
                                              

CONCELLO DE ARANGA
PLAZA MESTRE MOSQUERA Nº1
15317- ARANGA 

Asunto:         Informe para avaliación ambiental ordinaria
Expediente: PO-000305900T
Concello:      Aranga

No Servizo de Montes da Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural en A Coruña estase a tramitar
unha solicitude de aprobación do proxecto de ordenación do monte particular de Carballoa, por solicitude
da CMP Monte Abertal "A Carballoa" representada por D. Manuel Collazo Mato.
A superficie afectada é a totalidade do monte, 122,60 ha, de acordo co proxecto de ordenación. 
O procedemento está regulado pola Lei  7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia,  e  polo Decreto
52/2014, do 16 de abril, polo que se regulan as instrucións xerais de ordenación e de xestión de montes de
Galicia, e tamén lle é de aplicación a Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, que no seu
anexo I (proxectos sometidos a avaliación ambiental ordinaria) cita: 

 «Grupo 9: outros proxectos. Apartado a), punto 2º, proxectos para destinar áreas incultas ou
áreas seminaturais á explotación agrícola ou aproveitamento forestal madeireiro que impliquen a
ocupación dunha superficie maior de 10 ha». 

De  acordo co  disposto  no  artigo 36  desa  mesma lei,  comunícase  a  exposición  pública  do  proxecto,  e
segundo  dispón  o  artigo  37,  requíreselle  para  que  no  prazo  máximo  de  trinta  días  hábiles  desde  a
recepción desta notificación emitan os informes e/ou alegacións que estimen pertinentes.
O proxecto está dispoñible para a súa consulta en horario de atención ao público no Servizo de Montes
desta xefatura territorial, rúa Vicente Ferrer, 2, planta sexta norte da Coruña, e no portal web da Consellería
do Medio Rural: 

http://mediorural.xunta.gal/gl/recursos/anuncios

Ou tamén durante 96 horas na ligazón seguinte de xuntarquivos 

http://descargas-xuntarquivos.xunta.es/96be448d-d114-476c-b6ef-02f12a546b341622787035440 

A Coruña, 

Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Montes 

Edif. Administrativo Monelos
Vicente Ferrer, 2–6ª
15008 A CORUÑA
Tlfno. 981.184.668
servizo.montes.coruna@xunta.gal
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https://sede.xunta.gal/cve?idcve=IYYt6iaFT6
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