ANEXO I.1

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MR462B

SOLICITUDE

SUBVENCIÓNS DESTINADAS Á ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE
ORDENACIÓN OU DE XESTIÓN FORESTAL, COFINANCIADAS CO FONDO
EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL DE GALICIA 2014–
2020. LIÑAS 1, 2 E 3
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO
FAX

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa solicitante

Persoa representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a continuación:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE (poderá ser cambiado en calquera momento da tramitación do procedemento)
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por
medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.
Electrónica 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.
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA
PARROQUIA
CP

PROVINCIA

LUGAR
CONCELLO

LOCALIDADE

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

TIPO DE DOCUMENTO
Proxecto de ordenación
Documento simple de xestión
Documento compartido de xestión
SUPERFICIE DO MONTE (ha)

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora
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LIÑAS PARA AS QUE SOLICITA
Liña 1

Liña 2

Liña 3

ORDE DE PRIORIDADE DA PERSOA SOLICITANTE (enumerar segundo preferencia)
Liña 1

Liña 2

Liña 3

TIPO DE SOLICITANTE
Sociedade de fomento forestal
Persoa propietaria particular de forma individual
Agrupación de propietarios/as particulares legalmente constituída e inscrita no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia
Cooperativa agraria
Monte proindiviso
Monte de varas, abertais, de voces, de vocerío ou de fabeo
Monte de socios/as
Comunidade de bens
Outra persoa xurídica
Comunidade de montes veciñais en man común

REQUISITOS XERAIS (artigo 4)
A persoa beneficiaria non está incursa en ningunha das prohibicións sinaladas nos puntos 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, nin en ningunha
das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
Os terreos non están situados dentro das zonas consideradas densamente poboadas. Estas zonas son as recollidas no anexo XII.
Na zona non existe un procedemento de concentración parcelaria en execución sen acordo firme de reestruturación parcelaria e toma de
posesión definitiva.
Nos terreos non existe un proceso iniciado de expropiación forzosa.
No caso de solicitude dunha empresa, non está suxeita a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión previa da Comisión que
declarase unha axuda ilegal e incompatible co mercado interior.
A solicitante non é unha empresa en crise segundo se define no artigo 3.16.

REQUISITOS SEGUNDO AS LIÑAS 1, 2 E 3 (artigo 5)
Sociedade de fomento forestal:
con inscrición definitiva no Rexistro de Sociedades de Fomento Forestal
con inscrición previa no Rexistro de Sociedades de Fomento Forestal
Nos montes de varas, abertais, de voces, de vocerío ou de fabeo, a persoa solicitante ten capacidade suficiente para solicitar a subvención,
nos termos do artigo 45 da Lei 7/2012
Monte con xunta xestora
Monte constituído en asemblea
Nos montes de persoas socias:
Monte con xunta xestora, será a persoa solicitante o/a seu/súa presidente/a
Monte sen xunta xestora, acredítase o voto favorable da maioría das cotas de participación das persoas propietarias coñecidas,
presentes ou representadas
No caso de montes veciñais en man común (MVMC):
Cúmprense os seguintes requisitos:
i. Ter os seus estatutos vixentes inscritos no Rexistro de montes veciñais en man común (RMVMC)
ii. Ter actualizado no RMVMC a composición da xunta reitora vixente
iii. Ter o censo de comuneros actualizado e inscrito no RMVMC
Presentouse a comunicación dos investimentos na forma establecida no artigo 5.7.b das bases reguladoras.
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DATOS SEGUNDO A LIÑA A QUE SE OPTE (artigo 7)
Se o instrumento de ordenación ou xestión forestal para os que se solicita a subvención é a través da submedida 8.31 (liña 1) cumpre que os
terreos se encontran declarados previamente, con base no risco espacial de incendio forestal, como:
Zona de alto risco
Zona de medio risco
O instrumento de ordenación ou xestión forestal para o que se solicita a subvención é a través da submedida 8.50 (liña 2) debe cumprir polo
menos un dos seguintes requisitos:
Monte que, polo menos parcialmente, está cuberto por masas consolidadas de frondosas autóctonas segundo se describen no artigo 93.1
da Lei 7/2012, que deberá estar inscrito no Rexistro de masas consolidadas de frondosas autóctonas, de acordo co artigo 126.1.m) da
Lei 7/2012. Este requisito deberá cumprirse antes de solicitar o pagamento final da axuda e de que finalice o prazo de xustificación da
subvención.
No caso de estar xa inscrito, indicar o número de rexistro:
Ordena terreos forestais cuxa superficie estea dentro da Rede Natura 2000, polo menos parcialmente, para contribuír a consolidar o seu
valor ambiental.
Monte situado, polo menos parcialmente, na zona de policía de áreas de risco potencial significativo de inundación (ARPSI), para
contribuír a consolidar o seu valor ambiental.
O monte, para cuxo instrumento de ordenación ou xestión forestal se solicita a subvención a través da submedida 8.60 (líña 3), está cuberto
por bosques produtivos polo menos nun 50 %.

