SOL·LICITUD D’AUTORIZACIÓ ESPECÍFICA D’APROFITAMENT PUNTUAL
DE PRODUCTES NO FUSTERS

A

DADES DEL TITULAR DE LA FOREST

COGNOM/RAÓ SOCIAL

NOM/

DNI/NIF/NIE

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA)

CP

PROVÍNCIA

TELÉFON

FAX

LOCALITAT
CORREU ELECTRÓNIC

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL
COGNOM

NOM

DNI/NIF/NIE

DADES A L’EFECTE DE NOTIFICACIÓ
ADREÇA (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA)

CP

LOCALITAT

B

PROVÍNCIA

Nom de la finca /partida

Polígon

Parcel∙la

Superfície (ha)

DADES DE L’APROFITAMENT SOLICITAT

Aprofitament (Marcar amb una X l’aprofitament que corresponga):
Aprofitament de suro
Aprofitament de pastures
Aprofitament d’apícoles (ruscs)
Aprofitament d’aromàtiques i condimentàries
Aprofitament de resina
Aprofitament micològic (trufes, bolets)
Aprofitament de fruits (bellota, castanya, pinyó)
Altres aprofitaments: especifiqueu

F

CORREU ELECTRÓNIC

DADES DE LA FINCA

Terme municipal

C

TELÉFON

Unitats

Medició (quantitat)

Superfície d’actuació (ha)

t (tones)
c.l (caps lanares)
Caixes
t (tones)
t (tones)
Kg
t (tones)
-

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA SI CORRESPON

Marcar amb una X la casella que corresponga:

Plànol de localització de les actuacions
Document vàlid en dret que acredite les facultats de representació del sol∙licitant
Altres (especificar): ______________________________________________________________________________________________

G

SOL∙LICITUD I DECLARACIÓ

La persona sotasignada, en nom seu o en representació del titular dels terrenys objecte de l’aprofitament, declara sota la seua responsabilitat expressa:
1. Que les dades consignades en la present declaració son certes i completes.
2. Que la finca sobre la qual se sol·licita realitzar l’activitat és de la seua propietat o té la deguda autorizació del propietari.
Se SOL·LICITA l'autorització de l'aprofitament puntual de productes per a fusta, no inclòs en un instrument de gestió forestal, i DECLARA que totes les dades
consignats en este formulari són certs.
S'AUTORITZA a l'administració competent per a comprovar les dades necessàries que estiguen en poder de les administracions públiques per a tramitar
l'autorització.
REGISTRE D’ENTRADA

_____________________ , ______ d’ ________________ del _________

Signa: ______________________________________________________
DATA DE ENTRADA EN L’ORGAN COMPETENT

DETERMINACIÓ DE l'APROFITAMENT : ACTA D'ASSENYALAMENT

A

DADES DEL TITULAR DE LA FINCA

COGNOM/RAÓ SOCIAL

NOM

DNI/NIF/NIE

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL
COGNOM

B

NOM

DADES DE LA FINCA
Nom de la finca /partida

Terme municipal

C

DNI/NIF/NIE

Polígon

Parcel∙la

Superfície (ha)

DETERMINACIÓ DE l'APROFITAMENT

Aprofitament (Marcar amb una X l’aprofitament que corresponga):
Aprofitament de suro *
Aprofitament de pastures
Aprofitament d’apícoles (ruscs)
Aprofitament d’aromàtiques i condimentàries
Aprofitament de resina *
Aprofitament micològic (trufes, bolets)
Aprofitament de fruits (bellota, castanya, pinyó)
Altres aprofitaments: especifiqueu

Unitats

Medició (quantitat)

Superfície d’actuació (ha)

t (tones)
c.l (caps lanares)
Caixes
t (tones)
t (tones)
Kg
t (tones)
-

(*) En cas de tindre aprofitament de suro o resina omplir la taula següent:

Diàmetre (1)

Nre. Arbres (unitats)

<7,5
7,5 – 12,4
12,5 – 17,4
17,5 – 22,4
22,5 – 27,4
27,5 – 32,4

(1) Diámetre mesurat en cm a 1,30 m del sòl

32,5 – 37,4
37,5 – 42,4
42,5 – 47,4
47,5 – 42,4
37,5 – 52,4
>52,5

Total
Amb data _____ d’__________________ de 20____, es reunixen les persones baix firmants en la parcel∙la assenyalada, i es procedix a la deterrminació de
l’aprofitament. Observacions a tindre en compte:__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

El/la Agent Medioambiental,

Signa: ________________________

Per la propietat (en cas d'estar present),

Signa: _______________________

