SOL·LICITUD D’APROFITAMENT FORESTAL

Nº EXP

A l’efecte del disposat a l’article 229 del Reglament de Monts aprovat pel Decret 485/1962 de 22
de febrer i a l’article 37 de la llei 43/2003 de 22 de novembre, sobre aprofitaments forestals de
fustes i llenyes als monts de propietat particular, SOL·LICITO autorització necessària per dur a
terme l’aprofitament que a continuació es detalla:
Propietari

Nom de la finca:

NIF

Terme municipal:

Domicili

Polígons:

Parcel·les:

Superfície total (ha):
Població

Superfície de la parcel·la (ha):

CP

ESPÈCIE:

Telèfons

Núm. aproximats d’arbres:

Representant

NIF

Domicili

Població

CP

Telèfons
Comprador o adjudicatari D.

NIF

Domicili

Població

Telèfons
Objecte de la tala:
producció fusta i llenya
prevenció d’incendis
millora selvícola
afectats per plaga
cremats en incendi

CP

Document de Qualificació empresarial núm.
afectats per temporal
canvi de cultiu
recuperació de cultiu
línies elèctriques
Altres (especificar)
___________________

La tala es realitzarà:
a fet
aclarit intens
aclarit moderat
espipellat
poda

Destinació dels
productes:
ús propi
venda

En cas de finques de nova inscripció o canvis de titular, és necessari presentar juntament
amb la instància tipus, còpia de la escriptura de propietat de la finca.
En cas de firmes diferents a les del propietari, s’haurà d’adjuntar còpia de Poder Notarial
Palma, ____ de ______________________de _______
EL PROPIETARI/REPRESENTANT

EL COMPRADOR

Firma ____________________________

Firma ____________________________

El comprador que signa es subroga en les obligacions corresponents al propietari emanades de
l’article 3 del Decret 101/93 de 2 de setembre, pel qual s’estableixen noves mesures preventives
en la lluita contra els incendis forestals.
SRA. DIRECTORA GENERAL DE MEDI NATURAL, EDUCACIÓ AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC

L’autorització per dur a terme l’aprofitament forestal autoritzat queda condicionada al
compliment de les següents condicions a més de les particulars que en cada cas es puguin
establir:

1.

La iniciació de l’aprofitament es notificarà, com a mínim tres dies abans, a l’agent
Ambient de la comarca.

de Medi

2.

Tan sols podran ser objecte d’aprofitament els peus assenyalats pel Servei Forestal
competent, havent-se de respectar les marques de la soca que quedaran en lloc visible fins
que es dugui a terme el reconeixement final.

3.

S’estableix un termini màxim de vint (20) dies per a la retirada dels troncs i llenyes que es
vagin generant en l’aprofitament.

4.

Els titulars de l’autorització d’aprofitament hauran de comunicar en el termini de deu (10)
dies, la finalització dels treballs a l’efecte de procedir al reconeixement final.

5.

S’hauran d’eliminar les restes de la tala que representin perill d’incendi a criteri del personal
tècnic de la Conselleria de Medi Ambient i segons consti en l’Acta d’assenyalament. Aquesta
eliminació s’haurà de fer en el termini de vint (20) dies a comptar des de la comunicació de
la fi dels treballs. La responsabilitat per la falta d’eliminació dels productes residuals de
l’aprofitament, podrà ser de l’adjudicatari o comprador si en la sol·licitud d’aprofitament així
consta.

6.

L’incompliment del punt 5 de les presents condicions tècniques, tindrà la consideració de
Falta Administrativa Greu i serà sancionada d’acord amb l’establert en la llei de Monts
43/2003 de 22 de novembre i en concordança amb el previst en el Decret 101/1993 de 2 de
setembre, pel qual s’estableixen noves mesures preventives per la lluita contra els incendis
forestals.

7.

L’incompliment dels punts 1, 2, 3 i 4 de les presents condicions tècniques podrà ser
sancionat d’acord amb l’article 67 de la llei de Monts 43/2003 de 22 de novembre.

8.

Aquesta autorització és selvícola i no prejutja cap qüestió de propietat.

9.

L’autorització caduca a l’any de la seva expedició, podent-se concedir dues pròrrogues d’un
any, prèvia sol·licitud justificada, abans d’haver caducat i sempre que s’hagin eliminat els
residus existents.

10. Aquesta autorització només fa referència al tractament de les espècies vegetals, no suposa
en cap cas autorització per al moviment de terres que haurien de se objecte d’autorització
per part de l’Ajuntament, ni altres llicències o autoritzacions establertes per altres
administracions o òrgans competents.