OUTROS REQUISITOS (artigo 8)
Montes sen instrumento de ordenación ou xestión forestal en vigor
Montes que dispoñen dun instrumento de ordenación ou xestión forestal en vigor:
Instrumento que se atopa no seu último ano de vixencia
Terreos que sufriron un desastre natural que causase a destrución do 20 % do potencial forestal como mínimo
O instrumento aplícase sobre a totalidade da superficie forestal de cada monte. No caso das comunidades de montes veciñais en man común
ordénase todos os montes que estean clasificados ao seu nome, excepción feita dos arrendamentos e dereitos de superficie para xestión
diferenciada que poden ser ordenados de forma separada (contando sempre co visto e prace da comunidade veciñal).
Ordénase ou xestiónase superficies que se beneficiarán dunha subvención anterior dirixida á elaboración ou comunicación dun instrumento
de ordenación ou xestión forestal, cofinanciada co Feader dentro do PDR de Galicia 2014-2020, salvo os casos recollidos no punto 1 por unha
soa vez.

CIRCUNSTANCIAS PARA BAREMAR (artigo 21)
A. En función do tipo de monte (puntuarase utilizando só o maior dos valores):
Os montes protectores, 1 punto
Os montes veciñais en man común, 3 puntos
Os montes de varas, abertais, de voces, de vocerío ou de fabeo, 3 puntos
Calquera outra forma de agrupación da propiedade ou da xestión forestal recoñecida pola Administración forestal, 3 puntos
As sociedades de fomento forestal, 5 puntos
B. En función das características do monte:
Os montes que dispoñan dun proxecto de ordenación ou instrumento de xestión forestal aprobado pola Administración forestal e cursen a
solicitude durante o seu último ano de vixencia, 1 punto
Os montes que dispoñan dun proxecto de ordenación ou instrumento de xestión forestal aprobado pola Administración forestal e cursen a
solicitude antes do seu último ano de vixencia, no caso de sufrir incendios forestais, desastres naturais ou catástrofes que causasen a
destrución do 20 % do potencial forestal como mínimo, 1 punto
Os montes con certificación de xestión forestal sustentable, 1 punto
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CIRCUNSTANCIAS PARA BAREMAR (artigo 21) (continuación)
C. En función da superficie do monte e o tipo de instrumento:
Montes que poidan ordenarse mediante un documento de adhesión expresa a referentes de boas prácticas e aos modelos silvícolas ou de
xestión forestal orientativos, salvo que opten por integrarse nun documento compartido de xestión, 0 puntos
Montes que se ordenen mediante un documento compartido de xestión, sempre que a superficie ordenada forme polo menos un couto
redondo de 15 a 25 ha, 10 puntos
Montes que se ordenen mediante un documento compartido de xestión, sempre que a superficie ordenada forme polo menos un couto
redondo de 25 a 50 ha, 15 puntos
Montes que se ordenen mediante un documento compartido de xestión, sempre que a superficie ordenada forme polo menos un couto
redondo de 50 a 75 ha, 20 puntos
Montes que se ordenen mediante un documento compartido de xestión, sempre que a superficie ordenada forme polo menos un couto
redondo de más de 75 ha, 25 puntos
Montes que deban ordenarse mediante un documento simple de xestión, 20 puntos
