
ANEXO II 
COMUNICACIÓN PREVIA PARA ACTIVIDADE DE DEPÓSITO, CARGA E TRANSPORTE DA 

MADEIRA PROCEDENTE DA CORTA FORESTAL 

(De resultar insuficiente o espazo para incluír todos os datos necesarios –por exemplo, se son máis de tres 
parcelas- complétese no apartado final de “OBSERVACIÓNS”) 

Datos da empresa madeireira 

Denominación 

NIF 

Enderezo postal 

Enderezo electrónico 

Teléfono 

Nome da persoa encargada 

Datos de quen vaia a facer os 
traballos (por exemplo, de ser o 
caso, o subcontratista) 

Vehículos que se van a utilizar 
(marca, modelo, matrícula e 
peso máximo autorizado) 

Datos da propiedade forestal 

Especie de madeira obxecto da corta 

Volume aproximado total da madeira a 
extraer (m3) 

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

Identificacións catastrais 

Polígono: 

• 
• 
• 

Parcela/s: 

• 
• 
• 

Identificación da última vía pública pola que 
se vai acceder ás parcelas 

Datos do aproveitamento forestal 

Data prevista de inicio 

Data prevista de remate 

Lugar onde se depositará a madeira 



En aplicación da Ordenanza reguladora das actividades extractivas de madeira nos montes e espazos 
forestais do Concello de Neda, comunico o inicio de actividades forestais nas parcelas indicadas 
previamente. 
Documentación que achega (marque o que corresponda): 

 Fotocopia compulsada da comunicación previa, declaración responsable, 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

 Non posúe ningún seguro de responsabilidade civil

 Fotocopia compulsada da fianza ou aval bancario

 O INTERESADO DECLARA COÑECER A OBRIGA PREVISTA NO ART. 8 BIS DA ORDENANZA
REGULADORA, DE COMUNICAR AO CONCELLO O REMATE DOS TRABALLOS NUN PRAZO
MÁXIMO DE 7 (SETE) DÍAS NATURAIS CONTADOS DENDE QUE OS TERMINE.

__________________________________________ 
- OBSERVACIÓNS:

Neda,  __ de ___________ de 201__. 
Asdo. 



ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE NEDA.- 
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