Centro de Negocios Costa Vella
Rúa de Amio nº 114
Parque empresarial Costa Vella
15707 Santiago de Compostela
Tlf. 981 56 83 90/ Fax 981 56 83 92

informacion@maderasdegalicia.com
CONCELLO DE OZA-CESURAS: ORDENANZA DE PROTECCIÓN E CONSERVACIÓN DE
VÍAS MUNICIPAIS EN RELACIÓN COAS OPERACIÓNS DE CORTA E SACA DE
MADEIRA
BOP de A Coruña de 02/10/2020
COMUNICACIÓN PREVIA: da tala con 3 días hábiles de antelación. Obrigatorio para talas de
máis de 20 m3 ou superficie catastral da parcela superior a 600 m 2. Debe facerse constar a
seguinte información:
-

-

Datos identificativos da empresa madeireira: denominación, número de NIF, enderezo,
teléfono e nome e apelidos da persoa encargada ou responsable da empresa.
Especie de madeira/s obxecto da corta.
Superficie catastral da/s parcela/s na que se vai realizar a corta e volume de madeira
que se prevé extraer.
Nome das fincas ou montes afectados, lugar ou sitio e parroquia.
Identificación/s catastral descritiva e gráfica da/s finca/s ou monte/s afectado/s
(polígono/s e parcela/s).
Datas previstas de inicio e remate dos traballos.
Lugar onde se depositará a madeira á espera da súa carga.
Estradas ou vías de comunicación que se pretenden utilizar para o transporte da
madeira.
Vehículos e maquinaria a utilizar nas operacións de corta e saca.
Sistema previsto para a limpeza das vías públicas afectadas polas operacións de corta e
saca de madeira.
Copia da solicitude, comunicación, declaración ou permiso, autorización ou licenza de
corta expedido pola autoridade competente.
Copia do seguro de responsabilidade civil da empresa madeireira que cubra os
eventuais danos e prexuízos que poidan causarse con ocasión da corta e saca de
madeira, así como do último recibo pagado.
Fianza ou garantía prestada na forma e contía establecidas no artigo 7 desta ordenanza
e conforme ao modelo que se recolle no Anexo II
Xustificante acreditativo do pagamento da taxa administrativa pola tramitación de
expedientes de comunicación previa, comprobación e, no seu caso, emisión de
informes técnicos para a protección e conservación dos camiños e vías públicas
municipais en relación coas operacións de saca de madeira

FIANZA: en metálico ou aval bancario. Contía en función da superficie catastral da parcela na
que se vai realizar a corta:
- Superficie inferior a 10.000 m2: 500,00 €
- Superficie entre 10.001 e 20.000 m2: 1.500,00 €
- Superficie entre 20.001 e 30.000 m2: 4.000,00 €
- Superficie superior a 30.000 m2: 6.000,00 €
Se a corta se realiza simultáneamente en varias parcelas contíguas, deberá sumarse a súa
superficie.
Rematados os traballos, a interesada comunicará ao Concello esta circunstancia, para que no prazo
de 30 días dende a súa solicitude lle sexa devolta a garantía, logo do informe técnico de
comprobación do estado do dominio público afectado.

ENTRADA EN VIGOR: 05/10/2020.
Esta información está dispoñible na web www.maderasdegalicia.com

