COMUNICACIÓN PREVIA PARA USO DE MATERIAL PIROTÉCNICO
(presentarase obrigatoriamente cun prazo de 10 días de antelación)

DATOS DO INTERESADO
Tipo de persoa
□ Físca
□ Xurídica

NIF/CIF

Nome (só se o tipo de persoa é física)

Primeiro Apelido

Segundo Apelido

Razón Social (só se tipo de persoa é xurídica)

DATOS DO REPRESENTANTE
Tipo de persoa
□ Físca
□ Xurídica

NIF/CIF

Nome (só se o tipo de persoa é física)

Primeiro Apelido

Segundo Apelido

Razón Social (só se tipo de persoa é xurídica)

Poder de representación que ostenta

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Medio de notificación

País

Tipo Vía

Email

Provincia

Enderezo

Móbil

Municipio

Número/Km

Núcleo
diseminado
Bloque

Escaleira

Planta

Código postal

Porta

Extra

DATOS DO EVENTO
Data/s

Hora/s

Lugar

Parroquia

Motivo da actividade
Entidade ou persoas promotoras

CIF

Nome e apelidos profesional ou profesionais intervintes
(titulares e suplentes)

DNI

A persoa asinante ou entidade representada comprométese ao cumprimento, baixo a
súa responsabilidade, das seguintes OBRIGAS:
1ª Non iniciar ningún lanzamento sen solicitar a expresa autorización da Oficina de
Coordinación Aeroportuaria do Aeroporto de Vigo no número: 986 268 204 (ou número
que o substitúa)
2ª.- A presente comunicación previa queda condicionada ao disposto artigo 37.1 da Lei
3/2007 que indica que nos casos de que o índice de risco diario de incendio forestal
sexa extremo o día da celebración, entenderanse revogadas as autorizacións emitidas
con
anterioridade
(deberá
consultar
o
día
da
tirada
a
páxina:
https://mediorural.xunta.gal/es/temas/defensa-monte/irdi
3ª.- Respecto da realización da actividade:
3.1.- Non se autoriza a utilización de pirotecnia antes das 10:00.
3.2.- A presente autorización non eximirá en ningún caso das
responsabilidades por danos e perdas no caso de que concorra neglixencia ou
imprudencia.
3.3.- A tirada de fogos realizarase pola empresa pirotécnica ou por unha única
persoa autorizada.
3.4.- A tirada farase nun lugar inaccesible para o público, limpo de maleza ou
de calquera outro material inflamable e situado a distancia de 100 metros dun
terreo forestal. Deberase ter en conta a dirección e velocidade do vento á hora
de fixar o punto de tirada en orde a minimizar o risco para os terreos forestais.
3.5.- Disporase no lugar dun sistema de extinción de incendios.
3.6.- Deixarase o lugar limpo de restos de instalacións e de materiais
producidos na tirada.
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA (obrigatoria):
1.- TC1 e TC2 dos profesionais que realizarán a tirada de fogos
2.- Plano de situación a escala 1:1000 ou 1:2000 da cartografía catastral sinalando con
claridade o lugar ou zona afectada
3.- Póliza de responsabilidade civil por contía mínima de 300.000 euros e acreditación

do seu pagamento.
4.- Documento descritivo do material pirotécnico incluíndo peso e categorización así
como a circunstancia de requirir ou non doutras autorizacións.

Comunicación previa asinada electrónicamente

