
                ANEXO I 

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

COMUNICACIÓN DA PRIMEIRA ASAMBLEA XERAL DE COPROPIEDADE DE MONTES DE VARAS,
ABERTAIS, DE VOCES, VOCERÍO OU FABEO. MRXXXX COMUNICACIÓN

EXPEDIENTE

DATOS DA PERSOA COMUNICANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Notifíquese a:
● Persoa ou entidade solicitante / declarante / 
comunicante
(empregar só a que corresponda)

● Persoa ou entidade representante

Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia -
Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal.
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO 

LISTAXE DE PERSOAS COPROPIETARIAS

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF COTA PARTICIPACIÓN

https://notifica.xunta.gal/


ANEXO I (continuación)

MONTE PERTENCE A 10 ou MÁIS PERSOAS COPROPIETARIAS (marcar en caso afirmativo)    
PROPOSTA DE PERSOAS COPROPIETARIAS QUE COMPOÑERÁN A XUNTA RECTORA

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF CARGO

A PERSOA COMUNICANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:

Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE (neste último caso presumirase que a consulta é autorizada)
ÓRGANO COD.PROC. ANO

 Acreditación da representación

 listaxe de persoas copropietarias

 Estatutos propostos para aprobar

 Proposta de Xunta Rectora no caso do monte ter 10 ou máis persoas copropietarias

 Outra documentación (especificar):



COMPROBACIÓN DE DATOS
Os  documentos  relacionados  serán  obxecto  de  consulta  ás  Administracións  públicas.  No  caso  de  que  as  persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

▪ NIF da entidade comunicante

ANEXO I (continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento
A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da información e
contidos da Carpeta cidadá.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha 
do procedemento na Guía de Procedementos e Servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando 
corresponda.

Persoas destinatarias dos datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación 
e resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma 
integral á información relativa a unha materia.

Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros 
dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na 
normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de protección de datos 
e mais información https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

Actualización normativa: no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, 
prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

LEXISLACIÓN APLICABLE

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.
Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.
Decreto _____/2020, do XX, polo que se regulan os montes de varas, abertais, de voces, de vocerío ou de fabeo.

SINATURA DA PERSOA COMUNICANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

    

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Rural de ___________________ [Combo delegación]

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos


ANEXO II

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDE DE REXISTRO DE MONTES DE VARAS, ABERTAIS, DE VOCES, VOCERÍO OU FABEO. MRXXXX SOLICITUDE

EXPEDIENTE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Notifíquese a:
● Persoa ou entidade solicitante / declarante / 
comunicante
(empregar só a que corresponda)

● Persoa ou entidade representante

Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia -
Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal.
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO 

DATOS DO MONTE QUE SE PRETENDE REXISTRAR

NOME DO MONTE
CONCELLO/S

SUPERFICIE ( HA )

NÚMERO DE PERSOAS COPROPIETARIAS

A PERSOA COMUNICANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:

Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE (neste último caso presumirase que a consulta é autorizada)
ÓRGANO COD.PROC. ANO

 Acreditación da representación

https://notifica.xunta.gal/


 listaxe de persoas copropietarias

 Estatutos propostos para aprobar

 Proposta de Xunta Reitora no caso do monte ter 10 ou máis persoas copropietarias, no caso contrario, de 
asemblea constituída

 Outra documentación (especificar):

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os  documentos  relacionados  serán  obxecto  de  consulta  ás  Administracións  públicas.  No  caso  de  que  as  persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

▪ NIF da entidade comunicante

ANEXO II (continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento
A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da información e
contidos da Carpeta cidadá.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha 
do procedemento na Guía de Procedementos e Servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando 
corresponda.

Persoas destinatarias dos datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación 
e resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma 
integral á información relativa a unha materia.

Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros 
dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na 
normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de protección de datos
e mais información https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

Actualización normativa: no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, 
prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

LEXISLACIÓN APLICABLE

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.
Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.
Decreto _____/2020, do XX, polo que se regulan os montes de varas, abertais, de voces, de vocerío ou de fabeo.

SINATURA DA PERSOA COMUNICANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

    

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Rural de ___________________ [Combo delegación]

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos


ANEXO III. Estrutura das táboas de atributos en formato shapefile.

Na documentación complementaria que se indica no artigo 17, debe incluír dúas capas en
formato SHAPE que deben conter 4 arquivos (.shp, .shx, .dbf e .prj) que se presentarán
comprimidos en formato .ZIP e deberán estar no sistema de coordenadas ETRS 1989 UTM
ZONA 29 N (cód. EPSG:25829), como obriga a disposición transitoria segunda do Decreto
1071/2007:

- Capa A.Limite,  límite da masa para inscribir, en formato shapefile xeorreferenciado.

-  Capa  B.ParcCatastrais,   intersectación  das  parcelas  catastrais  co  límite  da  masa  para
inscribir, en formato shapefile xeorreferenciado. 

 A información  xeográfica  descrita  no  anexo   presentarase  mediante  capas  en  formato
shapefile cuxas táboas de atributos descríbense neste anexo. Todas as capas son de tipo
poligonal.

A. Táboa de atributos do límite da masa a inscribir.

Campo Tipo Tamaño Precisión Descrición

IdRMVAVF TEXTO 18 0 Código do Rexistro das masas de montes de 
Varas, Abertais, Voces ou Fabeo. Deixar en 
branco no caso de novas solicitudes.

IdAlta NUMÉRICO 1 0 Indicar se a solicitude é unha alta, modificación 
ou baixa.

- [IdTipo ]=’0’→ “baixa”

- [IdTipo ]=’1’→ “alta”

- [IdTipo ]=’2’→ “modificación”

CodCon NUMÉRICO 5 0 Código de 5 díxitos do concello.

Superficie NUMÉRICO 10 4/6* Superficie do límite do monte en hectáreas.

*Máximo 6 decimais e mínimo 4 decimais.

https://www.boe.es/boe/dias/2007/08/29/pdfs/A35986-35989.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/08/29/pdfs/A35986-35989.pdf


B. Táboa de atributos da intersectación das parcelas catastrais e o límite da masa a 
inscribir.

Campo Tipo Tamaño Precisión Descrición

IdRMVAVF TEXTO 18 0 Código do Rexistro das masas de montes de Varas, 
Abertais, Voces ou Fabeo. Deixar en branco no 
caso de novas solicitudes.

REFCAT TEXTO 14 0 Código da Referencia Catastral obtida do visor de 
Catastro.

Superficie NUMÉRICO 10 4/6* Superficie da Referencia Catastral en hectáreas.

*Máximo 6 decimais e mínimo 4 decimais.


