
 

  CONCELLO DE IRIXOA (A CORUÑA)  

   

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE FOGUEIRAS TRADICIONAIS 
 

D/ª._________________________________ ________________, DNI nº ________________,  

domicilio en_________________________________________________, C.P. __________, 

municipio de________________, correo electrónico __________________________________ 

e teléfono nº (operativo permanentemente durante a fogueira) ______________________ 
 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

 

Que con motivo da festividade de san Xoán e san Pedro en xuño do presente ano, e tendo con conta as 

medidas de seguridade coas que se deberán contar ao efecto e que me comprometo a adoptar, realizarei 

a tradicional fogueira de (sinale o que corresponda): 

☐  SAN XOÁN (noite do 23 ao 24 de Xuño) 

☐  SAN PEDRO (noite do 28 ao 29 de Xuño) 

No lugar de ___________________________ parroquia de _________________________________ 

REFERENCIA CATASTRAL: ____________________      DIÁMETRO FOGUEIRA (cm): ______ 

A declaración responsable deberá ser presentada xunto coa documentación completa ata o 21 de 

xuño para as de san Xoán e ata o 27 de xuño para as de san Pedro (ambos inclusive) considerán-

dose que quedará sen efecto a súa presentación se non se respecta este prazo de tempo. 

Declaro ser certos os datos aportados e orixinais ou copia dos mesmos da documentación que se 

achega, e que se compromete a cumprir coas especificacións descritas. 
 

DOCUMENTACIÓN APORTADA 

-fotocopia do DNI. 
 

-Plano catastral asinado da situación exacta da fogueira. 
 

- outros (especificar): ________________________________________________________. 
 

DECLARO: que as copias aportadas son reprodución exacta dos orixinais que podo aportar pa-

ra o seu cotexo e verificación. 
 

AUTORIZO: ao Concello de Irixoa para a incorporación e tratamento dos meus datos persoais 

aportados aos ficheiros automatizados de información e rexistro xestionados por dita entidade . 
 

OBSERVACIÓNS: 
 

- Unha copia selada da presente declaración deberá de estar a disposición e exhibila en caso de 

que o requira a autoridade competente. 
 

Irixoa, __ de xuño de 2018 

O/A SOLICITANTE 

 

 

 

 

 
 

Sr. alcalde 

CONCELLO DE IRIXOA 



 

 

  CONCELLO DE IRIXOA (A CORUÑA)  

 

 
 

 

En relación á declaración responsable presentada, DECLARO 

1.- Que coñezo que por parte deste Concello de Irixoa non se establece ningunha medida de se-

guridade e/ou prevención contra incendios, debido a que non se conta co persoal e materiais 

necesarios para acometer tal fin. 

2.- Que a realización da fogueira está vinculada ao índice de risco diario de incendio forestal 

(IRDI) publicado na web pola Consellería de Medio Rural. No caso que o índice sexa extremo 

non poderá realizarse a fogueira, sen necesidade de comunicación previa polo Concello. É res-

ponsabilidade dos organizadores a comprobación deste índice, aínda que será publicado tamén 

na páxina web do concello. 

Así mesmo o Concello, por iniciativa propia ou por instancia do Servizo Provincial de Preven-

ción e Defensa contra Incendios Forestais, poderá declarar sen efecto a declaración nos casos 

en que non sexa posible garantir medidas de seguridade e prevención dos incendios. 

3.- Que coñezo a miña responsabilidade por danos ou perdas a que houbese lugar no caso de 

que concorra neglixencia ou imprudencia. O solicitante será sempre o responsable dos danos o 

prexuízos que a fogueira ocasione. 

4.- Que a persoa solicitante da realización da fogueira comprométese a ter operativo durante a 

realización da fogueira o teléfono que se indica na solicitude. Informándolles que os teléfonos 

de contacto necesarios no caso de que xurda algún incidente: 

Emerxencias: 112 

Servizo de extinción de incendios forestais: 085 

5.- Que a distancia mínima da fogueira a vivendas, vehículos, instalación, tendidos eléctricos 

ou telefónicos e zonas vexetais susceptibles de ser queimadas será de 20 mts. 

6.- Que a altura máxima da fogueira será de 2 mts. e o seu diámetro máximo de 4 mts. 

7.- Recoméndase que a fogueira se faga nun burato, o máis profundo posible, debidamente ro-

deado de pedras ou dunha pequena gabia. 

8.- Que se terá á man mangueiras, extintores ou, polo menos, auga suficiente en proporción ao 

tamaño da fogueira. 

9.- Que coñezo a prohibición de queimar rodas, aerosois, aceites, substancias explosivas, latas, 

botellas de vidro, plásticos e calquera material inflamable, especialmente combustible, coa ex-

cepción das madeiras. 

10.- Que disporei dun pequeno botiquín de primeiros auxilios especialmente equipado para as 

queimaduras. 

11.- Que os asistentes terán a debida precaución de non se situar no lado oposto ao vento. 

12.- Que as fogueiras estará vixiadas en todo momento ata a súa total extinción que deberá ser 

asegurada empapando os restos totalmente con auga. En caso de que se levante vento que poida 

dificultar a vixilancia e extinción da fogueira, se suspenderá ou apagará de inmediato. 

- De existir algún contratempo darase inmediata conta aos servizos de emerxencia. 

- A hora límite para rematar a celebración é as 3:30 horas (horario establecido no Decreto da 

Xunta de Galicia para a celebración de festas e romarías populares). 

- Que se cumprirá o establecido na Lei 11/2010 do 17 de decembro, de prevención do consumo 

de bebidas alcólicas en minores de idade. 

- Que se terá en conta o establecido nos artigos 36 e 37 da Lei 3/2007, de 9 de abril de preven-

ción e defensa contra incendios forestais de Galicia, en relación aos terreos forestais e zona de 

influencia forestal. 

- Que coñezo que o incumprimento de calquera destas medidas poderá dar lugar á inmediata 

prohibición das celebracións, por parte da da Garda Civil, sen prexuízo das sancións que fosen 

procedentes. 


