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fono 881 99 93 75 ou 881 99 93 85, do número de
fax 881 99 93 84 ou do enderezo de correo electrónico axudas@promocionindustrial.eu.
Santiago de Compostela, 20 de febreiro de 2009.
P.D. (Orde 31-1-2006, DOG nº 24,
do 3 de febreiro)
Emilio Nogueira Moure
Secretario xeral da Consellería de Innovación
e Industria
ANEXO
Solicitudes suxeitas a emenda de documentación
Nome solicitante

CIF/NIF

Código expediente

1 Acerta Certificación, S.L.

B97479935

IN514B/2009

2 Consulting 2000 y Pic, S.L.

B33887019

IN514B/2009

12452
12544

3 Consulting Orbere, S.L.

B48733828

IN514B/2009

12420

4 Eduqatia Investigación
y Certificación, S.A.
5 Efectiva Eventos, S.L.

A83819615

IN514B/2009

11935

B36587517

IN514B/2009

12526

6 E-Sostible, S.L.P.

B27384346

IN514B/2009

12654

7 Externaliza, Calidad M. Ambiente
Organización, S.L.N.E.
8 Global Certification Spain, S.L.

B27712629

IN514B/2009

12509

9 Grupo Desarrollo y Gestión de
Sistemas Madrid, S.L.
10 Herramientas de Gestión
Avanzada, S.L.
11 I Nova, Consult En Excelencia
e Innovación Estrat
12 Ingeniería y Consultoría
de Seguridad, S.L.
13 Isogal Sistems, S.L.

B95285334

IN514B/2009

12178

B84517606

IN514B/2009

12628

B36931079

IN514B/2009

12602

B36927515

IN514B/2009

12717

B36884229

IN514B/2009

12535

cacións que afectan o sistema de xestión e a tipoloxía e requisitos dos investimentos para ser subvencionables. Así mesmo, como modificación máis
salientable, está a incorporación como beneficiarias
das axudas das unidades de xestión forestal (Uxfor),
postas en marcha coa publicación da Lei 3/2007, do
9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia e o Decreto 101/2008, do
30 de abril, polo que se regulan as unidades de xestión forestal en Galicia, e dado que segundo o indicado no devandito decreto, a creación dunha unidade de xestión forestal (Uxfor) é un procedemento en
que hai unha serie de prazos para facer alegacións e
cubrir e/ou emendar documentación, fai necesario
que o período de solicitude de axudas para este tipo
de beneficiario sexa máis amplo que para o resto de
beneficiarios, procede realizar a convocatoria
correspondente a este ano.
De conformidade co previsto no artigo 30.1.3 do
Estatuto de autonomía de Galicia e no uso das facultades que confiren os artigos 7 e 14 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e de acordo co disposto na Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de
normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia e
demais normativa concorrente,
DISPOÑO:
Artigo 1º.-Obxecto.
O obxecto desta orde é modificar a Orde do 30 de
xaneiro de 2008 pola que se establecen as bases e se
convocan para o ano 2008 axudas para o fomento
das frondosas caducifolias e convocar as correspondentes ao exercicio orzamentario do ano 2009. A
concesión das axudas efectuarase mediante concorrencia competitiva.

B15803414

IN514B/2009

12629

B36506954

IN514B/2009

12722

15 Pascual Silva, S.A.

A36637742

IN514B/2009

11997

16 Q Norma Consultoría y
Prevención, S.L.N.E.
17 Sigmanor, S.L.U.

B27385822

IN514B/2009

12459

B70196175

IN514B/2009

12323

18 Sistemas y Procesos de Gestión,
Certificación, S.L
19 Sociedad de Prevención de
Fremap, S.L.
20 Sogatecnia Innova, S.L.

