ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MT819A

SOLICITUDE

AXUDAS A INVESTIMENTOS NON PRODUTIVOS VINCULADOS Á REALIZACIÓN DE
OBXECTIVOS AGROAMBIENTAIS E CLIMÁTICOS NOS PARQUES NATURAIS DE GALICIA
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEXO

DATA DE NACEMENTO

HOME

NIF

MULLER
NOME DA VÍA

TIPO DE VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA

CP

SEGUNDO APELIDO

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

PISO

CONCELLO

FAX

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

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 seguir:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
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 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 PERSOA SOLICITANTE
Propietarios ou residentes

Comunidade de montes veciñais en man común

Asociacións/agrupacións

Empresas

Concellos

Persoas titulares ou arrendatarias de explotacións agrícolas ou gandeiras

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO I
(continuación)

OBXECTO DA SOLICITUDE
Grupo 1.a) Actividades dirixidas á mellora da paisaxe agraria e ao desenvolvemento dos usos recreativos.
Grupo 1.b) Actividades dirixidas á recuperación de elementos históricos, patrimoniais ou culturais representativos da paisaxe agraria
tradicional.
Grupo 1.c) Actividades dirixidas á preservación dos hábitats ou ecosistemas.

DATOS DA ACTIVIDADE
ORZAMENTO SEN IVE (€)

DENOMINACIÓN DA ACTIVIDADE SUBVENCIONABLE

Superficie Natura 2000
beneficiada pola acción (ha)

REFERENCIA Sixpac das parcelas agrícolas beneficiadas

DESCRICIÓN SINTÉTICA DA ACTUACIÓN

A PERSOA SOLICITANTE 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 ou conceptos para os cales se solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon, ou están pendentes de resolución de concesión, outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos
para os cales solicita esta subvención, que son as que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

IMPORTE (€)

2. Que en relación coas axudas de minimis:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha axuda de minimis.
Si solicitou e/ou se lle concederon axudas de minimis, que son as que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de minimis doutras administracións
públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
4. Non estar incurso/a en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
5. 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.
6. 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.
7. Que son certos os datos que se consignan na solicitude relativos á conta bancaria en que se efectuará o pagamento das axudas, así como que
a entidade solicitante é o seu titular.
8. Estar ao día nas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración
pública da Comunidade Autónoma de Galicia.
9. Tratándose de empresas, declaro que esta empresa non está en crise de acordo coa definición establecida nas directrices comunitarias sobre
axudas estatais de salvamento e de reestruturación de empresas en crises (DO C 244 do 1.10.2004, p. 2). Declaro tamén que a dita empresa
non está suxeita a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión da comisión que declarase unha axuda ilegal e incompatible co
mercado común. Declaro tamén que a empresa non está inmersa nun proceso de concurso de acredores.

ANEXO I
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Para todo tipo de solicitante.
Acreditación da representación.
Anteproxecto ou memoria técnica asinada por persoal técnico competente (deberá conter, como mínimo, a descrición dos traballos ou
actividades, xustificar a ZEC e parque natural en que se vai traballar, a superficie de actuación e os obxectivos ambientais a que contribúe,
relación valorada, planos de situación en detalle, orzamento detallado e co IVE desagregado, calendario e prazo aproximado de execución.
De preverse o emprego de medios propios, presentarase a documentación do proxecto desagregado diferenciando o custo da man de obra
que se vai a achegar xunto cos seus previsibles custos materiais. Indicaranse como mínimo, os datos recolleitos no anexo III).
Tres ofertas de tres empresas diferentes orzando a execución daquelas unidades que se prevexa executar mediante licitación.
Autorizacións e permisos correspondentes para levar a cabo a intervención ou, polo menos, a súa solicitude.
Documentación segundo a natureza da persoa solicitante.
No caso de que a persoa solicitante non sexa o/a titular da propiedade, certificación da persoa titular da súa dispoñibilidade.
No caso de persoas arrendatarias, documento que acredite a condición.
No caso de montes veciñais en man común, certificación do acordo da asemblea xeral conforme autoriza a xunta reitora para solicitar
axudas.
- No caso de asociacións ambientalistas e de custodia do territorio:
Acordo da xunta de goberno ou figura similar para solicitar a axuda.
Documento que acredite a condición da entidade como xestora das terras para as cales se solicita a axuda (acordo de custodia, contrato de
aluguer).
- No caso de concellos:
Certificación expedida pola persoa titular da secretaría relativa á resolución adoptada polo órgano local competente na cal se dispoña
solicitar a subvención regulada nesta orde.
- No caso de empresas ou autónomos/as:
Documento acreditativo que xustifique estar de alta no IAE, cando proceda. No caso de que non proceda, certificado do concello conforme
realiza a súa actividade no parque natural correspondente.
Acreditación de posuír a sede social nalgún municipio do parque natural correspondente.
Acreditación de ser persoas propietarias ou arrendatarias das terras para as cales se solicita a axuda.
- No caso de que o terreo obxecto dos traballos sexa propiedade de varias persoas copropietarias, deberá presentar:
Documento que acredite o consentimento de todos os copropietarios.
Representación da persoa solicitante para realizar a acción obxecto de subvención.

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 persoa xurídica ou entidade solicitante.
Certificado de residencia da persoa solicitante.
Documento que acredite a titularidade da propiedade.
Certificado de estar ao día nas obligacións tributarias coa Axencia Estatal da Administración Tributaria.
Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.
Certificado de estar ao día no pagamento coa Consellería de Facenda.
No caso das comunidades de montes, certificado que acredite a posesión dos estatutos en regra, en que figure a
composición da xunta reitora actualizada.
Fichas Sixpac das parcelas beneficiadas pola acción a partir das referencias presentadas pola persoa solicitante.

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase
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 a
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o
envío dun correo electrónico a sxt.cmot@xunta.gal
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LEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007.
Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, relativo á axuda ao desenvolvemento rural través do
Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader).
Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, sobre o financiamento, xestión e seguimento da
política agrícola común, polo que se derrogan os regulamentos (CE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE)
nº 1290/2005 e (CE) nº 485/2008 do Consello.
Regulamento nº 807/2014 da Comisión, do 11 de marzo, que completa o Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello,
relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e introduce disposicións
transitorias. Regulamento (UE) nº 808/2014 da Comisión, do 17 de xullo, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE)
nº 1305/2013.
Regulamento (UE) nº 809/2014 da Comisión, do 17 de xullo, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº 1306/2013
do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta á aplicación dos procedementos de control e a condicionalidade en relación coas medidas
de axuda ao desenvolvemento rural, modificado polo Regulamento de execución (UE) nº 2017/1242 da Comisión.
Orde do 21 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para os anos 2018 e 2019 das axudas a
investimentos non produtivos vinculados á realización de obxectivos agroambientais e climáticos no ámbito dos parques naturais de Galicia,
cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2017-2020.

SINATURA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio de

de

de

https://sede.xunta.gal

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

