COMUNIDADE DE MONTES DE SAN MARTIÑO DE VILABOA
C.I.F. V-36,122,158
Outeiro s/n 36140 Vilaboa
Telf: 669 45 29 91

No cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os datos entregados serán
tratados confidencialmente, e non se fará uso dos mesmos fóra do ámbito que xerou a súa entrega (BOE nº 298 de 14-12-1999).

email: montesvilaboa@gmail.com
web: www.montesdevilaboa.org

SOLICITUDE PARA CORTA DE MADEIRA

SOLICITANTE
Nome e Apelidos

DNI

Enderezo

Teléfono

Municipio

Provincia

Código Postal

Email

SOLICITASE
Autorización da Xunta Rectora para o aproveitamento de madeira para leña de consumo propio.
CONDICIÓNS XERAIS
- A autorización deberá ser validada pola Consellería do Medio Rural e do Mar.
- No suposto de rareo farase respectando as especies cun diámetro superior a 25 cms.
- Só se autorizarán as solicitudes de corta de madeira para leña aos comuneiros/as que estean dados de alta.
- O aproveitamento da madeira deberase facer nos lugares e datas indicadas pola Xunta Rectora.
- Só se fará aproveitamento da madeira seleccionada e asignada pola Xunta Rectora.
- O solicitante estará obrigado a recoller os restos de mato derivados da corta da madeira.
- As persoas que soliciten o aproveitamente de madeira para leña e non sexan comuneiros estarán obrigados á
contratación dun seguro de Responsabilidade Civil para a actividade autorizada.
- Queda terminante mente prohibido destinar a madeira a outro uso que non sexa o particular, estando prohivida a sua
venta.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO/A AUTORIZADO/A
Responsabilidade Civil por Tala, por danos ocasionados a terceiros no desenvolvemento desta actividade, como poden ser
os derivados de incendio por tala de árbores, ou os derivados da caída destes sobre bens de terceiros.
Responsabilidade Patronal, polos danos corporais que puidesen sufrir o comuneiro ou acompañantes como consecuencia
dun accidente laboral, debido á falta de medidas de seguridade, ou unha deficiente aplicación das mesmas.
Responsabilidade Ambiental, polos danos ocasionados ao medioambiente, ou pola restitución do mesmo, derivados de
contaminacións accidentais por verteduras, emanacións ou fugas, entre outros, de produtos tóxicos ou perigosos para o
medioambiente.

Vilaboa a ______ de _________________de ________
Firma Solicitante

Sr. Presidente da Comunidade de Montes de San Martiño de Vilaboa