B63208813

IN514B/2009

12665

B84412683

IN514B/2009

12427

SECCIÓN PRIMEIRA

B70017579

IN514B/2009

12662

MODIFICACIÓN DA ORDE DO 30 DE XANEIRO DE 2008

21 Tüv Rheinland Ibérica ICT, S.A.

A59555466

IN514B/2009

12186

14 Isojava, S.L.
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Artigo 2º

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Introdúcense as seguintes modificacións na Orde
do 30 de xaneiro de 2008 pola que se establecen as
bases e se convocan para o ano 2008 axudas para o
fomento das frondosas caducifolias.

Orde do 20 de febreiro de 2009 pola que
se modifican as bases reguladoras das
axudas para o fomento das frondosas
caducifolias e se convocan para o exercicio
orzamentario 2009.

Primeira.-Modificación do artigo 3º da Orde do 30
de xaneiro de 2008. O artigo 3º da Orde do 30 de
xaneiro de 2008 quedará redactado como segue:

A Consellería do Medio Rural publicou o 18 de
febreiro de 2008 a Orde do 30 de xaneiro de 2008
pola que se establecen as bases e se convocan para
o ano 2008 axudas para o fomento das frondosas
caducifolias. Estas axudas convocáronse amparadas
no Regulamento (CE) 1698/2005 relativo ás axudas
ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo
Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), así
como na normativa comunitaria sobre axudas de
estado. A experiencia adquirida na xestión destas
axudas fai conveniente introducir algunhas modifi-

Poderán ser beneficiarios das axudas previstas
nesta orde os propietarios particulares, as agrupacións destes propietarios, as cooperativas agrarias,
os pro indivisos, as comunidades de bens, as entidades locais, outras persoas xurídicas, as comunidades
de montes veciñais en man común e as unidades de
xestión forestal (Uxfor).

«Artigo 3º.-Beneficiarios.

