NOTIFICACIÓ DE GENERACIÓ DE PRODUCTES FUSTERS I DERIVATS
PROCEDENTS D'ACTUACIONS NO CONSIDERADES APROFITAMENTS
FORESTALS

A

DADES DEL TITULAR DE LA FINCA

COGNOM/RAÓ SOCIAL

NOM

DNI/NIF/NIE

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA)

CP

PROVÍNCIA

TELÉFON

LOCALITAT

FAX

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

CORREU ELECTRÓNIC

DADES DE LA FINCA

Terme municipal

C

TELÉFON

Nom de la finca / partida

Polígon

Parcel∙la

Superfície total (ha)

Superfície d'actuació (ha)

ACTUACIÓ DEL QUÈ S'OBTÉ EL PRODUCTE FUSTER I DERIVATS

Marcar amb una X la casella que corresponga:

Obres degudament autoritzades o preceptives *
Treballs de defensa d'infraestructures o béns immobles
Treballs per a la protecció de cultius que pogueren veure's afectats
Tractaments selvícoles de desbrossament, aclarida i poda en masses de conífera
*En cas de marcar la primera opció (Obres degudament autoritzades o preceptives) s'haurà d'adjuntar junt amb este imprés la còpia de la llicència d'obra o
resolució corresponent .

Data prevista inici dels treballs (almenys un mes després a la presentació de la present notificació)

D

dd/mm/aaaa

__ / __ / ____

DESTÍ DELS PRODUCTES FUSTERS I DERIVATS

Marcar amb una X la casella que corresponga:

Comercialització de la fusta i derivats*
Consum propi
Altres (trituració, escorçat, abocador, etc...)
*En cas de marcar la primera opció (Comercialització de la fusta i derivats) l'Administració notificarà a l'interessat un codi alfanumèric únic que identificarà de
manera inequívoca l'origen legal i traçabilitat de la fusta.

E

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA SI CORRESPON

Marcar amb una X la casella que corresponga:

Plànol de localització de les actuacions
Llicència d'obra o resolució corresponent
Document vàlid en dret que acredite les facultats de representació del sol∙licitant
Altres (especificar): _________________________________________________________________________________________

F

DECLARACIÓ RESPONSABLE

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.
3. Que es compromet a complir les condicions especificades en la normativa aplicable, la qual coneix íntegrament.
L’Administració podrà fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades i la possessió de la documentació correspondent. La falsedat
u ocultació de les dades i/o de la documentació aportada, així com l’incompliment de les dades declarades, de les quals puga deduir-se engany en benefici propi o alié,
comportará les sancions previstes en la legislació.
.
REGISTRE D’ENTRADA
.

________________________, _______ d’ _______________________ del ____________

Signa: __________________________________________________________

DATA DE ENTRADA EN L’ORGAN COMPETENT

