Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358

NOME E APELIDOS
D.N.I.
ENDEREZO

TELÉFONO
EXPÓN: Que, xunto con outras persoas ten previsto realizar no lugar de:

a tradicional fogueira de San Xoán, o vindeiro 23 de xuño de 2022, comprometéndose a adoptar as medidas
de seguridade seguintes:








Previo ó inicio do lume, farase unha devasa mediante a eliminación manual ou mecánica da
totalidade do material combustible nunha franxa de polo menos 5 metros de ancho, rodeando
o perímetro da fogueira.
Non se prenderá lume preto de masas forestais ( 50 metros de distancia mínima), nin a menos
de 15 metros de calquera edificación, tendido eléctrico, instalación de calquera tipo ou
vehículo.
Non se poderá facer a fogueira cando as condicións meteorolóxicas poidan dificultar o seu
control, especialmente se fai vento. Se iniciada a fogueira se producira a aparición deste,
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 2 horas sen que se observen brasas ou lapas.
En todo momento deberase contar con persoal e material suficiente para o seu debido control.
Deberanse cumprir as seguintes normas de seguridade:
-

As fogueiras non poderán exceder de 1 m. de altura
Non se poderán acender a menos de 50 m. das árbores
Teranse á man caldeiros e/ou mangueiras de auga.

Ó remate das fogueiras deberanse recoller os restos e deixar a zona limpa e acondicionada, sendo
responsable a persoa que solicita o permiso.
Que, acolléndonos ao disposto no artigo 12.1c. do Decreto 105/2006, da Consellería de Medio Rural, polo
que se regulan as medidas relativas á prevención de incendios forestais, á protección dos asentamentos no
medio rural e á regulación de aproveitamentos e repoboacións, no que se autoriza a prender fogueiras en
festas locais ou de arraigada tradición cultural, previa autorización do Concello, é polo que
SOLICITO:
Autorización municipal para acender a fogueira de San Xoán, o 23 de xuño de 2022, no lugar indicado na
parte expositiva.
A persoa responsable:
Porto do Son,

de xuño de 2022

Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358



Autorizo ao Concello de Porto do Son a comunicar a Protección Civil de Porto do Son, Parque de Bombeiros de
Ribeira e oficina do Distrito Forestal IV Barbanza, os datos relativos a autorización para as Fogueiras de San Xoán
2022.
Este consentimento emítese para os únicos efectos das Fogueiras de San Xoán 2022.
Asdo.:

Información sobre Protección de Datos
1.

Responsable do tratamento de datos
Responsable: Concello de Porto do Son
Domicilio social: Atalaia, 7- 15970 Porto do Son (A Coruña)
Consultar www.portodoson.gal

2.

Actividades do tratamento nas que se inclúen os datos persoais e fins.
Presentación, recepción e tramitación das solicitudes para as Fogueiras de San Xoán 2022.

3.

Lexitimación. Base xurídica do tratamento.
RXPD 6.1 a) O interesado dou o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fines
específicos.
Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.

4.

Dereitos das persoas interesadas.
Dereitos de acceso, rectificación e supresión de datos, así como solicitar a limitación do tratamento dos seus datos persoais,
opoñerse ou solicitar a portabilidade dos mesmos, así como non ser obxecto dunha decisión individual baseada unicamente
no tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfís.
Segundo a Lei 39/2015, o RXPD (UE) e a Lei Orgánica 3/2018, pode exercitar os seus dereitos por Rexistro Electrónico o
Rexistro presencial, facendo constar a referencia : “Exercicio de dereitos de protección de datos”.

5.

Tratamentos que inclúen decisións automatizadas.
Non se realizan.

6.

Conservación dos datos persoais.
Polo tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que foron solicitados.

7.

Destinatarios dos datos
Os datos se trasladaran: Protección Civil de Porto do Son, Parque de Bombeiros de Ribeira e oficina do Distrito Forestal IV
Barbanza.

8.

Dereitos a retirar o consentimento prestado para o tratamento en calquera momento.
Teñen dereito a retirar o consentimento en calquera momento.

9.

Dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control.
Teñen dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de datos: http://www.aepd.es, si non está
conforme co tratamento que se fai dos seus datos.

10. Categoría de datos obxecto do tratamento.
Datos de carácter identificativo. Características persoais.
11. Fonte de procedencia dos datos
Interesados.

