ANEXO II

PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

MR604H

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA APROVEITAMENTOS MADEIREIROS E LEÑOSOS
EN MONTES OU TERREOS FORESTAIS DE XESTIÓN PRIVADA

DECLARACIÓN
RESPONSABLE

EXPEDIENTE

DATOS DA PERSOA DECLARANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO
FAX

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa ou entidade declarante

Persoa ou entidade representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por
medios electrónicos, sen que sexa válida para elas nin produza efectos unha opción diferente.
Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Só se poderá acceder á
notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA

PARROQUIA
CP

PROVINCIA

LUGAR
CONCELLO

LOCALIDADE

DATOS DA PERSOA COMPRADORA OU ASIMILADO (non aplicable en aproveitamento para uso doméstico)
NOME/RAZÓN SOCIAL

Nº RESFOR

NIF

TELÉFONO

ANEXO II
(continuación)

DATOS DA PERSOA TITULAR (non son necesarios se coinciden cos da persoa declarante)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF

CONCELLO
FAX

LOCALIDADE

TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DO APROVEITAMENTO
CONCELLO

REFERENCIA CATASTRAL

PARROQUIA

LUGAR

CÓDIGOS SIXPAC (ZONA, POLÍGONO, PARCELA E RECINTO)

NOME DO MONTE OU TERREO FORESTAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA DA PARCELA (cubrir no caso de que se coñeza)
SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA

SOLO URBANIZABLE

DEMAIS CATEGORÍAS DE SOLO RÚSTICO

EXTENSIÓN TOTAL DO MONTE/PARCELA (HA)

EXTENSIÓN TOTAL DO MONTE/PARCELA QUE SE VAI APROVEITAR (HA)

NO MONTE/PARCELA QUE SE VAI APROVEITAR, OS PÉS MAIORES DE ESPECIES DO ANEXO I (cubrir no caso de que se coñeza):
SON A MASA PRINCIPAL DA PARCELA OU DALGÚN DOS SEUS RECINTOS
FORMAN PARTE DUNHA MASA MIXTA CON OUTRAS ESPECIES NON INCLUÍDAS NO ANEXO I
NON ESTÁN PRESENTES
Nº DE REXISTRO DE MONTES ORDENADOS (cando proceda)

DATA DE INSCRICIÓN NO REXISTRO

ESPECIE

CANTÓN/MOUTEIRA/UNIDADE DE ACTUACIÓN

NÚMERO DE ÁRBORES

TONELADAS

METROS CÚBICOS

TOTAL

LINDA CUN MONTE VECIÑAL EN MAN COMÚN (MVMC) OU CUN MONTE DE UTILIDADE PÚBLICA (MUP)

SI

NON

AFECTA UNHA ZONA OBXECTO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA

SI

NON

PROPORCIÓN DE PÉS MAIORES DE ESPECIES INCLUÍDAS NO ANEXO I SOBRE O TOTAL DO APROVEITAMENTO SUPERA O 10 %

SI

NON

AFECTA INDIVIDUOS DE FRONDOSAS DO ANEXO I QUE SE SITÚAN NAS FRANXAS DE USO EXCLUSIVO DEFINIDO PARA ELAS NO ANEXO 2
DA LEI 7/2012, DO 28 DE XUÑO, DE MONTES DE GALICIA

SI

NON

ANEXO II
(continuación)

