
COMUNICACIÓN PREVIA DE TALA DE ÁRBORES EN NÚCLEO URBANO/RURAL

(Sinatura)

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS 

 

Salceda de Caselas, a

Reservado selos internos 

DNI/NIFNome e apelidos ou razón social DNI/CIF

Enderezo: / Rúa / Número

Municipio                                Código postal          E-mail 

Nome e apelidos DNI

ACREDITA REPRESENTACIÓN: Si Non

Provincia

Enderezo: / Rúa / Número

                              Código postal          E-mail ProvinciaMunicipio  

Teléfono :  Fixo / Móbil

Teléfono :  Fixo / Móbil

SO
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EN

TA
N

TE
CONCELLARÍA DE MEDIOAMBIENTE 

 

FOTOCOPIA DO DNI (Solicitante ou firmante en representación da persoa xurídica

DATOS DA CORTA:

DESTINO DA MADEIRA(no caso de piñeiros):

POLÍGONO PARCELA REFERENCIA CATASTRAL

Consonte ao disposto na Lei Orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de Protección de Datos de Persoais e garantía dos dereitos dixitais, os seus datos serán tratados de forma confidencial e poderán ser incorporados aos ficheiros 
do Concello de Salceda de Caselas. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello. Así mesmo, con 
esta solicitude autoriza, aos efectos da devandita lei, á administración destinataria deste escrito á comprobación telemática con outras Administracións Públicas de datos declarado e demais circunstacias relativas ao exercicio 
da actividade a desenvolver.

ESPECIE Nº DE ÁRBORES A CORTAR CD (CLASE DIAMÉTRICA)

DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 

Praza do Concello, s/n 36470 Salceda de Caselas 
Tfnos. 986 349003  - 986 347500. Fax 986 347401 

http://salcedadecaselas.gal

INFORMASELLE QUE: consonte ao artigo 146 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, a comunicación previa, transcorrido o prazo de quince días 
hábiles dende a súa presentación, constitúe título habilitante para o inicio da actuación comunicada, sempre que cumpra cos requisitos esixidos pola normativa 
de aplicación, requisitos que na súa comunicación, manifesta que cumpre baixo a súa responsabilidade, sen prexuízo das posteriores facultades de 
comprobación, control e inspección por parte deste Concello.

Declaro baixo a miña responsabilidade que os datos facilitados son certos
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