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Formulario de San Xoán 2022 
 
A persoa solicitante terá que ser sempre maior de idade, e será 
responsable de todos os danos ou problemas ocasionados na zona 
delimitada concedida. 

Nome e apelidos do 
solicitante 

 

DNI  

Data de nacemento  

Telefono  

Correo electrónico  

Enderezo 
 

 

Localidade  
* Terase que presentar o seu DNI na solicitude 

 
Segunda persoa responsable terá que ser sempre maior de idade, e 
será, xunto ao solicitante o responsable de todos os danos ou 
problemas ocasionados na zona delimitada concedida. 

Nome e apelidos do 
solicitante 

 

DNI  

Data de nacemento  

Telefono  

Correo electrónico  

Enderezo 
 

 

Localidade  
* Terase que presentar o seu DNI na solicitude 

 

Cada solicitante poderá solicitar unha preferencia de zona (A-B-C-D-) de 
localización delimitadas no mapa. Serán adxudicadas por orde de rexistro de 
entrada. 

Preferencia de zona  

 
As persoas asinantes son coñecedoras das seguintes normas: 

• Seralle asignado a cada solicitante unha zona delimitada para a realización da súa 
luminaria, e será intransferible. 

 

• A dimensión da luminaria non superará os 3 metros de altitude nin os 2 metros de 
diámetro. 
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Rúa do Concello, 22 

15621 Cabanas 

• Só se permite a queima de madeira e quedan expresamente prohibidos os 
materiais tóxicos ou perigosos (colchóns, palets, madeiras con puntas ou parafusos, 
neumáticos, aceites, plásticos, envases baleiros de aerosois...) 

 

• Prohíbese aos usuarios da praia arroxar calquera tipo de residuos á praia ou mar, 
tales como latas, cascas, botellas, restos de comida, etc... 

 

• A luminaria quedará vixiada ata a súa total extinción, que deberá ser asegurada 
empapando os restos totalmente con auga. Queda expresamente prohibido a 
extinción tapado dos rescoldos con area. 

 

• A zona terá que quedar limpa de cristais, plásticos ou cartons. 
 

• A persoa solicitante sempre será a responsable dos danos e prexuízos que a 
luminaria ocasione. 

 

• Prohíbese en toda a extensión da praia, o estacionamento e circulación de 
vehículos de calquera tipo, de dous ou máis rodas, tracción mecánica ou animal. 

 

• As luminarias non se poderán acender ata as 20:00h. Non se poderán acender 
novas luminarias despois das 00:30. Todas as luminarias terán que estar apagadas 
as 2:00. As 5:00h a zona da praia terá que quedar desaloxada para a súa limpeza. 

 

• No caso de meteoroloxía adversa, prohibirase a realización das luminarias. 

 
As persoas asinantes son coñecedoras das sancións por incumprimento das normas: 

• A remoción ou alteración de valos,  encintados ou outros elementos fixos ou móbiles colocados 
por Policía Local ou Protección Civil para delimitar perímetros de seguridade, aínda con carácter 
preventivo, considéranse infraccións leves, que levan aparellada unha sanción por importe de 
100 a 600 € ( art. 37.15 da Lei Orgánica 4/2015, do 30 de marzo, de Protección da Seguridade 
Cidadán). 

 

• A negativa para identificarse a requirimento da autoridade ou os seus Axentes ou facilitar 

datos falsos ou inexactos nos procesos de identificación, son infraccións graves con 

multa de 601 a 30.000€. (art. 36 da Lei Orgánica 4/2015, do 30 de marzo, de Protección 

da Seguridade Cidadán ). 

• Os participantes deberán respectar as obrigas que, con respecto aos actos públicos, se recollen 
no art. 34 da Ordenanza municipal sobre promoción de conductas cívicas e protección dos 
espazos públicos do concello de Cabanas ( BOP núm. 77 do 23 de abril de 2013), debendo 
recordarse que a desobediencia das indicacións da Policía Local efectuadas en aplicación e 
exercicio das súas competencias municipais, así como os actos que constitúan falta de respecto 
e consideración debida á autoridade ou aos seus axentes no exercicio das súas funcións, son 
consideradas infraccións moi graves e poden dar lugar á imposición de multas con importes de 
3.001,01 ata 30.000,00 €.   

 

Asinantes 
Persoa solicitante e responsable     Segundo responsable 

Nome apelidos:       Nome apelidos: 

DNI:        DNI: 
 


