ANEXO V

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MR652A

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN DOS INGRESOS E REINVESTIMENTOS EN MONTES VECIÑAIS EN MAN
COMÚN
DATOS DA PERSOA QUE COMUNICA
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL

TIPO DE VÍA
CP

NIF

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

TELÉFONO MÓBIL

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

NOME DA VÍA

PROVINCIA

FAX

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

DATO/S DO/S PREDIO/S TITULARIDADE DA COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN
Encher estas columnas só se os montes están incluídos no Rexistro de Montes
Ordenados
Nome do monte (segundo clasificación)

Nº de rexistro

Porcentaxe mínima de reinvestimento aprobada (%)

Nome do monte (segundo clasificación)

Nº de rexistro

Porcentaxe mínima de reinvestimento aprobada (%)

Nome do monte (segundo clasificación)

Nº de rexistro

Porcentaxe mínima de reinvestimento aprobada (%)

PLAN PLURIANUAL DE REINVESTIMENTOS
Existe un plan plurianual de reinvestimentos (PPR)

SI

NON

Datos do plan plurianual de reinvestimentos aprobado pola Administración forestal (encher só se a resposta é SI)
Data de aprobación

Período que abrangue (anos)

Ano base de inicio

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

ANEXO V
(continuación)
EXERCICIO DE COMUNICACIÓN
Ano natural a que se refiere a comunicación

RELACIÓN DE INGRESOS NO EXERCICIO DE COMUNICACIÓN
INGRESOS POR APROVEITAMENTOS DE RECURSOS FORESTAIS
Id tipo

Tipo de produto (madeira, cogomelos,
castañas, biomasa, pastos, mel, plantas
aromáticas ou medicinais, caza...)

Descrición do ingreso (tipo)

Ingresos (€)

Cota mínima (€)

Ingresos (€)

Cota mínima (€)
(por defecto, 40 %
dos ingresos)

Ingresos por aproveitamentos dos produtos do
1

monte resultantes de incendios forestais, pragas e
temporais (por defecto, 100 % dos ingresos)

Ingresos por aproveitamentos dos produtos do monte
2

NON resultantes de incendios forestais, pragas
e temporais (por defecto, 40 % dos ingresos)

OUTROS INGRESOS XERADOS
Id tipo

Descrición do ingreso (tipo)

3

Ingresos por percepción de subvencións concedidas por entidades públicas ou privadas que
reciba a comunidade

4

Ingresos por actos de disposición voluntaria (cesión, dereitos de superficie, ocupación,
permuta, servidume, arrendamento ou calquera outro negocio xurídico similar)

5

Ingresos por expropiacións forzosas

6

Ingresos financeiros derivados da cesión de capitais a terceiros (depósitos, préstamos...)

7

Beneficios patrimoniais derivados da venda de accións ou participacións

8

Ingresos pola prestación de servizos a terceiros realizados por persoal propio da comunidade

9

Outros ingresos
COTA MÍNIMA QUE SE APLICARÁ NO EXERCICIO EN EUROS (a):
NOTA: as cantidades dispostas computaranse no exercicio onde se produciu o ingreso efectivo.
No caso de que nos estatutos se establezca unha porcentaxe superior ao 40 %, indíquese cal é:

RELACIÓN DE REINVESTIMENTOS NO EXERCICIO DE COMUNICACIÓN
Id tipo

Descrición do reinvestimento (tipo)

Id subtipo

Descrición do reinvestimento (subtipo)

Importe do gasto (€)

TOTAL DA CONTÍA DE REINVESTIMENTOS REALIZADOS NO EXERCICIO EN EUROS (b):
NOTA: as cantidades de gasto dispostas computaranse no exercicio onde se produciu efectivamente o aboamento/pagamento/transferencia.

