se soliciten para espazos públicos teñan un seguro de responsabilidade civil de cara aos problemas que poida ocasionar a mesma e en todo caso serán os responsables do que poida ocasionar a queima. 
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