REXISTRO de ENTRADA
Nº___________________
DATA_______________

D/Dª__________________________________, con DNI nº _____________________
E teléfono de contacto ___________________ como Responsable da fogueira a celebrar
en____________________________________________________________________
Os días e nas horas seguintes _______________________________________________
Me comprometo a respetar as seguintes normas básicas de seguridade, facéndome responsable dos
males que do incumprimento de ditas medidas se poideran derivar.
-

-

-

-

O lugar de ubicación non suporá risco para persoas ou bens. Deberá estar alonxado de edificacións.
As dimensions máximas serán de 3 metros de alto* 4 metros de ancho e* 4 metros de fondo.
Será obrigatorio dispor previamente dun entorno limpo de calquera elemento nun perímetro de 5 metros no entorno
da fogueira. Deberá contar dende o seu inicio e ate o remate coa presenza de algún medio de extinción propio
próximo e listo para ser activado de xeito urxente en caso necesario. Mangueiras con conexión a suministros de auga,
cubas de tractor con auga , area e pas…
Deberá extremar as precaucións en caso de vento, e atender calesquera comunicacións dende a administración
debendo estar localizable na data da fogueira a través do número de teléfono aportado na súa solicitude.
O remate da fogata que deberá en todo caso ser antes das 6 da madrugada, non poderá abandoar o lugar de
celebración da mesma ate ter completamente sofocado o lume e as brasas, asegurandose de que non quedan
rescoldos nin restos de brasas suterraneos que afecten ou poidan supoñer o reinicio do lume.
As zonas públicas onde se celebren ditas fogueiras deberán quedar en perfecto estado de limpeza nun prazo non
superior as 24 horas dende o remate da celebración.
Está totalmente prohibido arroxar ao lume obxectos ou materiais inflamables ou os seus contenedores (sprais,
gasolinas, disolventes e similares).
En caso de perigo pode chamar ao Distrito Forestal

Asdo:

986 79 44 94 ou ao 112.
Recibí copia normas
CORTAR

REXISTRO de ENTRADA
Nº___________________
DATA_______________
Praza do Concello 1 . CP 36.520. Agolada (Pontevedra) Tel: 986788062 Fax:986788190 mail concello@agolada.es

AUTORIZACIÓN PARA A CELEBRACIÓN DA FOGUEIRA SEGUNDO OS DATOS
MANIFESTADOS NA SOLICITUDE QUE SE CORRESPONDE CO Nº DE ENTRADA
ANTERIOR. O AUTORIZADO ASUME A TODA A RESPONSABILIDADE DOS MALES
DERIVADOS DESTA AUTORIZACIÓN POR CAUSAS/ACTOS NEGLIXENTES
-

-

-

-
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