DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A ACTES I FESTEJOS TRADICIONALS QUE PODEN USAR FOC O
ARTEFACTES PIROTÈCNICS EXCEPCIONALMENT EN SÒL FORESTAL, CONFRONTANT O AMB UNA
PROXIMITAT INFERIOR A 500 METRES DE TERRENY FORESTAL, L'EMPLAÇAMENT DEL QUAL ESTÀ
AUTORITZAT I INCLÒS EN EL REGISTRE D'EMPLAÇAMENTS
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ACTOS Y FESTEJOS TRADICIONALES QUE PUEDEN USAR FUEGO O
ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS EXCEPCIONALMENTE EN SUELO FORESTAL, COLINDANTE O CON UNA
PROXIMIDAD INFERIOR A 500 METROS DE TERRENO FORESTAL, CUYO EMPLAZAMIENTO ESTÁ AUTORIZADO
E INCLUIDO EN EL REGISTRO DE EMPLAZAMIENTOS
NOM DE PROGRAMES/ACTUACIONS OBJECTE DE LA SOL·LICITUD QUAN SIGA NECESSARI
NOMBRE DE PROGRAMAS/ACTUACIONES OBJETO DE LA SOLICITUD CUANDO SEA NECESARIO

FESTES PATRONALS D'AGOST
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

PRIMER COGNOM O RAÓ SOCIAL
PRIMER APELLIDO O RAZÓN SOCIAL

SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO

AJUNTAMENT DE

RÀFOL DE SALEM

NOM / NOMBRE

DNI / CIF

P4621200G

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

CP

LOCALITAT / LOCALIDAD

PLAÇA MAJOR Nº7

46843

RÀFOL DE DALEM

PROVÍNCIA / PROVINCIA

TELÈFON / TELÉFONO

VALENCIA

962813072

B

FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

ajuntament@rafoldesalem.org

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI ÉS EL CAS)
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)

COGNOMS / APELLIDOS

NOM / NOMBRE

DNI

TELÈFON / TELÉFONO

MENGUAL CORTELL

CAROLINA

20023024Y

962813072

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

ajuntament@rafoldesalem.org

C

NOTIFICACIONS (SI ÉS DIFERENT A L'APARTAT A)
NOTIFICACIONES (SI ES DISTINTO AL APARTADO A)
CP

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA

TELÈFON / TELÉFONO

FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

Indiqueu en quina llengua voleu rebre les notificacions:
A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, la persona interessada ha de disposar de certificació
Indique en qué lengua desea recibir las notificaciones: (*)
electrònica en els termes previstos en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, la persona interesada deberá disponer de
Valencià
Castellà
certificación electrónica en los términos previstos en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
Valenciano
Castellano

D

ACTES I/O FESTEJOS PER ALS QUALS DECLARA LA CELEBRACIÓ I UBICACIÓ EXACTA DE L'EMPLAÇAMENT
ACTOS Y/O FESTEJOS PARA LOS QUE DECLARA LA CELEBRACIÓN Y UBICACIÓN EXACTA DEL EMPLAZAMIENTO
FESTES PATRONALS D'AGOST:

Actes i/o festejos per als quals sol·licita i ubicació exacta de l'emplaçament
Actos y/o festejos para los que se realiza la solicitud y ubicación exacta del emplazamiento

DESPERTÀ: RECORREGUT: Avinguda l'ermita - C/ De les animes Plaça del pi - Carrer Sant Joaquin - Plaça Major - C/Santa Teresa - C/ Del
Forn - C/Sant Cristofol
TRAQUES: UBICACIÓ: PLAÇA L'ESGLESIA
(ADJUNTEM FITXA AMB LES UBICACIONS GEOREFERENCIADES)

Resolució d'aprovació del Emplaçament
Resolución de aprobación del Emplazamiento

EXPTE: DTV20/021- RESOLUCIÓ DE 13 DE MAIG DE 2020

Dia de l'acte pel qual realitza la declaració responsable
Día del acto por el que realiza la declaración responsable

ACTES REALITZATS ENTRE EL 2 D'AGOST I EL 6 D'AGOST

E

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR

1- Cartografia de la ubicació i/o ruta on es desenvoluparà l'esdeveniment / Cartografía de la ubicación y/o ruta donde va a desarrollarse el evento.
2- Descripció detallada de l'esdeveniment que es desenvoluparà (tipus d'esdeveniment, participants, elements i components que s'utilitzaran per al
desenvolupament…). / Descripción pormenorizada del evento que se desarrollará (tipo de evento, participantes, elementos y componentes que se
utilizarán en su desarrollo…).
3- Enumeració explícita de les mesures de prevenció d'incendis forestals que s'executaran en el seu desenvolupament, sense que siga suficient la
remissió a normes genèriques. / Enumeración explícita de las medidas de prevención de incendios forestales que se ejecutarán en su desarrollo, sin
que sea suficiente la remisión a normas genéricas.
4 Altres/ Otros

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA
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A

