
                             

  

  

CONCELLO 
DE OIA 

 

SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN 

Fogueira de San Xoán 
2021 

 
 
 
 

Selo do rexistro 

   

DATOS DO SOLICITANTE 

Nome e apelidos/Razón social CIF/NIF 

___________ ___________ 

Enderezo 

___________ 

Código postal Municipio Provincia 

___________ ___________ ___________ 

Teléfono Móbil Fax Correo electrónico 

___________ ___________ ___________ ___________ 

  

 DATOS DO REPRESENTANTE (se procede) 

Nome e apelidos NIF 

___________ ___________ 

Enderezo 

___________ 

Código postal Municipio Provincia 

___________ ___________ ___________ 

Teléfono Móbil Fax Correo electrónico 

___________ ___________ ___________ ___________ 

  

DOCUMENTOS QUE SE ACHEGAN 

       Copia do D.N.I./N.I.E./Pasaporte do solicitante, que se fará responsable da fogueira 

       Documento que acredite a representación do solicitante, no seu caso. 
       Plano de localización da fogueira, segundo a cartografía catastral. 

     

O ABAIXO ASINANTE DECLARA 

Que coñece, acepta e se compromete a cumprir as instrucións que forman parte desta solicitude no 
Anexo I. 

 

 SOLICITA 

Que aceptando as normas do Anexo I ditadas pola Alcaldía e co gallo da celebración da festividade de San 
Xoán, ten prevista a realización dunha fogueira na finca particular sita no enderezo que a continuación se 
indica, na noite do 23/06/2021, e conta cos medios necesarios para controlar dita queima, facéndose 
responsable dos danos e prexuízos que se poidan ocasionar:  
 
ENDEREZO: 
 
REFERENCIA CATASTRAL:  
 

    

DATA DA SOLICITUDE FIRMA DO SOLICITANTE 

 
 
 
Oia, a ____ de ____________ de 2021                                                                     FIRMA DO SOLICITANTE 

 



                             

  

ANEXO I: CONDICIONAMENTOS A CUMPRIR PARA A REALIZACIÓN  

DA FOGUEIRA DE SAN XOÁN 2021 

 

1.-NORMAS SANITARIAS: Deberase cumprir cas normas sanitarias establecidas polo Estado e 

pola Comunidade Autónoma en materia de prevención da crise sanitaria do Covid-19. EN 

NINGÚN CASO SE PODEN REALIZAR NAS VÍAS E LUGARES PÚBLICOS.  

2.- LOCALIZACIÓN: A situación das fogueiras deberá coincidir co lugar especificado no plano 

autorizado, quedando prohibido acender fogo fora do espazo sinalado a este efecto.  

3.- MATERIAIS PROHIBIDOS: Quedan prohibidos os pneumáticos, os plásticos, aceites, botes 

de aerosoles de calquera clase ou calquera outra substancia susceptible de explosión ou 

emisión de fume e/ou gas tóxico/nocivo, ou que supoña un potencial medio de propagación do 

lume. Prohíbese usar nas fogueiras materiais que co vento poidan provocar un incendio (ramas 

de eucalipto, papeis, etc.) 

RECOMENDACIÓNS: Por mor da seguridade, non deberán facer moreas dunhas altura 

excesivamente elevada, nin fogueiras preto de lugares con vexetación, casas ou baixo tendido 

eléctrico ou telefónico. 

EXTINCIÓN: O responsable da fogueiras deberán dispoñer no lugar da fogueira dun sistema de 

extinción axeitado á proporción da  fogueira.  

RESPONSABLES: A autorización outorgada non eximirá en ningún caso das responsabilidades 

que se xeren polos danos que directa ou indirectamente ocasionen con respecto a si mesmos e 

aos seus bens/dereitos e de terceiros, incluídos os de carácter público. Se recomenda a 

contratación dun seguro de responsabilidade civil. 

VIXILANCIA: A fogueira deberá permanecer vixiada polo responsable ata a súa total extinción 

que deberá ser asegurada empapando os restos totalmente con auga. No caso de que se 

levante vento que poida dificultar a vixilancia e extinción da mesma, esta deberá suspenderse 

ou apagarse de inmediato. 

REVOCACIÓN AUTOMÁTICA: Quedarán automaticamente revocadas as autorizacións cando 

por esta Alcaldía ou por outra autoridade se dispoña a suspensión de actividades por 

circunstancias meteorolóxicas, de seguridade ou sanitarias, que así se determinen conforme a 

lexislación vixente. Así mesmo, quedarán revocadas automaticamente, en caso de que o IRDI 

(Índice de risco diario de incendio forestal) sinale para ese día, risco extremo de incendio.  

SERVIZO DE EMERXENCIA: Os responsables das fogueiras terán o seu dispor un teléfono móbil 

en funcionamento, e ante calquera incidencia ou emerxencia poñeranse en contacto inmediato 

co 112. 