ANEXO V
(continuación)
VARIACIÓN DE COTAS DE REINVESTIMENTO (é necesario consignar todas as cotas de reinvestimento pendentes ao principio do exercicio, sufran
ou non modificación, así como as que se activen durante el)
Ano límite:
Cota previa que se aplicará antes desta (€):
Tipo de variación

Motivo da variación

Importe (€)

Incremento

Cota mínima que se aplicará no exercicio en euros (a)

+

Incremento

Por plan plurianual de reinvestimentos aprobado

+

Diminución

Por reinvestimento executado no exercicio *

-

Diminución

Aprobación dunha menor porcentaxe de reinvestimento **

-

Diminución

Por plan plurianual de reinvestimentos aprobado

-

Cota final que se aplicará no ano límite logo da presente comunicación:
Ano límite:
Cota previa que se aplicará antes desta (€):
Tipo de variación

Motivo da variación

Importe (€)

Incremento

Cota mínima que se aplicará no exercicio en euros (a)

+

Incremento

Por plan plurianual de reinvestimentos aprobado

+

Diminución

Por reinvestimento executado no exercicio *

-

Diminución

Aprobación dunha menor porcentaxe de reinvestimento **

-

Diminución

Por plan plurianual de reinvestimentos aprobado

-

Cota final que se aplicará no ano límite logo da presente comunicación:
Ano límite:
Cota previa que se aplicará antes desta (€):
Tipo de variación

Motivo da variación

Importe (€)

Incremento

Cota mínima que se aplicará no exercicio en euros (a)

+

Incremento

Por plan plurianual de reinvestimentos aprobado

+

Diminución

Por reinvestimento executado no exercicio *

-

Diminución

Aprobación dunha menor porcentaxe de reinvestimento **

-

Diminución

Por plan plurianual de reinvestimentos aprobado

-

Cota final que se aplicará no ano límite logo da presente comunicación:
Ano límite:
Cota previa que se aplicará antes da presente (€):
Tipo de variación

Motivo da variación

Importe (€)

Incremento

Cota mínima que se aplicará no exercicio en euros (a)

+

Incremento

Por plan plurianual de reinvestimentos aprobado

+

Diminución

Por reinvestimento executado no exercicio *

-

Diminución

Aprobación dunha menor porcentaxe de reinvestimento **

-

Diminución

Por plan plurianual de reinvestimentos aprobado

-

Cota final que se aplicará no ano límite logo da presente comunicación:
Ano límite:
Cota previa que se aplicará antes desta (€):
Tipo de variación

Motivo da variación

Importe (€)

Incremento

Cota mínima que se aplicará no exercicio en euros (a)

+

Incremento

Por plan plurianual de reinvestimentos aprobado

+

Diminución

Por reinvestimento executado no exercicio *

-

Diminución

Aprobación dunha menor porcentaxe de reinvestimento **

-

Diminución

Por plan plurianual de reinvestimentos aprobado

-

Cota final que se aplicará no ano límite logo da presente comunicación:
* Diminución por reinvestimento executada no exercicio. A suma de todos os apuntamentos que se realicen por este concepto non debe superar o total de contía de
reinvestimentos realizados no exercicio en euros (b).
** Diminución se os investimentos necesarios estivesen satisfeitos polas cantidades xeradas nos ingresos nunha porcentaxe inferior ao 40 %.

ANEXO V
(continuación)
A PERSOA QUE COMUNICA OU REPRESENTANTE DECLARA
Que os datos contidos nesta comunicación e nos documentos que se achegan son certos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
Copia do DNI ou NIE, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade.
PRESENTADO

CÓD. PROC.

EXPTE.

ANO

Acreditación da representación, no caso de non ser o/a presidente/a ou
secretario/a da comunidade.
Autorizo a Consellería do Medio Rural, 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 dita documentación está vixente e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a
que corresponde.
Autorizo a Consellería do Medio Rural 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
da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
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 que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia
co obxecto de xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación
e oposición ante a Administración forestal como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a
mediorural.montesgalicia@xunta.es

LEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.
Decreto 23/2016, do 25 de febreiro, polo que se regula o reinvestimento dos ingresos obtidos polos montes veciñais en man común en
actuacións de mellora e protección forestal.

SINATURA DA PERSOA COMUNICANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural de

de

de

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

