ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MT723A

SOLICITUDE

AXUDAS ECONÓMICAS PARA A CONSERVACIÓN DAS POBOACIÓNS DE CAZA MENOR
TIPO DE SOLICITANTE
Corporación local

Asociación sen ánimo de lucro

Agrupación de titulares
(só neste caso cubrir o anexo IX)

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN

DATOS DOS TERREOS CINEXÉTICOS NOS QUE SE VAN A REALIZAR OS TRABALLOS
NOME

NÚMERO MATRÍCULA

CONCELLO OU CONCELLOS

SUPERFICIE (ha)

DATOS DO INVESTIMENTO PREVISTO
INVESTIMENTO

CANTIDADE

IMPORTE SEN IVE

PERDIZ
ROZA DE MATOGUEIRA (ha)
SEMENTEIRA (ha)
LIMPEZA DE FONTES (ud)
COELLO
PECHE LATERAL (m2)
PECHE SUPERIOR (m2)
TOBEIRAS ARTIFICIAIS EN INSTALACIÓNS DE CRÍA (núm.)
PRADARÍA (núm.)
SISTEMA DE REGA (núm.)
CAPTURADOIROS (núm.)
COMEDEIROS (núm.)
TOBEIRAS ARTIFICIAIS NO MONTE (núm.)
Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

ANEXO I
(continuación)

A PERSONA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que conta coa autorización dos propietarios que se relacionan neste documento para a realización das actuacións que se describen a seguir:
DATOS CATASTRAIS
POLÍGONO

PARCELA

PROPIETARIO

ACTUACIÓN PREVISTA

SUPERFICIE
OBXECTO DE
ACTUACIÓN (ha)

SUP. (ha)

2. Que o persoal encargado das instalación será (só no caso de solicitude de instalacións para a cría de coello):
NOME E APELIDOS

NIF

TIPO DE DEDICACIÓN QUE PRESTARÁ

3. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales solicita esta subvención, que son as
que a seguir se relacionan:
ORGANISMOS

IMPORTE (€)

4. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
5. Non estar incurso/a en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
6. Non estar incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
7. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme ao artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
8. Non ser debedor por resolución de procedencia de reintegro consonte ao establecido na Orde da Consellería de Facenda do 4 de xaneiro de
2010.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
Copia do DNI da persoa física representante da entidade solicitante (só no caso de non autorizar a súa consulta).
Acordo do órgano competente polo que se aproban as accións solicitadas e os compromisos correspondentes.
Memoria técnica do proxecto.
Autorización da Consellería do Medio Rural e do Mar consonte co establecido no artigo 60.3 da Lei de montes de Galicia, só cando se
pretenda o cambio de actividade forestal a agrícola co fin de mellorar o hábitat das especies cinexéticas (só no caso de non autorizar a súa
consulta).
Outros:
Se o solicitante é unha sociedade civil, comunidade de bens ou calquera outra agrupación de persoas sen personalidade xurídica propia:
Anexo IX.
Acordo dos órganos respectivos competentes polo que se aproban as accións solicitadas e os compromisos correspondentes.
Nomeamento do representante ou apoderado legal único da agrupación.
Compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación e importe de subvención que se aplicará a cada unha delas.
Compromiso de non disolución durante o tempo de duración da actividade subvencionada.

ANEXO I
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE (continuación)
PRESENTADO

CÓD. PROC.

EXPTE.

ANO

Copia do NIF da entidade solicitante (só no caso de persoa xurídica).
Autorizo a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, de conformidade co artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que
se regula a habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, para
consultar a documentación indicada anteriormente.
Así mesmo, declaro que a devandita documentación está vixente e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do
procedemento a que corresponde.
Autorizo a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas para consultar os datos de identidade da persoa solicitante no sistema de
verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do
23 de outubro, e a Orde do 7 de xullo de 2009 da Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas para consultar os datos de estar ao día no pagamento de obrigas
tributarias que están en poder da Axencia Estatal de Administración Tributaria, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de
xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas para consultar os datos de estar ao día no pagamento coa Seguridade
Social que están en poder da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso
electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas para consultar os datos de non ter débedas coa Comunidade Autónoma
de Galicia que están en poder da Administración autonómica, de conformidade co artigo 4 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, polo que se
simplifica a documentación para a tramitación dos procedementos administrativos e se fomenta a utilización de medios electrónicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas para consultar a autorización do cambio de actividade forestal a agrícola
emitida polo órgano competente da Consellería do Medio Rural e do Mar consonte o establecido no artigo 60.3 da Lei 7/2012, de montes de
Galicia, de conformidade co artigo 4 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, polo que se simplifica a documentación para a tramitación dos
procedementos administrativos e se fomenta a utilización de medios electrónicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de
de que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a
xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo
electrónico a sx.cmati@xunta.es

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para titulares de terreos cinexéticos ordenados,
destinadas á conservación das poboacións de caza menor, e se convocan para o ano 2015.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de

de

de

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