Non poderán ser beneficiarios as persoas físicas ou
xurídicas que non sexan propietarios dos terreos
obxecto de axuda. Non se admite a cesión por parte
do propietario do terreo a un terceiro».
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Segunda.-Modificación do artigo 4º da Orde do 30
de xaneiro de 2008. O artigo 4º da Orde do 30 de
xaneiro de 2008 quedará redactado como segue:
«Artigo 4º.-Actuacións obxecto de axuda e importes
de investimento.
1. As especies que se empregarán nas actuacións
abaixo indicadas e os traballos que se van realizar
son os indicados nos anexos II e III desta orde.
2. Os importes de subvención corresponderanse,
como máximo, co 80% do valor máximo do investimento no caso de que os traballos que se van realizar se atopen en zonas desfavorecidas (anexo XI) e co 70% do
valor máximo de investimento no resto dos casos:
a) Plantación de frondosas caducifolias.
O valor máximo do investimento por hectárea de
actuación é de 2.397 €, e nese importe inclúese o
tratamento da vexetación preexistente (roza, ou roza
e fresado), a preparación do terreo (sempre aburatamento con retroescavadora, aburatamento mecánico
con ripper modificado, nunca subsolaxe soa, sempre
acompañada de aburatamento agás subsolaxe cruzada), a plantación manual, a planta, a colocación de
protectores e a fertilización.
b) No caso de aproveitamentos silvopastorais, plantación de castiñeiros en marcos amplos ou, no caso doutro aproveitamento na superficie, o valor máximo de
investimento por hectárea de actuación é de 1.256 €.
3. No caso dos pro indivisos, as comunidades de
bens, as cooperativas agrícolas, as CMVMC, as entidades locais, outras persoas xurídicas ou as agrupacións
de propietarios poderase subvencionar ademais o
peche da plantación realizada, sempre e cando a superficie de actuación supere as 10 hectáreas e se xustifique a súa necesidade (gando, fauna cinexética, ...). O
valor máximo do peche por hectárea de actuación será
de 280 € e ata 7.000 € por km de peche. A colocación
de protectores poderase subvencionar independentemente do tipo de beneficiario, sempre e cando se xustifique a súa necesidade (gando, fauna cinexética, ...).
4. En terreos agrícolas abandonados, agás no caso
de entidades locais, pagaranse 5 primas de mantemento, contadas a partir do ano seguinte ao do pagamento da forestación con frondosas caducifolias e que
se pagarán nos anos 1, 2, 3, 4 e 5. Esta prima de mantemento está destinada aos coidados culturais mínimos e ao mantemento da forestación realizada. O
importe de cada unha delas será de 314 €/ha. Son
terras agrícolas abandonadas aqueles terreos do ermo,
terreos con arbustos e matos ou arboredo cunha fracción de cabida cuberta inferior ao 20%, que tradicionalmente tiveron un aproveitamento agrícola/gandeiro e que non recibiron ningunha utilización, nin intervención agraria, durante os últimos 10 anos».
Terceira.-Modificación do artigo 5º da Orde do 30
de xaneiro de 2008. O artigo 5º da Orde do 30 de
xaneiro de 2008 quedará redactado como segue:
«Artigo 5º.-Distribución do crédito.
1. O financiamento previsto no artigo 16 desta
orde distribúese do seguinte xeito:
a) Propietarios particulares de xeito individual: 10%.
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b) Agrupacións de propietarios particulares, cooperativas agrícolas, pro indivisos, comunidades de
bens, entidades locais e outras persoas xurídicas
(S.A., S.L., ...): 15%.
c) As unidades de xestión forestal (Uxfor): 35%.
d) CMVMC con superficie total clasificada inferior
ou igual a 50 hectáreas: 20%.
e) CMVMC con superficie total clasificada superior a 50 hectáreas: 20%.
2. No caso de que unha vez priorizados os expedientes solicitados non se cubra a totalidade do
