
 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 

Modelo 

MA02 
Comunicación previa para cacharelas/sardiñadas privadas 

de San Xoán e outras 

 

EXCMO. SR. ALCALDE DO CONCELLO DE GONDOMAR 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril ( RGPD) e a Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro ( LOPDGDD), informámoslle que os datos 
persoais e dirección de correo electrónico do interesado, serán tratados baixo a responsabilidade do CONCELLO DE GONDOMAR para o envío de comunicacións sobre a nosa relación contractual ou os 

nosos servizos municipais. Informámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, portabilidad e supresión dos seus datos e os de limitación e oposición ao seu tratamento dirixíndose a 
rexistroxeral@concellodegondomar.gal . Dispón da información adicional e detallada sobre Protección de Datos na nosa web  https://concellodegondomar.gal/en/contacta/politica-de-privacidad. 

 

SOLICITANTE 

- Esta comunicación es documentación suficiente para poder llevar a cabo la actividad 

 

- Esta comunicación es documentación suficiente para poder llevar a cabo la actividad 

 

- Esta comunicación es documentación suficiente para poder llevar a cabo la actividad 

 

- Esta comunicación es documentación suficiente para poder llevar a cabo la actividad 

Solicitante (particular ou asociación)                                                                                         

DNI/CIF Nome e apelidos/Razón social 

Rúa Núm. Escaleira Andar Porta 

CP Municipio Provincia  Teléfono fixo                  Móbil    

                                 / 

Correo electrónico 
 

REPRESENTANTE                                                                     

DNI Nome e apelidos 

Rúa Núm. Escaleira Andar Porta 

CP Municipio Provincia  Teléfono fixo                    Móbil   

                                  / 

Correo electrónico 
 

DATOS DA CACHARELA                                                                

Lugar exacto da cacharela (Referencia Catastral) 

Data Hora (Comezo-Remate) 

Tipo 

        Cacharela                Sardiñada 
  

Características do terreo 
 

      Terra          Asfalto          Formigón          Beirarrúa          Lousado          Outros 
Especificar no caso de que sexan outras 

 

- Para a realización da cacharela deberá presentar esta solicitude en calquera dos rexistros do Concello, acompañada dunha 
fotocopia do D.N.I. do responsable e unha memoria descritiva, cos seguintes contidos mínimos: material a queimar, distancia ás 
vivendas e á masa forestal máis próxima e plano de situación do espazo público no que se vai a situar a cacharela/sardiñada; así 
como da situación de todos os elementos, que ademais da cacharela se coloquen no espazo comunicado. 

- Así mesmo, a solicitude deberá acompañarse dunha fotocopia do seguro combinado do fogar e último recibo de pago. 
- Ao carón da cacharela, haberá auga con caudal e presión abondo para a extinción e apagado total da mesma. 
- Esta comunicación é documentación suficiente para poder levar a cabo a actividade; sen embargo NON eximirá en ningún caso 

das responsabilidades por danos ou perdas a que houber lugar no caso de que concorrera neglixencia ou imprudencia. 
- A cacharela gardará as distancias mínimas marcadas polo Concello, con respecto a vivendas, vehículos, instalacións, tendidos 

eléctricos ou telefónicos e zonas vexetais susceptibles de ser queimadas. 
- A cacharela permanecerá vixiada polos solicitantes ata a súa total extinción que deberá ser asegurada empapando os restos 

totalmente con auga. No caso de que se levante vento que poida dificultar a vixilancia e extinción da cacharela esta deberá 
suspenderse ou apagarse de inmediato. 

- O/A solicitante será sempre o responsable dos danos e prexuízos que a cacharela ocasione. 
 

O solicitante manifesta coñecer e responsabilízase de cumprir as normas establecidas. 
 

 
Gondomar, ____ de _______________ de 20__ 
 
 
 
 
    
 

Asinado: ________________________________________ 
 

Rexistro número: 
 

 

mailto:rexistroxeral@concellodegondomar.gal
https://concellodegondomar.gal/en/contacta/politica-de-privacidad

