
 

Concello de Moeche  Rúa da feira,32 
981404006  15563 Moeche 
correo@moeche.gal  www.moeche.gal 

Don/Dona ______________________________________________________________, 
maior de idade, DNI _________________, enderezo ____________________________ 
Teléfono ________________, correo electrónico_______________________________ 
 
Comunico 
que  desexo realizar unha fogueira tradicional na miña propiedade baixo a miña 
responsabilidade con motivo da celebración da chegada so solsticio de verán  ou lume de 
San Xoán ou e San Pedro na datas e no lugar indicado a seguir 
Lugar _________________________________________________ Data ___________ 
Persoa responsable_______________________________________________________ 
Para iso, comprométome baixo a miña responsabilidade a 

1 Adoptar as medidas de seguridade necesarias, cumprindo as indicacións do Decreto 
105/2006, do 22 de xullo, polo que se regulan medidas relativas á prevención de 
incendios forestais, e demais normativa vixente neste eido.  

2 Previamente á facer  a fogueira , a preparar unha devasa mediante a eliminación 
manual ou mecánica da totalidade do material combustible nunca franxa de polo 
menos cinco metros ó redor do perímetro da fogueira  

3 A non  iniciar a queima cando as condicións meteorolóxicas poidan dificultar o seu 
control, especialmente nos días de vento. Así mesmo, se iniciados os traballos se 
producise a aparición de vento, suspenderase inmediatamente a operación 
procedendo a apagar o lume.  

4 A non  abandonar a vixilancia da zona queimada, ata que o lume estea totalmente 
apagado e transcorresen dúas horas sen que se observen lapas ou brasas.  

5 A contar co persoal e co material suficiente para o debido control da fogueira.  
Moeche,, ___ de ___________ de 20__  
Asdo. A persoa responsable 
 
 

Información adicional 
De acordo co mencionado  Decreto 105/2006, e dado que as fogueiras para a celebración do 
solsticio de verán son xa unha tradición antiga, considerase tomada razón e daráselle traslado 
ao Distrito Forestal da realización da fogueira no lugar e data sinalada pola persoa 
representante, quen deberá aterse ás seguintes medidas de seguridade e recomendacións: 
1. Non deben facerse fogueiras dunha altura elevada nin  preto de lugares con vexetación, 

sempre a unha distancia prudencial das vivendas  
2. Non está permitido prender a fogueira se vai moito  vento nin se permite usar materiais 

contaminantes. 
3. Non se poder facer a fogueira baixo tendidos eléctricos nin telefónicos nin no entorno de 

locais nos que haxa produtos inflamables nin preto de calquera infraestrutura ou elemento 
público ou privado que se puidese ver afectado gravemente pola fogueira. 

4. É necesario ter auga preto para actuar ante posibles problemas co lume.  
5. Cómpre deixar a fogueira completamente apagada antes de marchar  
6. En caso de teren problemas deben chamar ós teléfonos 085 ou 112 (a chamada é gratuíta)  

Moeche, ___ de ___________ de 20__  
A Alcaldesa  
 
 



 

Concello de Moeche  Rúa da feira,32 
981404006  15563 Moeche 
correo@moeche.gal  www.moeche.gal 

Trasládase para o seu coñecemento ao Servicio de Defensa contra incendios. Distrito 
Forestal,1, Ferrol Praza Camilo José Cela, s/n 15403 Ferro 


