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ANEXO IV

SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA A TIRADA DE FOGOS DE ARTIFICIO EN ÉPOCA DE PERIGO
ALTO E EN TERREOS FORESTAIS E ZONAS DE INFLUENCIA FORESTAL

DATOS DA PERSOA/ENTIDADE SOLICITANTE 
NIF / CIF / NIE  Nome e Apelidos ou Razón Social

DATOS PERSOAIS DO REPRESENTANTE (se procede)

NIF / CIF / NIE  Nome e Apelidos

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS
Enderezo (Indicar tipo de vía) Número Portal Escaleira Piso Porta K.M.

Localidade Concello Provincia Código Postal

Teléfono Móbil Fax Correo electrónico

DATOS ESPECÍFICOS RELATIVOS Á AUTORIZACIÓN DA TIRADA
Concello Parroquia

Lugar Data Hora

DATOS SIXPAC DA PARCELA NA CAL SE VAI A REALIZAR A TIRADA

Polígono Parcela Recinto Uso Sixpac

RELACIÓN DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E DE SEGURIDADE QUE SE TOMARÁN

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos
persoais é CONCELLO DE VIVEIRO, con dirección PRAZA MAIOR 19-20, 27850 - VIVEIRO (LUGO); concello@viveiro.es.
Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os datos non se cederán a
terceiros, salvo por obriga legal.
Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar
o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. Para elo, CONCELLO DE VIVEIRO dispón de
formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos.
Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico:  concello@viveiro.es
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A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
 Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos e comprométome

a achegar os xustificantes que no seu caso foran necesarios para a súa comprobación.
  Que o lanzamento será realizado por persoal autorizado dunha empresa que figure no rexistro sectorial.
 Que os fogos de artificio empregarán materiais ignífugos ou ben ignifugados.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA:
 Plano de localización da zona da tirada.
 Copia do documento de identidade do solicitante ou do seu representante.
 Outra información:

LEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.

Viveiro,  de  de 20 

O Solicitante

Asdo.:  

SRA. ALCALDESA DO EXCMO. CONCELLO DE VIVEIRO

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos
persoais é CONCELLO DE VIVEIRO, con dirección PRAZA MAIOR 19-20, 27850 - VIVEIRO (LUGO); concello@viveiro.es.
Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os datos non se cederán a
terceiros, salvo por obriga legal.
Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar
o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. Para elo, CONCELLO DE VIVEIRO dispón de
formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos.
Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico:  concello@viveiro.es
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