importe especificado nas epígafes, os importes
sobrantes pasarán aos demais para facer fronte aos
expedientes solicitados, se é o caso».
Cuarta.-Modificación do artigo 6º da Orde do 30
de xaneiro de 2008. O artigo 6º da Orde do 30 de
xaneiro de 2008 quedará redactado como segue:
«Artigo 6º.-Superficies mínimas e máximas para
solicitar axudas.
1. Para solicitudes realizadas por propietarios particulares de xeito individual, a superficie mínima
continua de actuación é de 0,5 hectáreas e a máxima de 3 hectáreas, non se admitirá máis dun couto
redondo por solicitude e concello.
2. No caso de comunidades de montes veciñais en
man común, cooperativas agrícolas, pro indivisos,
comunidades de bens, entidades locais, outras persoas xurídicas, agrupacións de propietarios particulares ou unidades de xestión forestal (Uxfor), a
superficie mínima continua de actuación será de 1
hectárea e máxima de 10 hectáreas; admitirase máis
dun couto redondo por solicitude, sempre e cando,
supere a superficie mínima».
Quinta.-Modificación do artigo 7º da Orde do 30
de xaneiro de 2008. O artigo 7º da Orde do 30 de
xaneiro de 2008 quedará redactado como segue:
«Artigo 7º.-Criterios de prioridade.
1. Cando as solicitudes presentadas superen as
dispoñibilidades orzamentarias previstas nesta orde,
atenderanse as solicitudes de maior a menor puntuación, dentro de cada un dos puntos do artigo 5,
segundo o baremo seguinte:
a) Predios onde se van realizar os traballos con:
1º Linde con zona húmida (valgada, etc.): 10 puntos.
2º Linde con masa de frondosas caducifolias existentes: 10 puntos.
3º Linde zona agrícola (pastos, ...): 5 puntos.
4º Linde con autoestrada, autovía ou estrada
nacional: 7 puntos.
5º Zona concentración parcelaria de uso forestal: 3
puntos.
6º Explotación prioritaria: 10 puntos.
7º Parcela obxecto dos traballos lindante con
infraestrutura forestal (pista forestal, devasas ...): 10
puntos.
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b) No caso de que a superficie de actuación conte
cun plan de xestión ou ordenación: 5 puntos.
c) No caso de que a superficie de actuación se atope a menos de 50 metros dun núcleo rural ou casa
habitada e supoña un perigo no caso de incendio: 5
puntos.
d) Por cada beneficiario que realizase un curso de
formación en tratamentos silvícolas de frondosas: 2
puntos por beneficiario, ata un máximo de 8 puntos
por solicitude de axuda.
e) Agrupacións de propietarios legalmente constituídas: 10 puntos.
f) Por cada membro da agrupación de propietarios,
do pro indiviso (copropietarios) ou da comunidade
de bens: 5 puntos.
g) Por cada propietario membro da unidade de xestión forestal (Uxfor): 6 puntos por cada un.
h) No caso de montes veciñais en man común que
invistan como mínimo o 15% dos seus ingresos nos
últimos tres exercicios fiscais pechados anteriores á
solicitude de axuda en melloras do monte, aplicarase a puntuación maior dos tres puntos seguintes:
1º Investimentos dun 15% a un 30% dos seus
ingresos nos últimos tres exercicios fiscais pechados
anteriores á solicitude de axuda: 10 puntos.
2º Investimentos de máis dun 30% a un 50% dos
seus ingresos nos últimos tres exercicios fiscais
pechados anteriores á solicitude de axuda: 15 puntos.
3º Investimentos de máis dun 50% dos seus ingresos nos últimos tres exercicios fiscais pechados
anteriores á solicitude de axuda: 20 puntos.
i) No caso de montes veciñais en man común que
investisen nos últimos tres exercicios fiscais pechados anteriores á solicitude de axuda un mínimo do
15% dos seus ingresos noutros investimentos, que
non sexan no monte pero que vaian dedicados aos
veciños ou teñan un fin social: 5 puntos.
j) No caso de montes veciñais en man común sen
ingresos nos últimos tres exercicios fiscais pechados
