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     JUAN CARLOS GARCÍA POSE,
      ALCALDE DO CONCELLO DE CORISTANCO

 
FAISE SABER 

Que,  con  motivo  da  celebración  de  SAN
PEDRO, toda a  xente que comunicase no
Concello a cachela para San Xoán, queda
recollida para a  cachela de San Pedro.

As persoas que queiran facer cachelas con
motivo da festividade de San Pedro estarán
obrigadas  a  cumprir  as  normas  que  se
achegan a este bando.

Coristanco, 23 de xuño de 2020
O Alcalde



ANEXO
OBRIGAS
1.  Deberase  cumprir  cas  normas establecidas  no  Real  Decreto  -  Lei  21/2020,  de  9  de  xuño,  de
medidas urxentes de prevención e coordinación para facer fronte a crise sanitaria ocasionada polo
COVID-19 e coas normas que a Xunta de Galicia  poda ditar  o respecto.  EN NINGÚN CASO SE
PODEN REALIZAR NAS VÍAS E LUGARES PÚBLICOS.
Así  mesmo se dará cumprimento ás limitacións de aforo de reunións que poidan establecerse na
normativa e recomendacións de seguridade e distanciamento social disposta polas autoridades como
consecuencia da crise sanitaria da Covid-19.
2. A policía local, protección civil ou calquera outra autoridade poderán suspender calquera fogueira no
caso de detectar riscos.
3. A altura máxima da fogueira será de dous metros e o seu diámetro máximo de 4 metros.
4.  Ditos  materiais  combustibles  serán  sólidos,  prohibíndose  calquera  tipo  de  materiais  explosivos,
pirotécnicos ou líquidos inflamables. Igualmente prohíbese tamén a utilización de materiais que podan
producir grandes columnas de fumo (pneumáticos, aceites, téxtiles, etc) o gases especialmente tóxicos
o corrosivos (plásticos en xeral, PVC, aparatos eléctricos, etc).
5. Deberán de manter unha distancia de seguridade suficiente para que non se propague o lume nin
afecte o calor radiante a materiais de plástico, cristaleiras, edificios, vexetais, tubarias de gas, cables
eléctricos, vehículos u outros elementos que poidan arder ou ser afectados polo calor radiante ou o
fume.
6. Dependendo da magnitude do lume, deberán de dispor dun medio de extinción suficiente tal como
arena, terra, cubo de auga, mangueira, etc; debendo quedar a fogueira totalmente apagada cando se
abandone o lugar da queima.
7. Queda prohibido, así mesmo, realizar a fogueira sobre o pavimento urbanizado, ben sexa asfalto,
pedra ou firme embaldosado.
8. Controlar e supervisar por un adulto a queima destas fogueiras, non deixando a menores no lugar.
9.  Nunca  permitir  aos  menores  de  idade  que  adquiran  elementos  susceptibles  de  prender  lume
(chisqueiros,  fósforos,  etc.)  así  como produtos  pirotécnicos (petardos,  tracas,  voadores,  bombiñas,
fogos chinos, etc.)
10. En caso de socorro, os teléfonos de emerxencia son:
 Servizo de Emerxencia da Xunta de Galicia: 112
 Servizo de Emerxencias Protección Civil: 669585104
 Policía Local: 606346559
Previamente  ao  seu  inicio,  farase  unha  devasa  mediante  a  eliminación  manual  ou  mecánica  da
totalidade do material combustible nunha franxa de polo menos cinco metros de largo, rodeando o
perímetro que se vai queimar.
11. Non poderá iniciarse ningunha queima cando as condicións meteorolóxicas poidan dificultar o seu
control, especialmente nos días de vento. Así mesmo, se iniciados os traballos se producise a aparición
de vento, suspenderase inmediatamente a operación procedendo a apagar o lume.
12. Non se abandonará a vixilancia da zona queimada, ata que o lume estea totalmente apagado e
transcorresen dúas horas sen que se observen lapas ou brasas.
13. O Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais poderá suspender temporalmente
as comunicacións, se as condicións meteorolóxicas así o aconsellan.
14. A comunicación de fogueira non eximirá en ningún caso das responsabilidades por danos e perdas
a que houbera lugar no caso de producirse un incendio forestal polo uso do lume cando concorra
neglixencia ou imprudencia.
15. En toda fogueira deberase contar co persoal e co material suficiente para o seu debido control.
Dado o elevado risco que supoñen este tipo de fogueiras para a seguridade e saúde do persoal que as
leva  a  cabo,  en ningún  caso  se  poderán  realizar  individualmente,  mesmo no caso  de que  a  súa
extensión sexa pequena e en principio se considere que o risco é mínimo.


