ANEXO VII

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MR674A

SOLICITUDE

FOMENTO DE PLANTACIÓNS DE CASTIÑEIRO PARA FROITO

Nº DE EXPEDIENTE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

ANDAR

PORTA

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)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

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

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

CONCELLO
FAX

TELÉFONO MÓBIL

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

TIPO DE SOLICITANTE
Comunidade de montes veciñais en man común (superficie clasificada maior de 50 ha).
Comunidade de montes veciñais en man común (superficie clasificada inferior ou igual 50 ha).
Persoa propietaria particular de xeito individual.
Sociedade de fomento forestal (Sofor).
Sociedade ou agrupación de persoas propietarias particulares formalmente constituída.
Entidade local.
Proindiviso (varias persoas copropietarias), persoas propietarias de varas, abertais, de voces de vocerío ou de fabeo.
Cooperativa agraria.
Comunidade de bens.
Outras persoas xurídicas.

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente na
sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es
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OUTROS DATOS (marcar o que corresponda)
Montes veciñais en man común que tivesen investido en melloras do monte. Aplicarase a puntuación maior das tres epígrafes seguintes:
Investimentos de máis dun 40 % a un 50 % dos seus ingresos no último exercicio fiscal pechado anterior á solicitude da axuda: 10 puntos.
Investimentos de máis dun 50 % a un 60 % dos seus ingresos no último exercicio fiscal pechado anterior á solicitude da axuda: 20 puntos.
Investimentos de máis dun 60 % dos seus ingresos no último exercicio fiscal pechado anterior á solicitude da axuda: 30 puntos.
No caso de montes veciñais en man común sen ingresos nos últimos exercicios fiscais pechados anteriores á solicitude da axuda: 10 puntos.
No caso de sociedades ou agrupacións de persoas propietarias, do proindiviso, varas, abertais, de voces, de vocerío, de fabeo ou de comunidade
de bens: 1 punto por persoa propietaria agrupada (ata un máximo de dez puntos).
Nº de persoas agrupadas:
SI

Sociedade ou agrupación de persoas propietarias legalmente constituída con xestión conxunta (10 puntos) :
Sociedade de fomento forestal rexistrada (50 puntos) :

SI

NON

NON

Sociedade ou agrupación de persoas propietarias en zona de concentración parcelaria de uso forestal (10 puntos):

SI

NON

Monte con instrumento de xestión rexistrado (Orde do 12 de xuño de 1998, Rexistro de Proxectos de Ordenación e
Plans Técnicos) (10 puntos):
SI
NON
Monte con certificación forestal co sistema PEFC o FSC (20 puntos):

SI

NON

Monte veciñal en man común sen convenio ou consorcio en toda a superficie clasificada (30 puntos):

SI

NON
SI

Superficie obxecto de solicitude de axuda que comprende zona de protección lateral do Camiño de Santiago:
Superficie obxecto de solicitude de axuda que formen parte do Rexistro de Bens de Interese Cultural de Galicia:
Superficie obxecto de solicitude de axuda dentro da Rede Natura 2000 (10 puntos):
Os traballos obxecto de solicitude de axuda precisan avaliación de impacto ambiental:

SI

NON
SI

NON

NON
SI

NON

DATOS DO INVESTIMENTO
OBXECTO
PROVINCIA

CONCELLO

ORZAMENTO TOTAL DO INVESTIMENTO SEN IVE

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 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

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3. Que se compromete a presentar os xustificantes necesarios para a súa comprobación e a aceptar as verificacións que procedan de acordo
coas axudas.
4. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
5. Non estar incursa 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 a clasificación urbanística dos terreos obxecto de solicitude permite a realización dos traballos solicitados.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
Documentación xeral
Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante só no caso de que non se autorice expresamente a súa consulta no Sistema de verificación de
datos da identidade.
Copia do DNI ou NIE da persoa representante só no caso de que non se autorice expresamente a súa consulta no Sistema de verificación de
datos da identidade.
Anexo XIII.
PRESENTADO

EXPTE.

CÓD. PROC.

ANO

Copia do NIF da entidade solicitante só no caso de denegar expresamente a
súa consulta no Sistema de verificación de datos da identidade.
Poder notarial.
Copia de escrituras ou poderes onde se acredite a representación legal.
Documentación específica
1. Para agrupacións formalmente constituídas
Anexo VIII. Acordo de cesión.
Documento constitutivo da agrupación.
2. Para as cooperativas agrarias, os proindivisos, os de varas, abertais, de voces, de vocerío, de fabeo e as comunidades de bens
Anexo IX. Acordo de compromisos e obrigas.
3. Para persoas propietarias particulares de xeito individual con superficie de actuación inferior a 10 hectáreas
Anexo XII. Documento descritivo das actuacións.
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)

Autorizo a Consellería do Medio Rural para consultar os datos de identidade da persoa representante 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
Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a
sxt.medio-rural @xunta.es

LEXISLACIÓN 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).
Orde do 22 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o establecemento de sistemas agroforestais,
cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia
2014-2020, e se convocan para o exercicio orzamentario 2016.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE 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

