
  

 

 

COMUNICACIÓN PARA A REALIZACIÓN DE TRABALLOS DE LIMPEZA DE RÍOS E REGOS NO TERMO 

MUNICIPAL DE RIBADEO 
 

Nome e apelidos 
  
e-mail ______________________________________________ 
 

DNI/NIF 

Domicilio postal: 
 

 
Teléfono: ________________________ 
  
Fax: ________________________ 
  

Código postal e localidade 
 

 

Provincia: 

 
Sinale  cun “X” o medio elixido para comunicarse con esta Administración: 
 

Papel:   ______.          Electrónico:  ______.   
 

 
En base á autorización outorgada pola Confederación Hidrográfica do Cantábrico ao Concello de Ribadeo para a 
realización de traballos de retirada de árbores secos, e corta e poda de vexetación, en ríos e regos do termo 
municipal de Ribadeo competencia deste organismo de conca, referencia A/27/21579, e concretamente de acordo 
coa súa cláusula 6ª das condicións particulares, por medio do presente comunico a realización dos traballos 
consistentes en: 

□ Retirada de árbores secos.. 

□ Retirada de árbores caídos. 

□ Poda de árbores que invaden as parcelas anexas e que dificultan a utilización de maquinaria propia do 

aproveitamento deste espazo. 

□ Poda de ramas deformes. 

□ Roza de maleza ata chegar ao DPH. 

□ Outro/s: _________________________________________________________________________________. 

 
no leito do: 

□ Rego de Piñeiro. 

□ Río Grande e os seus afluentes. 

□ Río Pequeno e os seus afluentes. 

□ Río Lexoso e os seus afluentes. 

 
No lugar de  ________________________________________________________________________________. 
 
Polígono/Parcela: ____________________________________________________________________________. 
 
Datas previstas da actuación ___________________________________________________________________. 
 

Comprometéndome a executar os anteriores traballos ao abeiro das prescricións sinaladas na referida 

autorización A/27/21579. 

 

 
 
Ribadeo, _____ de _________________ de 2 ______. 

 
Sinatura, 

 

 
*De acordo co establecido pola Lei Orgánica 15/1999,de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase 
de que os seus datos serán incluídos nun ficheiro do que é titular o Concello de Ribadeo e poderán ser utilizados para prestarlle o 
servizo solicitado a través deste escrito. Informamos  ademais de que poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación e oposición no domicilio do Concello de Ribadeo. Praza España, 1.  27700 Ribadeo (Lugo). 

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE     RIBADEO 