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A ACTES I FESTEJOS TRADICIONALS QUE PODEN USAR FOC O
ARTEFACTES PIROTÈCNICS EXCEPCIONALMENT EN SÒL FORESTAL, CONFRONTANT O AMB UNA
PROXIMITAT INFERIOR A 500 METRES DE TERRENY FORESTAL, L'EMPLAÇAMENT DEL QUAL ESTÀ
AUTORITZAT I INCLÒS EN EL REGISTRE D'EMPLAÇAMENTS
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ACTOS Y FESTEJOS TRADICIONALES QUE PUEDEN USAR FUEGO O
ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS EXCEPCIONALMENTE EN SUELO FORESTAL, COLINDANTE O CON UNA
PROXIMIDAD INFERIOR A 500 METROS DE TERRENO FORESTAL, CUYO EMPLAZAMIENTO ESTÁ AUTORIZADO
E INCLUIDO EN EL REGISTRO DE EMPLAZAMIENTOS

F

DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTE

La persona sol·licitant, o el seu representant legal, declara sota la seua responsabilitat que:
La persona solicitante, o su representante legal, declara bajo su responsabilidad que:
L'ajuntament promotor declara que les festes locals o d'arrelada tradició compleixen amb el paràgraf segon del punt 1g, de l'article 145 del
DECRET 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei forestal de la Comunitat Valenciana, amb la nova
redacció donada pel Decret 148/2018, de 14 de setembre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 98/1995, de 16 de maig,del Govern Valencià, i
pel qual s’aproven les normes de seguretat en prevenció d’incendis forestals a observar enl’ús festivorecreatiu del foc en sòl forestal, contigu o
ambuna proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal.
El ayuntamiento promotor declara que las fiestas locales o de arraigada tradición cumplen con el párrafo segundo del punto 1g, del artículo 145
del DECRETO 98/1995, de 16 de mayo, del Govern Valencià, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley forestal de la Comunitat Valenciana,
según la nueva redacción dada por el Decreto 148/2018, de 14 de septiembre, del Consell, por el que se modifica el Decreto 98/1995, de 16 de
mayo, del Gobierno Valenciano, y por el que se prueban las normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en el uso
festivo-recreativo del fuego en suelo forestal, colindante o con una proximidad inferior a 500 metros de terreno forestal.
L'ajuntament promotor declara que es mantindran els requisits que van donar lloc a la seua inscripció.
El ayuntamiento promotor declara que se mantendrán los requisitos que dieron lugar a su inscripción.
L'ajuntament promotor declara que comunicarà qualsevol variació en les dades inscrites.
El ayuntamiento promotor declara que comunicará cualquier variación en los datos inscritos.
L'ajuntament declara que disposarà d'una assegurança de responsabilitat civil específica que atorgue cobertura al risc generat per l'esdeveniment
concret.
El ayuntamiento declara que dispondrá de un seguro de responsabilidad civil específico que otorgue cobertura al riesgo generado por el evento
concreto.

G

SOL·LICITUD / SOLICITUD

La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que les dades indicades en la present sol·licitud i en la documentació que s'adjunta són
exactes i conformes amb l'establit en la legislació, i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita i queda a la disposició de la
Generalitat per a la seua presentació, comprovació, control i inspecció posterior que s'estimen oportuns.
La persona que firma declara, bajo su responsabilidad, que los datos indicados en la presente solicitud y en la documentación que se adjunta son
exactos y conformes con lo establecido en la legislación, y que se encuentra en posesión de la documentación que así lo acredita y queda a
disposición de la Generalitat para su presentación, comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos.
La persona entén que l'autorització de l'emplaçament no eximeix de la necessitat de dur a terme qualsevol altra tramitació o sol·licitar tots els
permisos que estableix la legislació vigent en la matèria, davant d'aquesta o d'una altra administració.
La persona solicitante entiende que la autorización del emplazamiento no exime de la necesidad de llevar a cabo cualquier otra tramitación o
solicitar cuantos permisos establece la legislación vigente en la materia, ante esta u otra administración.
Abans de signar la sol·licitud, ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta el
tractament de dades de caràcter personal.
Antes de firmar la solicitud, ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el
tratamiento de datos de carácter personal.
,

d

JUNY

de

2022

Firma:

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Nom del tractament: Actuacions en matèria de prevenció d'incendis forestals.
Nombre del tratamiento: Actuaciones en materia de prevención de incendios forestales.
Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria de medi ambient.
Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la subsecretaría de la conselleria con competencias en materia de medio ambiente.
Finalitat del tractament: Actuacions en matèria de prevenció d'incendis forestals.
Finalidad del tratamiento: Actuaciones en materia de prevención de incendios forestales.
Exercici de drets: Podeu exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les vostres dades de caràcter personal de forma
presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en l'enllaç següent: http://www.gva.es/va/proc1997.
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus datos de carácter personal de
forma presencial o telemática de conformidad con lo previsto en el enlace siguiente: http://www.gva.es/es/proc19970.
Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, les persones interessades tindran dret a presentar una reclamació
davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si consideren que el tractament de les seues dades personals infringeix la normativa en matèria de
protecció de dades.
Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, las personas interesadas tendrán derecho a presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos si consideran que el tratamiento de sus datos personales infringe la normativa en materia de protección de
datos.
Podeu obtindre informació més detallada en l'enllaç següent: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments
Puede obtener información más detallada en el senlace siguiente: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA
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