SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE LA COBERTA VEGETAL
NO ARBRADA EN TERRENY FORESTAL
A l’efecte del disposat a l’article 40.3 de la llei 43/2003 de 21 de novembre, sobre la modificació de la
coberta vegetal a les forests de propietat particular,
SOL·LICIT l’autorització necessària per dur a terme la modificació de la coberta vegetal que a
continuació es detalla:
(Indicar motiu de la modificació i característiques de l’actuació que es pretén dur a terme.)

SÍ □

L’ACTUACIÓ COMPORTARÀ LA TALA D’ARBRES?
Propietari:

Nom de la finca
Polígon (cadastral):
Parcel·la/es (cadastral):

DNI:

Terme municipal:

Domicili:
Població:

NO □

CP:

Superfície total (ha):

Telèfons:

Extensió afectada (ha):

Responsable de l’execució:
Domicili:

NIF:
Població:

CP:

Telèfons:
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
Còpia plànol de la finca, amb indicació geogràfica precisa.
Còpia plànol cadastral – Identificació detallada de polígon, parcel·la objecte de la transformació i
qualificació.
Còpia de l’escriptura de propietat de la finca o nota simple registral.
Còpia del DNI
L’incompliment de les condicions que s’estableixin en l’autorització podran ser sancionades d’acord amb
l’article 67 de la llei de Monts 43/2003.
L’executor que signa se subroga a les obligacions que puguin correspondre a la propietat.
__________________________________, ____ de ______________________de _______
(Lloc i data)

EL PROPIETARI

EL RESPONSABLE DE L’EXECUCIÓ

Firma ____________________________

Firma ____________________________

SR. DIRECTOR GENERAL D’ESPAIS NATURALS I BIODIVERSITAT

CONDICIONS GENERALS PER LA MODIFICACIÓ DE LA COBERTA VEGETAL
NO ARBRADA EN TERRENY FORESTAL

1. Abans de l’inici dels treballs, l’agent de medi ambient de la comarca indicarà a la propietat
o a l’executor dels treballs, damunt el terreny, les normes d’actuació contemplades en
l’autorització pertinent, així com les particulars que segons el cas es puguin presentar.
2. En qualsevol cas, es respectaran les espècies protegides i catalogades.
3. La superfície coberta per matolls i herbàcies resultarà com a mínim del 30% i sempre serà
tal que eviti l’aparició d’efectes erosius sobre el terreny.
4. Es respectarà al menys el 50% del regenerat d’espècies arbòries (alzines, ullastres, pins o
altres)
5. S’eliminaran preferentment les espècies més combustibles (càrritx i estepes) les quals
podran ser eliminades per tallada arran de sòl o bé per arrabassament.
6. L’arrabassament de vegetació no podrà modificar el perfil del sòl o forma del terreny i
per tant en cas d’utilització de maquinària aquesta haurà de ser específica per aquest
tipus de treball.
7. En cas de ser necessària la tala d’arbres, tan sols podran ser talats els exemplars arboris
autoritzats per aquest Servei Forestal. En cas de no existir referències físiques clares
damunt del terreny per acotar els exemplars objecte de tala (tals com paret seca, síquies,
marjades, etc.) o si ho considera necessari, l’agent de Medi Ambient podrà efectuar un
senyalament dels mateixos. En aquest darrer cas, s’hauran de respectar les marques de
la soca que quedaran en un lloc visible fins que es dugui a terme el reconeixement final.
8. Els residus generats s’hauran d’eliminar de la zona, d’acord amb la normativa de
prevenció d’incendis forestals vigent.

Aquestes condicions són de caràcter general, les condicions particulars es relacionaran, si
escau, en la pertinent resolució d’autorització.
L’incompliment de les condicions esmentades podran ser sancionades d’acord amb l’article
67 i següents de la llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests.