Montes que deban ordenarse mediante un proxecto de ordenación (excluídos os do artigo 7.a do Decreto 52/2014, do 16 de abril), cando
a superficie sexa inferior a 50 ha, 5 puntos
Montes que deban ordenarse mediante un proxecto de ordenación (excluídos os do artigo 7.a do Decreto 52/2014, do 16 de abril), cando
a superficie estea entre 50 e 100 ha, 10 puntos
Montes que deban ordenarse mediante un proxecto de ordenación (excluídos os do artigo 7.a do Decreto 52/2014, do 16 de abril), cando
a superficie estea entre 100 e 200 ha, 15 puntos
Montes que deban ordenarse mediante un proxecto de ordenación (excluídos os do artigo 7.a do Decreto 52/2014, do 16 de abril), cando
a superficie estea entre 200 e 500 ha, 20 puntos
Montes que deban ordenarse mediante un proxecto de ordenación (excluídos os do artigo 7.a do Decreto 52/2014, do 16 de abril), cando
a superficie sexa maior ou igual a 500 ha, 25 puntos
D. Duración do plan especial de proxectos de ordenación:
Compromiso de que teña unha duración de 10 anos, 1 punto
E. En función da localización do monte:
Para a liña 1:
Montes situados en parroquias de alta actividade incendiaria, 8 puntos
Montes situados en zonas de alto risco de incendio forestal (ZAR), 9 puntos
Para a liña 2:
Montes que, polo menos parcialmente, estean cubertos por masas consolidadas de frondosas autóctonas segundo se describen no
artigo 93.1 da Lei 7/2012, que deberán ser inscritas no Rexistro de masas consolidadas de frondosas autóctonas, 6 puntos
Terreos forestais cuxa superficie estea dentro da Rede Natura 2000, polo menos parcialmente, 6 puntos
Montes situados, polo menos parcialmente, na zona de policía de áreas de risco potencial significativo de inundación (ARPSI), 5 puntos

Para a liña 3:
Terreos forestais cuxa superficie estea fóra da Rede Natura 2000, 4 puntos
Montes situados fóra da zona de policía de áreas de risco potencial significativo de inundación (ARPSI), 3 puntos
Montes situados fóra de parroquias de alta actividade incendiaria, 3 puntos
Montes situados fóra de zonas de alto risco de incendio forestal (ZAR), 3 puntos
Montes situados fóra dos distritos de aplicación dos modelos silvícolas EG1 e EG2 establecidos na Orde do 19 de maio de 2014 pola que
se establecen os modelos silvícolas ou de xestión forestal orientativos e referentes de boas prácticas forestais para os distritos
forestais de Galicia. Cando a superficie ocupada por masas de Eucalyptus globulus sexa inferior ao 10 % da superficie do monte, 2
puntos
Montes situados fóra dos distritos de aplicación dos modelos silvícolas EN1 e EN2 establecidos na Orde do 19 de maio de 2014 pola que
se establecen os modelos silvícolas ou de xestión forestal orientativos e referentes de boas prácticas forestais para os distritos
forestais de Galicia. Cando a superficie ocupada por masas de Eucalyptus nitens sexa inferior ao 10 % da superficie do monte, 2
puntos

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DAS SUBVENCIÓNS (artigo 22)
Para a liña 3:
Superficie con fracción de cabida cuberta arborizada superior ao 20 % sobre o total do monte:
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DATOS PARA O CÁLCULO DA AXUDA (artigo 23)
Superficie de ordenación (ha):

