AUTORIZACIÓN PARA AS FOGUEIRAS DO MES DE XUÑO
DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE DA FOGUEIRA:
CIF/NIF:

Nome e apelidos:

Enderezo completo:

Teléfonos:

Correo electónico:

C.I.F.: P-1503600-G

Representante da fogueira que se celebrará no lugar de:

Data da celebración da fogueira:

COMUNICA:
Que con motivo das celebracións do solsticio de verán (San Xoán, San Pedro...), desexo realizar unha fogueira
tradicional na miña propiedade baixo a miña responsabilidade.
Que me comprometo a adoptar as medidas de seguridade necesarias, cumprindo as indicacións do Decreto
105/2006, do 22 de xullo, polo que se regulan medidas relativas á prevención de incendios forestais, e demais
normativa vixente neste eido. Nomeadamente, comprométome a realizar as seguintes medidas preventivas:
•
Previamente á instalación da fogueira farase unha devasa mediante a eliminación manual ou mecánica
da totalidade do material combustible nunha franxa de polo menos cinco metros ó redor do perímetro
da fogueira.
•
Non se iniciará a queima cando as condicións meteorolóxicas poidan dificultar o seu control,
especialmente nos días de vento. Así mesmo, se iniciados os traballos se producise a aparición de
vento, suspenderase inmediatamente a operación procedendo a apagar o lume.
•
Non se abandonará a vixilancia da zona queimada, ata que o lume estea totalmente apagado e
transcorresen dúas horas sen que se observen lapas ou brasas.
•
Contarase co persoal e co material suficiente para o debido control da fogueira.
Asdo.
Fene, ____ de _______________de 20__
A PERSOA RESPONSABLE
De acordo co antedito Decreto 105/2006, e dado que as fogueiras para a celebración do solsticio de verán son
unha festa local de arraigada tradición cultural, TÓMASE RAZÓN e darase traslado ao Distrito Forestal da
realización da fogueira no lugar e data sinalada pola persoa representante, quen deberá aterse ás seguintes
medidas de seguridade e recomendacións:
1. Non deben facerse fogueiras dunha altura
elevada.
2. Non debe facerse a fogueira preto de lugares
con vexetación.
3. Non está permitido prender a fogueira se existe
un exceso de vento.
4. Cómpre evitar usar nas fogueiras materiais que
co vento poidan provocar un incendio nas
proximidades (pólas de eucalipto, papeis...)

5. É necesario ter auga preto para actuar ante posibles
escapes.
6. Non se permiten empregar na fogueira materias
contaminantes (pneumáticos, aerosois...)
7. Cómpre deixar a fogueira completamente apagada antes
de marchar.
8. En caso de teren problemas deben chamar ós teléfonos
085 ou 112 (a chamada é gratuíta)

Asdo.
Fene, ____ de _______________de 20__

O ALCALDE

PONSE EN COÑECEMENTO DO:
SERVIZO DE DEFENSA CONTRAINCENDIOS. DISTRITO FORESTAL I – FERROL
Praza Camilo José Cela, s/n. 15403 Ferrol

Pza. do Alcalde Ramón José Souto González, s/n, 15500 Fene. Tfno.: 981 49 27 07 Fax: 981 49 27 88
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