DATOS DO APROVEITAMENTO (continuación)
MOTIVO DA DECLARACIÓN RESPONSABLE
Aproveitamento de especies non incluídas no anexo I da Lei 7/2012, en montes ou terreos forestais que non forman parte de espazos suxeitos
a algún réxime de protección nin están afectados por ningunha lexislación de protección do dominio público.
Aproveitamento de especies incluídas na disposición adicional terceira da Lei 3/2007, en montes ou terreos forestais que forman parte de
espazos suxeitos a algún réxime de protección ou están afectados por algunha lexislación de protección do dominio público, para os cales as
consellerías competentes aprobaron pregos coas condicións sectoriais a que deberán suxeitarse os aproveitamentos madeireiros destas
especies.
Aproveitamento nun monte incluído no Rexistro de Montes Ordenados que se axusta ao previsto no instrumento de ordenación ou de xestión
aprobado.
Aproveitamentos madeireiros e leñosos para uso doméstico.
Aproveitamentos madeireiros e leñosos en zonas afectadas por expropiación.
Cortas de obrigada execución.
Aproveitamentos madeireiros e leñosos en masas afectadas por unha praga ou enfermidade forestal declarada.
Outras cortas previamente autorizadas nun procedemento administrativo recollido na lexislación forestal autonómica.
ESTADO DA MADEIRA (SINALAR O QUE CORRESPONDA)
VERDE

SECA

QUEIMADA

TIPO DE CORTA (SINALAR O QUE CORRESPONDA)
CORTA A FEITO

CORTA DE REXENERACIÓN INTENSIVA OU MODERADA

VENDA EN CARGADOIRO (información opcional)

RAREO

ENTRESACA

OUTROS

NON

SI

AFECCIÓNS
AFECTACIÓN DO CAMIÑO DE SANTIAGO

SI

NON

AFECTACIÓN AO INVENTARIO XERAL DO PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA

SI

NON

INCLUÍDO NA REDE GALEGA DE ESPAZOS PROTEXIDOS, REDE NATURA 2000 E ÁREAS PRIORITARIAS DE ESPECIES CATALOGADAS CON
PLAN APROBADO

SI

NON

AFECTACIÓN RIBEIRA (ZONA DE POLICÍA 5-100 M)
EN CASO AFIRMATIVO, INDICAR ÓRGANO DE BACÍA:

SI

NON

AFECTACIÓN ZONA DEMARCADA BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS (SÓ NO CASO DE APROVEITAMENTO DE CONÍFERAS)

SI

NON

AFECTACIÓN PLAN DE ORDENACIÓN DO LITORAL (POL)

SI

NON

AFECTACIÓN ZONA DE SERVIDUME DE PROTECCIÓN DO DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE

SI

NON

AFECTACIÓN ZONAS DE PROTECCIÓN DE ESTRADAS
EN CASO AFIRMATIVO, INDICAR ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE:

SI

NON

AUGAS DE GALICIA

ESTADO

CH DO MIÑO-SIL

XUNTA DE GALICIA

CH DO CANTÁBRICO

CH DO DOURO

DEPUTACIÓN PROVINCIAL

EN RELACIÓN COAS AFECCIÓNS SECTORIAIS DO APROVEITAMENTO (encher só en caso de contestar afirmativamente na subepígrafe anterior)
A PERSOA DECLARANTE OU REPRESENTANTE SOLICITA
Que esta solicitude presentada ante a Xefatura Territorial de
organismo de bacía dos precitados traballos.

constitúa á vez solicitude de autorización ante o

Que esta solicitude presentada ante a Xefatura Territorial de
demarcación de costas do Estado dos precitados traballos.

constitúa á vez solicitude de informe ante a

A PERSOA DECLARANTE OU REPRESENTANTE AUTORIZA
O Servizo de Montes para que envíe copia da presente solicitude ao organismo de bacía correspondente, para que este organismo a tramite
como solicitude de autorización sectorial.
O Servizo de Montes para que envíe copia da presente solicitude á demarcación de costas do Estado correspondente, para que este
organismo a tramite como solicitude de informe sectorial.
A que o organismo de bacía informe directamente o respectivo Servizo de Montes do resultado do expediente de autorización sectorial
tramitado polo organismo unha vez resolto este.
OBSERVACIÓNS AO APROVEITAMENTO

ANEXO II
(continuación)

A PERSOA DECLARANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
Que se compromete a cumprir cos requisitos contidos en todos os pregos de condicións sectoriais, aprobados por orde das consellerías
competentes, que resulten de aplicación, de acordo co que establece o artigo 92.7 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.
Que cumpre cos requisitos establecidos na normativa vixente para realizar o aproveitamento forestal obxecto da declaración responsable.
Que, de ser o caso, dispón da documentación que así o acredita e que a poñerá ao dispor da Administración cando lle sexa requirida.
Que se compromete a manter o cumprimento das anteriores obrigacións durante o período de tempo inherente á realización do
aproveitamento.
Que, de realizarse o aproveitamento na zona de servidume ou afección de estradas, este levarase a cabo sen afectar a integridade da estrada e
a seguridade viaria.

