102 Solicitude de autorización - Fogueiras de San Xoán 2022
(terreos de uso público, só para entidades de participación cidadá)
Data límite de presentación: 13 de xuño
APELIDOS E NOME

DNI/CIF

DOMICILIO

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

ENTIDADE Á QUE REPRESENTA

CIF da entidade

TELÉFONO DE CONTACTO: deberá estar operativo durante todo o evento

CORREO ELECTRÓNICO:

ENDEREZO DO TERREO NO QUE SE REALIZARÁ A FOGUEIRA:

Documentación obrigatoria
1.- Copia do seguro de responsabilidade civil con cobertura mínima de 150.000 euros
e xustificante do seu pagamento
2.- Plano de situación indicando a concreta ubicación da fogueira
(pódese solicitar na oficina técnica de urbanismo)
3.- Documentación acreditativa da representación da entidade

ANEXO.- Normas de obrigado cumprimento.
1.- Os elementos da fogueira deberán estar colocados o día anterior á queima
para que os servizos municipais poidan levar a cabo a revisión e control desta.
2.- O volume de material combustible non poderá superar os 8 metros de
diámetro nin os 3 metros de altura.
3.- A separación entre as fogueiras e os edificios, árbores e demais obxectos
que poidan resultar danados, será como mínimo de 12 metros.
4.- Os materiais a empregar na combustión serán: leña, pólas, toros de árbores
e materiais vellos sempre de madeira.
Prohíbese calquera outro tipo de material, especialmente: os neumáticos,
plásticos, latas, botellas, materiais con PVC e similares, así como botar
aerosois, aceites ou líquidos combustibles e/ou calquera substancia explosiva.
Lémbrase que un bote de aerosol, aínda baleiro, pode orixinar unha explosión.
5.- A persoa solicitante terá que acatar as normas ou instrucións que poidan
ditar os axentes dos corpos de Policía, bombeiros e demáis servizos públicos
tanto municipais como de outras administracións públicas.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
LEXITIMACIÓN PARA O
TRATAMENTO DOS DATOS

Consentimento do interesado.

FINALIDADE DO
TRATAMENTO DOS DATOS

Xestión da súa solicitude.

DESTINATARIOS

Os datos persoais non serán comunicados a un terceiro, a non ser que deban
facilitarse en cumprimento dunha obriga legal.

DEREITOS

Pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
oposición e portabilidade, cando este último legalmente proceda, enviando unha
comunicación a: dpd@redondela.gal
Pode acceder a modelos de formulario para exercer estes dereitos na seuginte
dirección http://redondela.gal/gl/politica-de-privacidade
Tamén lle serán facilitados presencialmente no Rexistro Xeral do Concello.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pode consultar a información adicional e detallada sobre protección de datos na
seguinte url http://redondela.gal/gl/politica-de-privacidade

