SOLICITUDE AUTORIZACIÓN
FOGUEIRA SAN XOAN
Ano 2021

CONCELLO
DA LAMA
CIF: P3602500E
Avda. do Concello 1
36830 – A LAMA

SOLICITANTE
Nome e apelidos

DNI:

Dirección de notificación:

Código Postal:

Localidade:

Provincia:

Selo do rexistro

Tlfno.:

Correo electrónico:
REPRESENTANTE
Nome e apelidos

DNI:

Dirección de notificación:

Código Postal:

Localidade

Provincia

Tlfno.:

Correo electrónico:
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Solicito a notificación Postal ☐

Solicito a notificación telemática

☐

EXPÓN:

Que aceptando as normas ditadas pola Alcaldía e co gallo da celebración da festividade de San Xoán,
ten prevista a realización dunha fogueira no predio particular sito no seguinte enderezo na noite do
23/06/2021:
Enderezo (lugar/rúa/parroquia)

Num. Pto km

Referencia Catastral

DATA E SINATURA
A Lama,

de

de 20

Asinado
PROTECCIÓN DE DATOS : (Aceptar/rechazar)
De conformidade co establecido na normativa vixente en protección de datos persoais LO 2/2018 (LOPDGDD) e Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento
Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos informámoslle e solicitamos
o seu consentimento:
RESPONSABLE DO TRATAMENTO: CONCELLO A LAMA
FINALIDADE: Tramitación dos procedementos e actuacións administrativas: xestión, control e resolución das cuestións plantexadas. Tamén se poderán
utilizar os seus datos de contacto para informarlle (previo consentimento) sobre as actividades que se realizan no Concello.
LEXITIMACIÓN BASE XURÍDICA: O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos encomendados ao concello
(artigo 6.1e RGPD) e/ou o cumprimento dunha obriga legal (artigo 6.1c RGPD) ou o consentimento (artigo 6.1a RGPD) para remitirlle información sobre as
actividades que se realizan no Concello.
DESTINATARIOS: en caso de ser necesario para dar cumprimento á finalizade anteriormente indicada, cedemos os seus datos a outras Administracións
Públicas con competencias na materia e a posibles Encargados do Tratamento. No caso de realizar cobranza de taxas/impostos comunicaranse os seus datos
á entidade bancaria colaboradora.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS: Non se realizan transferencias internacionais.
OS TEUS DEREITOS: Acceder, rectificar e suprimir os seus datos, enviando un e‐mail a protecciondedatos@concellodalama.com así como outros dereitos
especificados na información adicional.
INFORMACIÓN ADICIONAL: Podes consultar información adicional sobre protección de datos persoais en www.concellodalama.com

☐
--☐
---

Consinto o tratamento dos meus datos para que o concello poida remitirme información de interese sobre actividades desenvolvidas no mesmo.
Acepto a política de privacidade e dou o meu consentimento para o tratamento dos meus datos de acordo co indicado anteriormente.

CONDICIONAMENTOS A CUMPRIR PARA A REALIZACIÓN DA FOGUEIRA DE SAN XOÁN 2021
- 1ª.- Presentación no Rexistro Xeral do Concello ou a través da sede electrónica deste concello:
https://sedelectronicaalama.es

antes das 12:00 do día 21/06/2021, facendo constar os seguintes datos da persoa que organiza o acto e
que se fai responsable deste:

a) Nome e apelidos e documento nacional de identidade da persoa solicitante, que se fará responsable
da fogueira
b) Situación exacta do predio particular con número, pk. ou referencia catastral.
c) Compromiso de dispor no acto dun teléfono móbil en funcionamento, con indicación na comunicación
do seu número.
- 2º.- As fogueiras terán que distar un mínimo de 15 metros ás edificacións e árbores.
O diámetro máximo de zona de combustión da fogueira será de 4 metros de ancho cunha altura máxima
de 2 metros.
As persoas asistentes á fogueira non poderán concentrarse a unha distancia inferior á do ancho da fogueira
respecto do perímetro exterior.
- 3º.- Os materiais a empregar na combustión serán: leña, pólas, toros de árbores e vellos materiais de
madeira de calquera clase.
Prohíbense calquera outro tipo de material, especialmente: os neumáticos, plásticos, latas, botellas,
materiais con PVC en xeral 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 importante.
Prohíbense as fogueiras baixo tendidos eléctricos, telefónicos, etc.
- 4º.- Prohíbese a realización das tradicionais fogueiras parroquiais, comunitarias ou veciñais en espazos
públicos ou en terreos privados ou comunitarios, susceptibles de seren utilizados por unha colectividade
indeterminada de persoas usuarias, xa que nas actuais circunstancias non se pode garantir a seguranza
e cumprimento das normas de distancia interpersoal e aforamentos máximos para evitar rebrotes.
- 5º.- Serán de obrigado cumprimento as normas sanitarias de distanciamento interpersoal, uso de
máscaras, aforamentos máximos, limitación da mobilidade nocturna, medidas de hixiene e as de control
pola persoa organizadora para evitar aglomeracións, así coma outras semellantes para previr os riscos de
contaxio, que poidan ditar as autoridades competentes e que estean en vigor no intre da celebración da
fogueira.

