
MODELO DE SOLICITUDE 
 

COMUNICACIÓN PREVIA Á SACA DE MADEIRA 
 

DATOS DO MADEIREIRO 
 
Nome e apelidos ou Razón Social:  
 
N.I.F.: Enderezo:  
 
Concello:                                                    Provincia:  
 
Teléfonos: fixo                      móbil                    fax                  email:  
 
No caso de actuar en representación de alguén, nome e apelidos do representado (acompañar documentación acreditativa) 
 

DATOS DO PROPIETARIO FORESTAL 
 
Nome e apelidos ou Razón Social:  
 
N.I.F.:                               Enderezo:                                                               Parroquia:  
 
Teléfono fixo:                           Teléfono móbil:  
 
No caso de actuar en representación de alguén, nome e apelidos do representado (acompañar documentación acreditativa) 
 
 

DATOS OBRIGATORIOS 
 
Especie de madeira obxecto da saca:                                                                                       Toneladas:  
 
Nome da(s) finca(s) ou monte:  
 
Referencia catastral da finca(s) ou monte:  
 
Situación da finca(s) ou monte:  Lugar:                                                                            Parroquia:   
 
Datas previstas de inicio e remate dos traballos:  
 
Vehículos e maquinaria a empregar (coa matrícula se fora o caso): 
 
Vehículos:   
 
Maquinaria:   
 
Lugar destinado ao almacenamento a espera de carga:   
 
Vías ou estradas a empregar para o transporte:   
 
Datas previstas para realizar o transporte:   
 

Friol, a         de                      de 201_ 
 

O MADEIREIRO, 
 
 
 
 
En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informao de que os datos persoais obtidos deste 
documento serán incorporados ás bases de datos, das que é responsable o Concello de Friol coa única finalidade de levar a cabo as funcións e competencias  que lle son 
atribuidas na lexislación vixente. Poderá Vd. exercer os dereitos de acceso, rectificación e cancelación dos datos facilitados, nos termos establecidos na citada Lei, para o 
cal deberá dirixirse a este Concello. 

 



Documentación a presentar: 
 

- Plano Catastral da finca. 
- Copia compulsada do permiso, autorización ou licenza de corta, expedido pola autoridade 

competente, de ser o caso. 
- Copia compulsada do seguro de responsabilidade civil, así como do último recibo aboado. 
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