ANEXO VII

DECLARACIÓN DE TITULARIDADE
DATOS DA PERSOA TITULAR DE TERREOS FORESTAIS
NOME / RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

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

NOME

SEGUNDO APELIDO

NIF

TIPO DE PERSOA TITULAR
Sociedade de fomento forestal
Agrupación de propietarios/as particulares legalmente constituída e
inscrita no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia
Cooperativa agraria
Monte proindiviso

Persoa física

Outra persoa xurídica

Monte de varas, abertais, de voces, de vocerío ou de fabeo
Monte de socios/as
Comunidade de bens
Comunidade de montes veciñais en man común

TERREOS FORESTAIS DOS QUE É TITULAR
NÚMERO DE
PARCELA

idMonte /
idPredio

REFERENCIA CATASTRAL

De ser necesario, poderanse presentar varias destas páxinas.

TIPO DE PROPIEDADE

SUPERFICIE
SUPERFICIE A PORCENTAXE DE
EXCLUÍDA (ha) ORDENAR (ha) PARTICIPACIÓN

ANEXO VII
(continuación)

A PERSOA TITULAR OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os que solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os que solicita esta subvención, que son as que
a continuación se relacionan:
ORGANISMO

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
4. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas prevista nos puntos 2 e 3 do artigo 10 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
5. Que non excluíu unha parte do monte do instrumento a elaborar.
6. Que se compromete a presentar os xustificantes necesarios para a súa comprobación e a aceptar as verificacións que procedan de acordo
coas axudas.
7. Que coñece e acepta os compromisos que debe asumir en aplicación do artigo 33 das bases reguladoras.
8. Que ningunha das parcelas solicitadas se atopa nas parroquias enumeradas no anexo XII.

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.
DNI ou NIE da persoa titular

OPÓÑOME
Á CONSULTA

NIF da entidade titular
DNI ou NIE da persoa representante
Para aqueles montes que dispoñan dun instrumento de ordenación ou xestión forestal en vigor inscrito no Rexistro de
montes ordenados, acreditación de que o instrumento se atopa no seu último ano de vixencia
Para montes de xestión pública, acreditación de que conta con xestión forestal sustentable
Se os terreos se atopan declarados previamente como de medio ou alto risco de incendios conforme o establecido na
Orde do 18 de abril de 2007 pola que se zonifica o territorio con base no risco espacial de incendio forestal

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle
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
Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a
sxt.medio-rural@xunta.gal

SINATURA DA PERSOA TITULAR OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