anteriores á solicitude de axuda: 10 puntos.
2. No caso de empate no tipo de beneficiario de
agrupacións de propietarios particulares, cooperativas agrícolas, pro indivisos, comunidades de bens,
entidades locais, outras persoas xurídicas (S.A.,
S.L., ...) e unidades de xestión forestal (Uxfor) priorizaranse segundo os seguintes criterios:
a) Solicitudes que sumen un maior número de propietarios.
b) No caso de seguir empatados, por maior superficie de actuación.
3. De existir empate, prevalecerá o número máis
baixo formado polas catro últimas cifras do DNI ou
CIF do titular do terreo».
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Sexta.-Modificación do punto 1 do artigo 8º da
Orde do 30 de xaneiro de 2008. O punto 1 do artigo 8º da Orde do 30 de xaneiro de 2008 quedará
redactado como segue:
«1. Xunto coa solicitude de axuda presentarase un
documento descritivo das actuacións que se levarán
a cabo. No caso de unidades de xestión forestal
(Uxfor), o dito documento deberá axustarse ao disposto no instrumento de xestión forestal específico.
No caso dos propietarios particulares será suficiente
con presentar o anexo VI. No caso de comunidades
de montes veciñais en man común, cooperativas
agrícolas, pro indivisos, comunidades de bens, entidades locais, outras persoas xurídicas ou agrupacións de propietarios particulares, cando a axuda
solicitada sexa aprobada presentarán un proxecto e
unha copia, cos mesmos datos que o documento descritivo, asinado por enxeñeiro de montes ou enxeñeiro técnico forestal, e visado polo correspondente
colexio oficial; no caso de enxeñeiro técnico forestal
deberá estar visado no colexio da Comunidade Autónoma de Galicia e, en todo caso, nomearase un
director de obra. O documento descritivo das actuacións deberá conter como mínimo o seguinte:
-Estado legal do predio obxecto de solicitude de
axuda: superficie, localización, estremeiros, accesos, ...
-Descrición das actuacións que se levarán a cabo.
-Especies que se empregarán, densidade final, ....
-Cartografía: planos sobre mapas oficiais, preferentemente a escala 1:5.000, ou no seu defecto escala 1:10.000. No caso de CMVMC deberase presentar
a maiores planos a escala 1:25.000, no caso de agrupacións, incluirase nos planos unha referencia que
permita coñecer cal é a superficie coa que participa
cada membro da agrupación; e en calquera caso
ficha Sixpac.
-Indicación de se os terreos se atopan en Rede
Natura 2000, en zonas de protección lateral do
camiño de Santiago ou se existen obxectos ou restos
materiais que formen parte do Rexistro de Bens de
Interese Cultural de Galicia.
-Farase constar nos documentos descritivos das
actuacións se a superficie de actuación está dentro
da Rede Natura 2000 e solicitarase de forma interna
antes da aprobación da axuda, informe ao Servizo de
Conservación da Natureza. En caso de que o dito
informe sexa desfavorable non se admitirá a trámite
a solicitude de axuda, agás no caso de que a superficie dispoña dun plan de xestión forestal aprobado
e co informe favorable do departamento competente
en materia de ambiente. Non se poderán realizar
solicitudes de axuda sobre hábitats prioritarios.
A planimetría do proxecto visado, que se presentará no caso de aprobarse a solicitude de axuda, presentarase xeorreferenciada en coordenadas UTM,
fuso 29, con referencia ao datum de traballo, en
ficheiro DXF, obtido a partir dun plano de escala
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mínima 1:10.000, e preferentemente 1:5.000. O
ficheiro DXF deberá estar estruturado da seguinte
maneira:»
Elementos do plano
Límite de monte
Límite de monteiras de actuación
Pistas existentes
Devasas existentes
Puntos de auga existentes
Especies existentes na monteira (texto)

