
-I[J~ ~ CONCELLO DE PONTECESU RES (PONTEVEDRA) 

Don/Dona .. ................................. ... .... .... ......... .... ...................... ............... ......... ............... .... . 

Con DNI nD 
••• • • • •••••• ••• • • •• • ••••• • • •••••• • •••••••••••••••••••• • , veciño de ................................. .. ......... ..... . 

con enderezo en ..................... ...... .... .......... ... ... ....... .. ....... .......................... .. .. .... .... ......... .... . . 

Teléfono ........ ....... ... ........ ........... ........ .. .......... Móbil. ....................................... ................. .. 

que se vai celebrar no lugar de .......... ......................................... ............ .......... ............... ... . 

no Concello 

de Pontecesures, 

COMUNICA que con motivo da noite de San Xoán (noite do 23 ao 24 de xuño) 

realizarei a tradicional fogueira baixo a miña responsabilidade e comprometéndome a 

adoptar as medidas de seguridade necesarias. 

Pontecesures, 

Asinado: 

De acordo co establecido na Lei Orgánica 312018, informámoslle que os seus datos 
persoais pasarán a formar parte dun ficheiro, cuio responsable é o CONCELLO DE 
PONTECESURES, con domicilio en Avda Vigo,2 .36640. Pontecesures- (Pontevedra), 
onde poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e, no seu caso o 
de oposición dirixindo á Secretaría mediante solicitude asinada por escrito xunto cunha 
fotocopia do seu DNI. Mediante a facilitación dos seus datos persoais autoriza 
expresamente o seu tratamento coa finalidade de levar a cabo a tramitación da súa 
solicitude polo Concello. Así mesmo, informámoslle que os seus datos poderán ser 
comunicados ás administracións públicas competentes e a outros terceiros cando sexa 
estritamente necesario para a xestión da súa petición 



• ?!f. CONCELLO DE PONTECESU RES (Pi) TcVEDRA) 

MEDIDAS DE SEGURIDADE NAS FOGUEIRAS DE SAN XOÁN: 

Toda aquela persoa ou colecthro que solicite a realización dunba fogueira eon motivo 

da celebración da noite de San Xoán en espazo de domiIlÍ.o pú.blico, é cqndición 

obñgalfa o. iOOletelUento á~ seguintes NORl."lAS: 

1. Queda estritamente prohibida a realización de fogueiras en rúas 0.11 calt.du 

con ag~menldo asfáltico., polo dano que isto provoca no rlF~e. 

2. Queda igualmente desautorizada :I realiZa:c~óll de fogueiras ell e..uprazamentO$ 

próximos • edificios" ... obili¡uio Jltbano9 vehículos, vnetación... ou calquera 

outro susceptible de comportar fisco para persoas oule. bens. 

3. É necesario delimitai:" " perú:nefro da fogueira para evitar a propagación do 

blme e~ de ser o casll~ faciIit:ar. extinción. 

4. Queda prohibida a utilización de líquidos iIúlamables. 

s. Queda prohibida a çombllstiôn de maleriais cootam.inantes para o medio 

amhiente~ que de!ilptendan grandes ~anti.dades de fuille e gases espec:iahnelite 

tóricos 011 corro~voç (ppe.tlQlátieos; .ceites, pllbti~~ PVç_.)a 

6. Unha vez finalizada a celebración" os restos das fogueiras deben ser apagados 

para previr que os re~caJdôs pQ!id3n avjv~J' o f~go. 
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