Superficie inventariable (ha):
É necesario someter o instrumento a unha evaluación de impacto ambiental de proxectos ordinaria ou simplificada conforme o
disposto na Lei 21/2013
O instrumento require un Estudo de impacto ambiental
O instrumento require un documento ambiental
Puntos dos anexos I e/ou II da Lei 21/2013 que determinan tal obrigatoriedade:
Monte xestionado pola Administración forestal. Cubrir en caso positivo:
Superficie de xestión pública (Sgp):
Anos que restan de vida ao instrumento (Avida):
Prazo de duración previsto (Aprevistos):

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitó ni 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

IMPORTE (€)

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. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o 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.
6. Que o instrumento de ordenación ou xestión forestal:
Non inclúe sociedades de fomento forestal ou agrupacións de propietarios/as forestais con inscrición previa no Rexistro de Sociedades de
Fomento Forestal.
Si inclúe sociedades de fomento forestal ou agrupacións de propietarios/as forestais con inscrición previa no Rexistro de Sociedades de
Fomento Forestal, nese caso comprométese a realizar os trámites oportunos para lograr a súa inscrición definitiva dentro do prazo de
solicitude de cada convocatoria.
7. Que o instrumento de ordenación ou xestión forestal non inclúe:
a) Zonas cun procedemento de concentración parcelaria en execución sen acordo firme de reestruturación parcelaria e toma de posesión
definitiva
b) Terreos cun proceso iniciado de expropiación forzosa
8. Que non excluíu unha parte do monte do instrumento para elaborar.
9. Que se compromete a presentar os xustificantes necesarios para a súa comprobación e a aceptar as verificacións que procedan de acordo
coas axudas.
10. Que coñece e acepta os compromisos que debe asumir en aplicación do artigo 33 das bases reguladoras.
11. Que ningunha das parcelas solicitadas se atopa nas parroquias enumeradas no anexo XII.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Documentación xeral: (artigo 15.1)
Acreditación da representación para as persoas físicas que actúen como representantes
Relación de titulares mediante o anexo II
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DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA (continuación)
Documentación específica:
Para documentos compartidos de xestión: (artigo 15.2.a)
Acordo de compromisos e obrigas segundo o anexo IV
Para comunidades de montes veciñais en man común: (artigo 15.2.b)
Certificación expedida pola secretaría da comunidade en que figure a data de aprobación dos estatutos vixentes, a data da última
actualización do censo de comuneiros, a composición da xunta reitora vixente, unha lista de todos os actos de disposición sobre o monte
que se atopen en vigor, especificando a superficie de cada un deles, e a data de presentación da comunicación dos investimentos
efectuados no ano anterior
Acordo previo da asemblea xeral da comunidade propietaria, ben por medio de copia da acta da asemblea ou mediante certificación
expedida pola secretaría da comunidade, que habilite a persoa solicitante para a solicitude destas subvencións e a elaboración do
instrumento de ordenación ou de xestión forestal. Admitirase tanto un acordo específico como xenérico
Para os montes de varas, abertais, de voces, de vocerío ou de fabeo: (artigo 15.2.c)
Certificado da persoa que desenvolva a función de secretaría na que figure a data de constitución da xunta xestora, o período de vixencia e
a identificación das persoas que teñan as funcións de presidencia, secretaría e tesouraría
Acta da asemblea de propietarios/as constituída nos termos do artigo 45.8 da Lei 7/2012; achegarase a acta da asemblea en que se autoriza
a xunta gestora para a solicitude destas subvencións e a elaboración do instrumento de ordenación ou de xestión forestal
No caso de NON existir xunta xestora, acta da asemblea de propietarios/as constituída nos termos do artigo 45.4 da Lei 7/2012, do 28 de
xuño, na que se aprobe a solicitude destas subvencións e a elaboración do instrumento de ordenación ou de xestión forestal e se nomeen as
persoas para exercer as funcións de presidencia e secretaría
Nos montes de socios/as: (artigo 15.2.d)
Acta da constitución da xunta xestora na que figure a identificación do monte ou montes afectados, a designación polo menos dunha persoa
presidenta e unha secretaria e as normas de funcionamiento interno, que deberán incluír o criterio de incorporación de novos membros
Identificación fiscal que teña asignada a xunta xestora para a realización de negocios xurídicos da súa competencia
Acordo en que se aprobe a solicitude destas subvencións e a elaboración do instrumento de ordenación ou de xestión forestal
No caso de NON existir xunta xestora en vigor, acordo das persoas copropietarias co voto favorable da maioría das cotas de participación das
persoas propietarias coñecidas, presentes ou representadas. O acordo identificará as personas propietarias coñecidas, a cota de
participación de cada unha, a cota de participación das descoñecidas, a suma total das cotas de quen votou favorablemente e a designación
da persoa solicitante para os efectos destas subvencións
Nos montes pro indivisos distintos dos anteriores: (artigo 15.2.e)
Acordo da maioría das persoas partícipes. O acordo identificará a persoa solicitante, as cotas de participación de todas as persoas
copropietarias e a suma total das cotas de quen votou favorablemente. Non haberá maioría senon cando o acordo estea tomado polas
persoas partícipes que representen a maior cantidade dos intereses que constitúan o obxecto da comunidade
Nas agrupacións forestais NON inscritas no Rexistro de SOFOR: (artigo 15.2.f)
Documento constitutivo da agrupación
Acordo de cesión das persoas titulares forestais para a xestión (anexo III)
Acordo de compromisos e obrigas establecidos na orde (anexo IV)
Nas comunidades de bens, cooperativas agrarias e outras entidades xurídicas: (artigo 15.2.g)
Documento constitutivo da agrupación
Estatutos, de ser o caso
Acordo de cesión das persoas titulares forestais para a xestión (anexo III)
Acordo de compromisos e obrigas establecidos na orde (anexo IV)
No caso de superficies forestais en que os dereitos de xestión ou aproveitamento os teña persoa distinta á propietaria: (artigo 15.2.h)
Contrato que xustifique quen ten a titularidade deses dereitos
Exclúense deste requisito ás sociedades de fomento forestal inscritas no Rexistro de SOFOR.
Montes que dispoñan dun instrumento de ordenación ou de xestión forestal en vigor: (artigo 15.2.i)
Número do rexistro do instrumento:

O instrumento atópase no seu último ano de vixencia:

SI

NON

Acreditación de que a superficie ordenada sufriu (con posterioridade á solicitude de aprobación do instrumento) incendios forestais,
desastres naturais ou catástrofes que causasen a destrución de polo menos o 20 % do potencial forestal
Outra documentación: (artigo 15.2.j e 15.2.k)
Acreditación de que conta con xestión forestal sustentable
Copia dos balances e contas de explotación dos tres últimos anos
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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 solicitante

OPÓÑOME
Á CONSULTA

NIF da entidade solicitante
DNI ou NIE da persoa representante
Estar ao día das obrigas tributarias coa Axencia Estatal Tributaria
Estar ao día das obrigas tributarias coa Facenda autonómica
Estar ao día das obrigas tributarias coa Seguridade Social
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 en base a 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, 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
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

LEGISLACIÓN APLICABLE
Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, relativo á axuda ao desenvolvemento rural
a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e polo que se deroga o Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Consello.
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.
Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes.
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común.
Lei 39/2015, do 1 de octubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.
Decreto 52/2014, do 16 de abril, polo que se regulan as instrucións xerais de ordenación e de xestión de montes de Galicia.
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.
Orde do 28 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas á elaboración de instrumentos de
ordenación ou xestión forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Plan de desenvolvemento
rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural de

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