Nivel ou capa
1
2
3
4
5
6

Cor
Azul
Vermello
Verde
Amarelo
Negro
Negro

Sétima.-Modificación do artigo 10º da Orde do 30
de xaneiro de 2008. O artigo 10º da Orde do 30 de
xaneiro de 2008 quedará redactado como segue:
«Artigo 10º.-Documentación.
Os impresos debidamente cubertos, deberán ir
acompañados da seguinte documentación:
1. En xeral:
a) Fotocopia do DNI, NIF ou CIF do beneficiario.
b) Documento descritivo das actuacións ou anexo VI no caso de propietarios particulares.
c) Declaración do beneficiario da axuda do conxunto de todas as solicitudes percibidas, solicitadas ou
autorizadas para o mesmo proxecto ou actividade que
a axuda solicitada ao abeiro desta orde, ante as administracións públicas competentes ou doutros entes
públicos (anexo VIII).
d) Ficha SIXPAC das parcelas obxecto de solicitude de axuda e anexo VIII debidamente cumprimentado.
2. Para todo tipo de titulares de terreos, excepto
comunidades de montes veciñais en man común:
2.1. No caso de ser propietario dos terreos: fotocopia do título de propiedade ou declaración xurada ou
baixo a súa responsabilidade do titular da propiedade. Na dita declaración farase constar: nome, apelidos
e DNI do propietario, nome dos predios, superficie e
lindeiros obxecto dos traballos e localización delas ou
anexo VIII. No suposto de que o terreo sexa propiedade de varios copropietarios (pro indiviso), ademais
presentarase documento privado no que se acredite o
consentimento de todos os condonos e a designación
dun solicitante-representante. No caso de concentracións parcelarias sen títulos, presentarase un certificado do Servizo Provincial de Infraestruturas Agrarias
e no caso de non dispor de dito certificado presentarase unha declaración xurada de propiedade e unha
fotocopia da solicitude de dito certificado.
3. Para comunidades de montes veciñais en man
común:
3.1. Certificado do acordo tomado en Asemblea
Xeral, asinado polo secretario, conforme autorizan o
presidente da comunidade a pedir axudas á Consellería do Medio Rural, para a execución das accións
obxecto da solicitude.
4. Para agrupacións de propietarios particulares,
cooperativas agrarias, pro indivisos, comunidades de
bens, outras entidades xurídicas, comunidades de

