
Samil, 1, Oín. 15911 Rois (A Coruña) 

T 981804109   F 981804182 

correo@rois.gal 

   CONCELLO DE ROIS  www.rois.gal 

1 

SOLICITUDE DE CACHARELA PARA A NOITE DO SAN XOÁN 2022 

SOLICITANTE 

Nome e apelidos: 

DNI: 

Enderezo: 

Código postal: Municipio: Provincia: 

Teléfono: Enderezo electrónico: 

REPRESENTADO/A 

Nome e apelidos: 

DNI: 

Enderezo: 

Código postal: Municipio: Provincia: 

Teléfono: Enderezo electrónico: 

DATOS DA CACHARELA DA NOITE DE SAN XOÁN (xoves 23 de xuño) 

Lugar exacto: ________________________________________ 

Tipo de propiedade   privada (non se pode ocupar ningún terreo nin espazo público) 

Características do terreo  terra   asfalto   formigón   outros _______________ 

-A autorización outorgada non eximirá en ningún caso das responsabilidades por danos

ou perdas que tivesen lugar no caso de que concorrera neglixencia ou imprudencia.

-A fogueira permanecerá vixiada polos solicitantes ata a súa total extinción, que deberá

ser asegurada empapado os restos totalmente con auga.

-No caso de que se levante vento que poida dificultar a vixilancia e extinción da fogueira,

esta deberá suspenderse ou apagarse de inmediato.

-A persoa solicitante será sempre a responsable dos danos e prexuízos que a fogueira

ocasione.

-A persoa solicitante manifesta coñecer e responsabilízase de cumprir as normas

establecidas. Así mesmo, declárase coñecedora do BANDO SOBRE AS CACHARELAS

DE SAN XOÁN 2022 que acompaña esta solicitude (páxinas 2 e 3).

-Entenderase autorizada a cacharela solicitada se non media denegación expresa

previa á data da celebración, e sempre e cando se cumpran as condicións e normas

sinaladas no BANDO SOBRE AS CACHARELAS DE SAN XOÁN 2022.

Rois,  ____  de xuño de 2022 

Asinado ____________________________ 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE ROIS 
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BANDO SOBRE AS CACHARELAS DA NOITE DO SAN XOÁN 2022 

 

Con motivo da tradicional e arraigada festa do San Xoán, co obxecto de previr calquera 

tipo de incidente, esta Alcaldía establece as seguintes normas para celebrar as cacharelas 

do San Xoán do ano 2022 o próximo xoves 23 de xuño pola noite: 

 

SOLICITUDES 

As persoas que desexen realizar unha cacharela (a nivel particular) deberán presentar a 

solicitude correspondente no Concello de Rois antes das 14.00 HORAS DO MARTES 21 

DE XUÑO DE 2022 sinalando nome, enderezo, teléfono e/ou enderezo electrónico e 

presentando fotocopia do DNI da persoa responsable, con indicación clara do lugar de 

celebración, tipo de cacharela (fogueira, sardiñada etc.) e características do terreo onde 

se pretende realizar (terra, asfalto, formigón, beirarrúa etc.). Soamente se poderán realizar 

cacharelas de xeito particular e en propiedades privadas, non se pode ocupar ningún 

terreo nin espazo público. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

-Haberá sempre xente ao carón do lume, que se fará pola noite. 

-As persoas responsables da organización deberán ter á man mangueiras de auga ou 

calquera outro medio adecuado para a extinción do lume. 

-A faixa perimetral ao lume ha de estar despexada de elementos que poidan facilitar a súa 

propagación. Non se poderán acender as fogueiras a menos de 15 metros de calquera 

edificación, tendido eléctrico, instalación de calquera tipo ou vehículo, nin a menos de 50 

metros das árbores. 

-A morea de materiais que formen a cacharela non poderá exceder os 3 metros de altura. 

-Non se abandonará a vixilancia da fogueira ata que o lume estea totalmente apagado e 

transcorresen dúas horas sen que se observen lapas ou brasas. 

 

OUTRAS MEDIDAS/CONDICIÓNS 

-Está prohibida a queima de todo tipo de residuos en cuxa composición interveña o 

plástico, colchóns, rodas, aerosois, produtos inflamables ou explosivos…, debido aos 

gases tóxicos que produce a súa queima. 

-Fogueiras sobre pavimentos en zonas urbanas. Excepcionalmente permitirase facer a 

cacharela sobre pavimentos en zonas urbanas (asfaltado, empedrado etc.), sempre e 

cando se coloque sobre unha chapa metálica protectora ou sobre unha capa de area de 

polo menos 10 centímetros. 

-Están prohibidas as fogueiras na praia fluvial ou nos espazos naturais protexidos. 

-Será obrigatoria a limpeza do espazo autorizado, incluídos os elementos utilizados para 

o desenvolvemento da fogueira e/ou sardiñada, nun prazo máximo de 12 horas despois 

de rematada. 

 

AUTORIZACIÓN  

Entenderanse autorizadas as cacharelas solicitadas se non media denegación 

expresa previa á data da celebración, e sempre e cando se cumpran as condicións 

e normas sinaladas neste Bando. 
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