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SOL· LICITUD DE FOGUERONS DURANT LES FESTES 
DE SANT ANTONI

Nom i Llinatges

DADES DEL SOL· LICITANT

DNI o CIF Tel. de contacte Fax

Adreça
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electrònicaCodi postalPoblació

Adreça 
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Adreça

FaxTel. de contacteDNI o CIF

Nom i Llinatges

DADES DEL REPRESENTANT (si escau)

HorariData
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Nucli

UBICACIÓ DEL FOGUERÓ (ocupació de via pública)

- L' autorització atorgada no eximirà en cap cas de les responsabilitats per danys o pèrdues que hi hagués lloc en el cas que s'havia presentat negligència 
  o imprudència. 
  
- El fogueró guardarà les distàncies mínimes marcades per l'Ajuntament respecte a habitatges, instal·lacions, línies, elèctriques o telefònics i zones verdes 
  susceptibles de ser cremades. 
  
- El fogueró romandrà vigilat pels sol·licitants fins a la seva total extinció, que haurà de ser assegurada amarant les restes totalment amb aigua. 
  
- En el cas que s'aixequi vent que pugui dificultar la vigilància i extinció del fogueró, aquesta haurà de suspendre's o apagar-se tot seguit. 
  
- El/la sol·licitant serà sempre responsable dels danys i perjudicis que el fogueró ocasioni.

Plaça Ajuntament, 1  ·  Telf. 971 838 393  ·  Fax  971 838 094  ·  07530 SANT LLORENÇ DES CARDASSAR 
e-mail: ajuntament@santllorenc.es   ·  web: www.santllorenc.es

El sol· licitant manifesta conèixer i es responsabilitza de complir les normes establertes, de les quals rep còpia en el moment 
de presentar aquesta sol· licitud.

Sant Llorenç des Cardassar, Signatura

Ajuntament de 
Sant Llorenç des Cardassar
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