montes veciñais en man común e unidades de xestión
forestal (Uxfor):
-No caso de agrupacións de propietarios, pro indivisos, cooperativas agrícolas, comunidades de bens,
comunidades de montes veciñais en man común e
unidades de xestión forestal (Uxfor), os membros da
agrupación, os copropietarios, os membros da comunidade de bens, cooperativa, os comuneiros e os
membros da unidade de xestión forestal (Uxfor), e
cando menos os seus representantes, anexo VII conforme solicitaron un curso de formación en silvicultura de frondosas caducifolias.
5. Documentación complementaria:
a) No caso de explotación prioritaria:
-Documento xustificativo de ser titular dunha
explotación prioritaria.
b) Para agrupacións de propietarios particulares:
-Anexo IV desta orde debidamente cuberto.
c) No caso de agrupacións legalmente constituídas:
CIF e documento acreditativo de constitución dela
onde consten as persoas que forman parte da dita
agrupación.
d) No caso de cooperativas agrarias: copia dos estatutos.
e) No caso de comunidades de bens: documentación
acreditativa, documento asinado por todos os membros da comunidade de bens de cumprir todos os
compromisos e obrigas establecidos nesta orde, así
como na demais normativa concorrente e nomeamento dun representante.
f) No caso doutras entidades xurídicas: copia dos
estatutos ou escrituras de constitución e acreditación
da persoa física que as representa.
g) No caso de entidades locais: certificado do secretario municipal conforme se informou a comisión de
goberno da solicitude de axuda.
h) No caso de unidades de xestión forestal (Uxfor):
copia do CIF e número inscrición no Rexistro de Unidades de Xestión Forestal.
6. Documentación adicional.
a) Montes veciñais en man común que invistan
como mínimo o 15% dos seus ingresos en melloras do
monte ou noutros investimentos que vaian dedicadas
ao veciños, teñan un fin social nos últimos 3 exercicios fiscais pechados anteriores á solicitude de axuda
ou non teñan ingresos: anexo V debidamente cuberto.
b) No caso de plantación de frondosas caducifolias
en terreos agrícolas abandonados: anexo VIII debidamente cuberto».
Oitava.-Modificación dos puntos 2, 6 e 7 do artigo 13º da Orde do 30 de xaneiro de 2008. Os puntos 2, 6 e 7 do artigo 13º da Orde do 30 de xaneiro de
2008 quedarán redactados como segue:
«2. No caso de comunidades de montes veciñais en
man común, cooperativas agrícolas, pro indivisos,
comunidades de bens, entidades locais, outras persoas xurídicas, agrupacións de propietarios particulares ou unidades de xestión forestal (Uxfor), no prazo
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dun mes contado a partir da notificación da resolución de aprobación deberase presentar o correspondente proxecto, máis unha copia e o nomeamento do
director de obra, segundo o indicado no artigo 8º desta orde.
6. Xunto coa notificación de remate dos traballos
achegarase a seguinte documentación:
a) Facturas polo importe total do investimento,
incluíndo a planta empregada, de conformidade co disposto no artigo 28 da Lei 9/2007, do 13 de xuño. No
caso de que o beneficiario realice os traballos polos
seus propios medios, deberá presentar un documento
xustificativo de tal circunstancia (horas de traballo/superficie, custo/hora, ...), de posuír a maquinaria
empregada na realización dos traballos e os xustificantes dos gastos polo importe total do investimento. Este
documento xustificativo de realizar os traballos polos
seus propios medios serve para xustificar o importe do
investimento aprobado, pero o pagamento da axuda non
poderá superar o importe xustificado dos gastos (aluguer
maquinaria, facturas combustible, ...).
b) Documentación da planta empregada.
c) Xustificante do pagamento das facturas, mediante a achega de orixinal e copia, para a súa compulsa
e selado, dalgún dos documentos que se relacionan a
continuación:
1º Xustificante bancario do pagamento polo beneficiario (xustificante de transferencia bancaria, xustificante bancario de ingreso de efectivo por portelo, certificación bancaria, etc.), no que conste o número da
factura obxecto de pagamento, a identificación do
beneficiario que paga e do destinatario do pagamento, que deberá coincidir coa persoa, empresa ou entidade que emitiu a factura, e con data anterior á de
xustificación dos traballos.
2º Se o pagamento se instrumenta mediante efectos
mercantís que permitan o pagamento aprazado (cheque, obriga de pagamento, letra de cambio, etc.),
achegarase a factura xunto coa copia do efecto mercantil, e a documentación bancaria (extracto da conta
do beneficiario, documento bancario acreditativo do
pagamento do efecto, etc.) en que conste claramente
que este efecto foi efectivamente pagado dentro do
prazo de xustificación.
3º Con carácter excepcional, admitiranse pagamentos en metálico cando o seu importe, individual ou en
conxunto, por provedor non supere os 3.000 €. Neste
caso o pagamento xustificarase mediante certificación
expresa, asinada, datada e selada polo provedor, en
que se faga constar a recepción do importe facturado
e o medio de pagamento empregado, así como o compromiso do provedor de someterse ás actuacións de
control e comprobación na súa contabilidade da realidade do pagamento. Esta certificación irá acompañada da factura preceptiva.
4º Para gastos que non superen os 300 € admitirase
como xustificante de pagamento a factura asinada e
selada polo provedor na cal figure a expresión «recibín en metálico».
d) Certificación bancaria a nome do titular do
terreo. No caso de agrupacións, nesta conta deberán
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ser titulares conxuntos todos os membros da agrupación, agás agrupacións legalmente constituídas. Nas
agrupacións permítese a sinatura mancomunada da
conta bancaria nun dos seus membros.
e) Declaración doutras axudas solicitadas ou percibidas para os mesmos fins.
7. Pagamentos das primas de mantemento.
a) As primas de mantemento poderán ser aboadas,
logo da solicitude (anexo X) anterior ao 30 de xuño de
cada ano, a partir do ano seguinte a aquel en que se
aboou a certificación final dos traballos da forestación, e durante cinco anos, sempre e cando se axusten ao disposto no artigo 8º punto 5. Coa solicitude
presentarase factura e xustificante do seu pagamento
ou, no caso de que o beneficiario realice os traballos
polos seus propios medios, un documento xustificativo de tal circunstancia, no cal figurarán horas de traballo/superficie, custo/hora, ... e de posuír a maquinaria empregada na realización dos traballos, xuntaranse os xustificantes dos gastos polo importe total do
investimento.
b) Os pagamentos correspondentes a estas primas
efectuaranse sempre que o estado da masa sexa o
satisfactorio de acordo co plan de controis.
c) A superficie de referencia para o cálculo da prima de mantemento será a superficie declarada na
solicitude de pagamento cando é inferior á superficie
determinada; e a superficie determinada cando é inferior á declarada. A porcentaxe de sobredeclaración
calcúlase aplicando a seguinte fórmula:
% sobredeclaración=Superficie declarada-superficie determinada ×100
Superficie determinada

