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Sol·licitud d’extracció de fusta

4. Data i signatura

Sant Julià de Lòria,                   d                                                                      de

Signatura de la persona que sol·licita

Nom i cognoms o raó social:

Nom i cognoms de la persona de contacte:

1. Persona que sol·licita

Adreça: Codi postal/població:

Nacionalitat: Núm. de passaport o DNI:

Representant legal:

Adreça: Codi postal/població:

Telèfon: Adreça electrònica:

2. Descàrrec de responsabilitats

3. Legislació aplicable, més informació complementària

• L’ordinació del 2-11-2022 reguladora de l’obtenció de llenya per a ús particular dels boscos de la parròquia de Sant Julià de Lòria, publicada 
   al BOPA núm. 132, del dia 9 de novembre del 2022.
• Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns del 4 de novembre de 1993 i la seva modificació mitjançant la Llei 19/2017 

qualificada de modificació de la llei qualificada de delimitació de competències dels comuns.
• Llei 7/2019, del 7 de febrer, de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge.
• Llei 15/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d’Andorra.
• Reglament, del 17 d’agost del 2016, regulador de les enceses de foc.

El sol·licitant manifesta haver llegit amb atenció i haver pres ple coneixement del què consta en el present descàrrec de responsabilitats.
Per a què consti a tots els efectes, el signa al final del mateix i assegura que:

a) Disposa de les aptituds i dels coneixements per poder dur a terme l’extracció de llenya amb la màxima diligència i les mesures de 
seguretat que escaiguin per a dita pràctica.

b) És conscient dels riscos que pot ocasionar, tant físics com materials, la pràctica de l’extracció de la llenya als boscos de la parròquia
de Sant Julià de Lòria.

c) Disposa del material i dels mitjans per poder procedir a l’extracció de la llenya amb seguretat i diligència.
d) En cas de necessitar-ho, contractarà una empresa especialitzada per a procedir a l’extracció de la llenya que li sigui assignada, que li 

garanteixi la màxima seguretat exigible i una diligència qualificada per la naturalesa de l’empresa.
e) Entén que el Comú de Sant Julià de Lòria no es farà responsable de cap tipus de dany físic o material que pugui esdevenir, per la pròpia 

pràctica de l’extracció de llenya.
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