CONCELLO DE POIO
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO ILMO. CONCELLO DE POIO
INSTANCIAS GRELLADAS SAN XOÁN EN LOCAIS DE HOSTELERÍA
SOLICITANTE:

NOME DO LOCAL

D.N.I./NIF:

ENDEREZO DO LOCAL:

TELÉFONO:

Núm. Exp.: 2113/2022

SOLICITA:
Autorización para a realización dunha grellada en San Xoán, na noite do 23 de xuño, no lugar indicado E COMPROMÉTESE a cumprir
estritamente todas e cada unha das condicións de seguridade que de seguido lles lembra o Departamento de Medio Ambiente do
Concello de Poio:
NORMAS DE OBRIGADO CUMPRIMENTO PARA AS GRELLADAS DE SAN XOÁN EN LOCAIS DE HOSTELERÍA
1ª) A persoa solicitante será responsable do cumprimento das presentes Normas
2º) Prohíbese a ubicación do asador en zonas públicas
3º) A separación entre as grelladas provisionais e os edificios e árbores será como mínimo de 4 metros
4ª) Terase especial coidado de non situar as fogueiras baixo tendidos eléctricos ou telefónicos, así como de que nos arredores non
exista ningún local no que se almacenen produtos inflamables.
5ª) Teranse en conta inclemencias metereolóxicas como a aparición de vento á hora do prendido e mantemento da barbacoa,
prestando especial atención ás lascas producidas
6º) Deberase ter un punto de auga cercano ou extintor de 6 quilos e de eficacia 21ª-113B para proceder ao seu apagado ante
calquera emerxencia.
7º) A persoa que realiza a solicitude será a responsable de manter a zona utilizada en perfecto estado de uso e de limpieza, sendo
responsable tamén de que todo quede recollido e en óptimo estado durante a recollida das instalacións, e máxime se é zona de paso
de outros usuarios do establecemento. En todo caso, o xoves 24 de xuño, antes das 10.00 horas, o espazo asignado terá que estar
despexado de todo material utilizado no evento, limpo e desinfectado, deixándoo nas mesmas condición nas que se atopaba antes do
evento.

Poio a _____ de Xuño de 2022
O INTERESADO

De acordo co establecido na Lei Orgánica 3/2018, informámoslle que os seus datos persoais pasarán a formar parte dun ficheiro, cuxo responsable é o CONCELLO DE
POIO con sé na Praza do Mosteiro nº 1. 36995 POIO (Pontevedra), onde poderá exercitar os dereitos e acceso, rectificación, cancelación e, no seu caso o de oposición
dirixindo á Secretaría solicitude asinada por escrito xunto cunha fotocopia do seu DNI.
Mediante a facilitación dos seus datos persoais autoriza expresamente o seu tratamento coa finalidade de levar a cabo a tramitación da súa solicitude polo Concello.
Así mesmo, informámoslle que os seus datos poderán ser comunicados ás administracións públicas competentes e a outros terceiros cando sexa estritamente
necesario para a xestión da súa petición.

