
NÚMERO REXISTRO

URB 007
COMUNICACIÓN PREVIA CORTA E SACA DE MADEIRA

Selo rexistro

        

            

               
 

DATOS DO SOLICITANTE (empresa MADEIREIRA)

NOME e APELIDO ou RAZÓN SOCIAL: NIF/NIE: 

ENDEREZO: CONCELLO:

       Autorízolle ao Concello de Vilalba para que me informe mediante SMS ou correo electrónico do estado destas solicitudes así como doutro   
tipo de avisos relacionados que me poidan resultar de interese.

                  

          DATOS DO REPRESENTANTE (no caso de actuar por medio de representante)

NOME e APELIDOS ou Razón SOCIAL: NIF/NIE:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

DOCUMENTO QUE ACREDITA A REPRESENTACIÓN:

          

   ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

ENDEREZO: CONCELLO:

PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: ENDEREZO DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA

       

  DATOS DA PROPIEDADE FORESTAL

Especie de madeira obxecto da corta Volume total da madeira a extraer (m3)

Nome das fincas ou montes afectados, lugar ou sitio e parroquia

Identificacións Catastrais

Datas prevista inicio e remate Lugar onde se depositará a madeira

En  aplicación  da  Ordenanza  N.º  47 reguladora  das  actividades  extractivas  de  madeira  nos  montes  e
espazos  forestais  do  Concello  de  Vilalba,  comunico o inicio  de actividades  forestais  nas  parcelas
indicadas previamente.

Concello de Vilalba

Praza da Constitución, 1, Vilalba. 27800 (Lugo). Tfno. 982510305. Fax: 982511815



        

                          
DECLARA BAIXO A SÚA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE que  é  certo  o  que  manifesta  e  que  achega  a
seguinte documentación que acredita:

__ Fotocopia compulsada da solicitude ou do permiso, autorización ou licenza de corta

__ Fotocopia compulsada do seguro de responsabilidade civil ou calquera outro similar

__ Fotocopia compulsada do último recibo pagado do seguro de responsabilidade civil

__ Fianza ou aval bancario

Artigo 7. (Ordenanza N.º 47).- Fianza

 Volume de corta inferior a 300metros cúbicos: 500,00€

 Volume de corta entre 300 e 1000 metros cúbicos: 1.500,00€

 Volume de corta entre 1.000 e 3.000 metros cúbicos: 4.000,00€

 Volume de corte superior a 3.000 metros cúbicos: 6.000,00€

ASÍ MESMO

- Que cumprirá os requisitos esixidos pola normativa de aplicación e manterá as medidas correctoras precisas para o correcto
desenvolvemento da actividade durante o tempo do seu exercicio. Ademáis, contará na obra, a disposición dos servizos de
inspeccións municipais, cunha copia da autorización.

AUTORIZA, para os efectos da normativa de protección de datos de carácter personal, a esta Administración á comprobación
telemática  con  outras  administracións  públicas  dos  datos  declarados  e  demáis  circunstancias  relativas  ao  exercicio  da
actividade que se vai desenvolver.

                                

                                    En Vilalba ……….de………………..de……………….

Nome e DNI do/a solicitante: ……………………………………………………………………………….

Sinatura do/a solicitante: 

Concello de Vilalba

Praza da Constitución, 1, Vilalba. 27800 (Lugo). Tfno. 982510305. Fax: 982511815

A información que contén este documento, é de alta protección. O Concello de Vilalba é responsable do tratamento da información que contén este documento de conformidade co RGPD 
2006/679 coa finalidade de realizar as xestións administrativas pertinentes. Os datos conservaranse mentres exista un interese mutuo ou unha obriga legal, quedando prohibida a calquera persoa a  

súa revelación, copia, distribución ou exercicio de calquera acción relativa ao seu contido. Poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, portabilidade, supresión, limitación e oposición no 
Concello de Vilalba, e o de reclamación a www.agpd.es. 


