COMUNICACIÓ DE TALA D'ARBRES AFECTATS
PER LA PLAGA D'ESCOLÍTIDS
En compliment de l'Orde 25/2014, de 29 d’octubre, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es fan públiques les zones de la Comunitat
Valenciana on es declara obligatori i d’utilitat pública el tractament per al control de les plagues d’insectes perforadors que afecten les pinedes (Tomicus destruens,
Orthotomicus erosus, Ips sexdentatus).

A

DADES D'IDENTIFICACIÓ
NOM

COGNOMS/RAÓ SOCIAL

CP

ADREÇA (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA)

PROVÍNCIA

B

LOCALITAT

FAX

TELÉFON

CORREU ELECTRÒNIC

DADES DE L'EMPRESA D'APROFITAMENT
NOM

COGNOMS/RAÓ SOCIAL

LOCALITAT

FAX

TELÉFON

PROVÍNCIA

DNI / NIF / NIE

CP

ADREÇA (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA)

C

DNI / NIF / NIE

CORREU ELECTRÒNIC

DADES DE LA TALA

Terme municipal:
Partida, polígon, parcel·la

Superfície a talar (ha)

Núm. estimat d'arbres a talar per espècie (indiqueu espècie)

1
2
3
4

CONDICIONS

Sobre el procediment administratiu:
- La persona interessada ha de presentar la comunicació en l'Ajuntament on estiga localitzada la zona de tala.
- L'Ajuntament entregarà una còpia a l'agent mediambiental encarregat de la supervisió del treballs.
- L'agent mediambiental remetrà una còpia de la comunicació a la secció forestal corresponent, perquè en tinga coneixement i control.
- Després de la presentació de la comunicació podran iniciar-se els treballs de tallada i extracció sota la supervisió de la secció forestal i dels agents
mediambientales, tenint en compte les condicions tècnicas i la normativa de prevenció d'incendios forestales.
Sobre les condicions tècniques:
- S'han de tallar tots aquells arbres afectats -amb independència del diàmetre que tinguen- que indique el cos tècnic de la sección forestal o l'agent
mediambiental, després de comprovar que tenen perforador a dins.
- Els arbres talats han de escorçar-se in situ o traure'ls de la forest immediatament després de la tala. La fusta extreta i apilada fora de la forest ha
d'escorçar-se en el termini màxim d'un mes a fi d'evitar la proliferació de la plaga en altres zones. No cal excorçar els arbres secs si així ho lo indica el
cos tècnic de la sección forestal o l'agent mediambiental, després de comprovar que no tinguen el perforador a dins.
- Les branques vives amb més de 4 cm de diàmetre procedentes dels abatiments cal estellar-les o trossejar-les en trossos no més grans de 15 cm de
longitut.
- Els camins, les carreteres i pistes forestals han de quedar lliures de restes en 10 m en cada vora quan hagen acabat els treballs.
- S'ha de complir amb el que disposa el Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat pel qual s'aprova el plec general de normes de
seguretat en prevenció d'incendis forestals que s'han d'observar en l'execució i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants.

E

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Qui suscriu DECLARA: que seguirà rigorosament les condicions tècniques abans indicades i les instruccions del cos tècnic del Servici Forestal y de
l'agent mediambiental; que no talarà arbres sans, sense atac d'escolítids; i que totes les dades que fa constar en esta comunicació son certes.

AUTORITZACIÓ

S'AUTORITZA l'administración competent per a comprovar les dades necessàries que estiguen en poder de
les administracions públiques per a tramitar esta comunicació.
,

d

DIN - A4

F

REGISTRE D'ENTRADA

del

Firma:
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés poden ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de
la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica
15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT

10/12/14

ESCOLÍTIDS - 01 - E
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