
 

AUTORIZACIÓN DE CACHELAS 

A solicitude orixinal deberá presentarse no Rexistro Xeral do Concello cunha antelación mínima de 
sete días naturais. 

DATOS DO RESPONSABLE 

NOME 

 

D.N.I./N.I.F./PASAPORTE/OUTRO 

 

ENDEREZO 

 

C.P. 

 

LOCALIDADE 

 

PROVINCIA 

 

TELÉFONO 

 

MÓBIL 

 

FAX 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

 

DATOS DO REPRESENTANTE 

NOME 

 

D.N.I./N.I.F./PASAPORTE/OUTRO 

 

ENDEREZO 

 

C.P. 

 

LOCALIDADE 

 

PROVINCIA 

 

TELÉFONO 

 

MÓBIL 

 

FAX 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

 

 

DATOS DA CACHELA 

DATA:  /  /  

HORARIO: De  a  horas. 

LUGAR:  

REFERENCIA CATASTRAL(CUBRIR OBRIGATORIAMENTE): 

 

AFORO:  persoas. 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA: 

 Documento acreditativo da representación. 

 Plano de situación  

O SOLICITANTE COMO RESPONSABLE DA CACHELA COMPROMÉTESE AO SEGUINTE: 

A que durante o desenvolvemento da actividade se respeten todas as medidas e normativa vixente 
para evitar a expansión do COVID 19 

Haberá sempre xente ao lado do lume. 
Terán auga suficiente para apagar o lume en caso necesario.O lume acenderase despexado de posibles 
riscos de propagación. 
Unha vez rematado, apagaranse os restos de brasas ata a súa extinción total. 
Unha vez rematado, deixarase o lugar limpo de refugallos.-     
Non se aproveitará a cachela para queimar restos domésticos (colchóns, mobles, tablas, roupa), agrícolas e 
forestais. 



 

En Zas, a  de  de 20    

Asdo: O Responsable, 

 

 

 

 

 

 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDADE PARA AS FOGUEIRAS DE SAN XOÁN 
 

 Queda terminantemente prohibido facer fogueiras en espazos públicos tales como  prazas, parques, rúas 

ebeirarrúas ou noutros que non se autoricen. Os responsables encargaranse de que o lugar sexa axeitado 

para facera fogueira 

 A solicitude debe ir acompañada dun plano de situación do espazo privado ou ref. catastral no que se vai a 

situar a cachela, así como da situación de todos os elementos, que ademais da  cachela se coloquen 

no espazo autorizado. 

 Os organizadores deberán coidar os arredores e coñecer o número de teléfono dos Bombeiros (080) e o 
número de emerxencias 112. 

 

 Zona urbana: O volume do combustible da cachela non sobrepasará os 3 metros de perímetro, nin un 
 metro de altura. 

 
 
 Rural: O volume do combustible da cachela non sobrepasará os 5 metros de perímetro/diámetro nin 3 

 metros de altura. 
 

 A separación entre as cachelas, edificios, árbores, vehículos e mobiliario urbano serán como mínimo de 

 12 metros, excepto no casco urbano. 

 Porase especial coidado de non situalas baixo tendidos eléctricos ou telefónicos, así como que nos 

 arredores non exista ningún local no que se almacenen produtos inflamables. 

 Prohíbese a queima de neumáticos, plásticos, espumas de poliuretano, aceites, e en xeral de calquera 

 substancia que ao arder desprenda fume tóxico. 

 En ningún caso se botarán ao lume recipientes que conteñan líquidos inflamables ou gases a presión 

 (sprays), aínda que estean baleiros. 

 Prohíbese a colocación e exhibición de pancartas que non estean expresamente autorizadas. 

  A hora límite para rematar a celebración é ás 03:30 horas da madrugada, de acordo co horario  establecido 

no Decreto da Xunta de Galicia, para a celebración de festas e romarías populares. 

 Ao finalizar a cachela e antes de abandonar o lugar da mesma, os responsables da organización 

 coidarán de que as cinzas queden totalmente apagadas. 

 Será obrigatoria a limpeza do espazo  ao remate da actividade, incluídos os elementos  utilizados 

para o desenvolvemento do mesmo, inmediatamente despois de rematar a cachela e/ou  sardiñada. 

 O desenvolvemento de celebración das cachelas e sardiñadas deberá axustarse ao permiso concedido. 