EN RELACIÓN COAS AFECCIÓNS SECTORIAIS DO APROVEITAMENTO (cubrir só en caso de contestar afirmativamente na subepígrafe de afeccións
correspondente aos datos do aproveitamento)
DECLARA
que coñece que os aproveitamentos forestais que se van executar:
Están en zona de policía no territorio da Demarcación Hidrográfica do
e están suxeitos a autorización previa do
organismo de bacía; e que executalos sen autorización previa constitúe unha infracción administrativa.
Están en zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre e que están suxeitos a informe previo da Demarcación de
Costas de
; e que executalos sen o devandito informe previo constitúe unha infracción administrativa.
Que coñece que a mera presentación desta solicitude de autorización non equivale á obtención da autorización por parte do organismo de
bacía nin ao informe favorable da demarcación de costas.
Que coñece que a tramitación do expediente de autorización do organismo de bacía pode estar suxeita ao aboamento da correspondente taxa.

Que, para ese efecto, presenta a documentación exixida para tramitar as autorizacións sectoriais dos traballos forestais.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE (neste último caso presumirase que a consulta é
autorizada)
ÓRGANO
Acreditación da representación

CÓD. PROC.

ANO

.

Acordo previo da asemblea xeral da comunidade propietaria, ben por medio da copia
da acta da asemblea ou ben por medio de certificación expedida polo secretario da
comunidade.
Se o motivo se refire a aproveitamentos madeireiros e leñosos en zonas afectadas por
expropiación, deberase xuntar planimetría suficiente onde se sinale o obxecto de
actuación.

Declaración de impacto ambiental favorable (se procede).
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PARA AS AUTORIZACIÓNS SECTORIAIS
Plano catastral en que se delimite aproximadamente a zona de corta (confederacións
hidrográficas).
Reportaxe fotográfica da zona do aproveitamento (confederacións hidrográficas).
Outra documentación (especificar):

Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.
DNI/NIE da persoa declarante.
NIF da entidade declarante.
DNI/NIE da persoa representante.
NIF da persoa representante.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

ANEXO II
(continuación)

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na
tramitación deste procedemento, cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes,
serán incluídos nun ficheiro denominado Relacións administrativas coa cidadanía e entidades, co obxecto de xestionar o presente
procedemento, así como para informar as persoas interesadas sobre a súa tramitación. O órgano responsable deste ficheiro é Secretaría Xeral
Técnica da Consellería do Medio Rural. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Secretaría Xeral
Técnica da Consellería do Medio Rural, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Edificio Administrativo San Caetano, s/n,
15781 Santiago de Compostela, A Coruña, ou a través dun correo electrónico a sxt.medio-rural@xunta.gal.

LEXISLACIÓN APLICABLE
- Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.
- Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.
- Decreto 50/2014, do 10 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos e micolóxicos en montes
ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia e o contido, organización e funcionamento do Rexistro de
Empresas do Sector Forestal.
- Orde do 20 de abril de 2018 pola que se modifican os anexos II, III e VI do Decreto 50/2014, do 10 de abril, polo que se regulan os
aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos e micolóxicos en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade
Autónoma de Galicia e o contido, organización e funcionamento do Rexistro de Empresas do Sector Forestal, e se regulan os procedementos
de autorización, declaración responsable e comunicación final de aproveitamentos madeireiros.

SINATURA DA PERSOA DECLARANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural de

de

de

