Selo de rexistro
CONCELLO DE MALPICA DE
BERGANTIÑOS

P1504400A
Avda. Emilio González López, 1
Tlfno.: 981720001

INSTANCIA XERAL
CACHARELA SAN XOAN
REXISTRO XERAL DO CONCELLO
DE MALPICA DE BERGANTIÑOS
(CÓDIGO SIR: O00011644)

INTERESADO
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL:

NIF/NIE

DIRECCIÓN POSTAL
CIDADE/VILA

MALPICA

PROVINCIA

A CORUÑA

TELÉFONO FIXO

CP

15113

TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO
E, na súa REPRESENTACIÓN (se é o caso) (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera
medio válido en dereito):
NOME E APELIDOS

NIF/NIE

DIRECCIÓN POSTAL
CIDADE/VILA

PROVINCIA

CP

TELÉFONO FIXO

TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO
ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia Notific@ (https://notifica.xunta.gal)
Notifíquese a:

Interesado

Representante

Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Ao elixir esta modalidade de notificación vostede autoriza a alta no Sistema Notific@. Os avisos da posta á
disposición da notificación enviaranse ao correo electrónico que se facilita de seguido:
CORREO ELECTRÓNICO:_______________________________________
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
DIRECCIÓN POSTAL
CIDADE/VILA

PROVINCIA

CP

COMUNICO A CELEBRACIÓN DUNHA CACHARELA DE SAN XOAN O DÍA 23 DE XUÑO
FINCA /PARCELA / HORTA SITA

NA

_______________

SINATURA DO INTERESADO/REPRESENTANTE

Lugar: Malpica Data:

/06/2022

DESTINO: UNIDADE RESPONSABLE DO PROCEDEMENTO

De acordo co disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle de que os datos
facilitados a través desta instancia serán tratados de xeito confidencial. Estes datos serán incorporados aos ficheiros do Concello de Malpica de
Bergantiños relacionados con este trámite. Os datos utilizaranse para as xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que vostede
inicia con esta solicitude.
Así mesmo, infórmaselle de que en calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo
mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.

NORMAS REALIZACIÓN CACHARELA



“ SAN XOAN” :

Na zona urbana, o volume de combustible do lume no sobre pasará os 3 mts de perímetros nin o
metro ( 1 metro) de altura. No rural non poderá exceder os 6 metros de perímetro nin os 3 metros de
altura.



A separación entre as

cacharelas

e

os edificios, árbores, vehículos e

mobiliario urbán serán como

mínimo 12 metros, agás no casco urbano.



Pórase especial coidado de non situalas baixo tendidos eléctricos ou telefónicos, así como que nos
arredores non exista ningún local no que se almacén de produtos inflamables



Queda prohibida

a queima de rodas, plásticos, escumas de

poliuretano, aceites e, de

xeito

xeral, calquera substancia que ao arder desprenda fume tóxico.





O material de combustión serán : leña, polas, toro de árbores e madeiras vellas etc.
En

ningún

caso

se

botarán

ao lume recipientes que

conteñan líquidos

inflamables ou

gases

a

presión ( areosois) aínda que estean baleiros.



As persoas interesadas na celebración da cacharela de San Xoán, deberán presentar a correspondente
comunicación no Concello por rexistro de entrada ou Sede Electrónica comunicando a celebración da
mesma e lugar. Debendo en todo momento vixiar o lume ata que estea totalmente apagado. Para
asegurarse de que quede totalmente apagado deberán empapar a cinza con auga.



As persoas interesadas en montar unha cacharela deberán coidar os arredores e coñecer o número
de Emerxencias (112) e o de incendios (085). Ademais terán preto do lume unha mangueira ou
auga suficiente en recipientes para apagar o mesmo en caso de que se extenda

co fin de evitar un

incendio ou a súa propagación .-



A presentación da solicitude de comunicación de celebración da caharela non exime das responsabilidade
por danos ou perdas que procedan no caso de incendio cando concorra neglixencia, imprudencia ou
incumprimentos das normas ditadas.O Concelleiro Delegado de Seguridade Cidadán

De acordo co disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle de que os datos
facilitados a través desta instancia serán tratados de xeito confidencial. Estes datos serán incorporados aos ficheiros do Concello de Malpica de
Bergantiños relacionados con este trámite. Os datos utilizaranse para as xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que vostede
inicia con esta solicitude.
Así mesmo, infórmaselle de que en calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo
mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.