d) Cando, como consecuencia do control administrativo ou sobre o terreo se detecten sobredeclaracións, procederán as seguintes reducións e exclusións:
1º Se a sobredeclaración é superior ao 3% ou a 2 ha,
pero igual ou inferior ao 20%, a axuda calcúlase sobre
a base da superficie determinada minorada no dobre
da diferenza detectada.
2º Se a sobredeclaración é do 20-30%, non se concederá ningunha axuda para a medida á cal se vincule a superficie en cuestión.
3º Se a sobredeclaración é do 30-50%, o beneficiario quedará excluído da axuda ao desenvolvemento
rural á que tiver dereito durante o ano civil en cuestión, e polas medidas vinculadas á superficie.
4º Se a sobredeclaración é superior ao 50%, ademais reteráselle un importe igual ao correspondente á
diferenza entre a superficie declarada e determinada.
Este importe deducirase de calquera pagamento que
se lle aboe con cargo a calquera axuda PAC ou de
desenvolvemento rural durante os tres anos civís
seguintes ao descubrimento da irregularidade. Pasado
tal prazo, cancélase o saldo sen cubrir.
5º Se as diferenzas entre superficie declarada e
determinada son imputables a irregularidades cometidas intencionadamente, o beneficiario quedará
excluído da axuda á que tiver dereito, e ademais reteráselle o mesmo importe, que se deducirá de calque-
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ra pagamento que se lle aboe con cargo a calquera
axuda PAC ou de desenvolvemento rural durante os
tres anos civís seguintes ao descubrimento da irregularidade. Pasado tal prazo, cancélase o saldo sen
cubrir.».
Novena.-Modificación do artigo 11º da Orde do 30
de xaneiro de 2008. O artigo 11º da Orde do 30 de
xaneiro de 2008 quedará redactado como segue:
«Artigo 11º.-Prazos.
1. Prazo de presentación de solicitudes.
O prazo de presentación de solicitudes será o indicado en cada convocatoria de axudas.
2. Deberase empregar un impreso de solicitude para
cada petición realizada sobre diferentes concellos.
3. Cada titular poderá pedir axuda en cada solicitude para unha epígrafe soa do artigo 4º.
4. Só se poderá presentar unha solicitude por titular
e ano, e para os terreos que se atopen nun mesmo concello, agás no caso de que un titular teña terreos en
dúas ou máis agrupacións forestais, nas cales o 50%
dos seus membros deberán ser distintos. No caso contrario procederanse, de oficio, a arquivar sen máis trámite, as solicitudes presentadas con posterioridade á
primeira.
5. No caso de solicitude dunha unidade de xestión
forestal (Uxfor) non poderán solicitar subvencións os
propietarios particulares de xeito individual para as
parcelas que se atopen no interior do perímetro da
unidade de xestión forestal (Uxfor).
6. Os traballos obxecto de solicitude de axuda non
poderán comezar antes da aprobación da axuda.».
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axudas para o fomento das frondosas caducifolias,
coas modificacións introducidas no artigo segundo
desta orde.
2. Estas axudas teñen por finalidade a posta en
valor mediante a forestación de terreos non agrícolas
con frondosas caducifolias, contribuíndo deste xeito á
promoción do desenvolvemento rural galego.
Artigo 5º.-Solicitudes.
As solicitudes, documentación, procedemento de
xestión e xustificación das axudas serán os establecidos con carácter xeral na Orde do 30 de xaneiro de
2008 pola que se establecen as bases e se convocan
para o ano 2008, axudas para o fomento das frondosas
caducifolias, coas modificacións introducidas no artigo segundo desta orde.
Artigo 6º.-Prazo de presentación de solicitudes.
O prazo de presentación de solicitudes será dun
mes contado a partir do día seguinte á publicación
desta orde no Diario Oficial de Galicia, excepto no
caso de unidades de xestión forestal (Uxfor) para as
que o prazo de presentación de solicitudes será de
catro meses contados a partir do día seguinte ao da
publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.
Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o
último día do prazo fose inhábil entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e se no mes de vencemento non houbese día equivalente ao inicial do
cómputo entenderase que o prazo expira o último do
mes.
Artigo 7º.-Financiamento.

Décima.-Modificación do punto 1L do artigo 15 da
Orde do 30 de xaneiro de 2008. O punto 1L do artigo
15 da Orde do 30 de xaneiro de 2008 quedará redactado como segue:

As axudas concedidas financiaranse con cargo ás
seguintes aplicacións orzamentarias:

«l) Non presentar no prazo dun mes, contado a partir da notificación da resolución de aprobación, o proxecto visado, unha copia deste e o nomeamento do
director de obra, segundo o especificado no artigo 8º».

Ano 2010: 1.446.396 €, con cargo á aplicación
orzamentaria 11.06.713B.770.0.

Décimo primeira.-Modificación de todos os anexos
da Orde do 30 de xaneiro de 2008. Os anexos modificados son os que figuran nos anexos desta orde.
SECCIÓN SEGUNDA
CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA 2009

Artigo 3º.-Convocatoria.
Convócanse para o exercicio orzamentario 2009, as
axudas reguladas pola Orde do 30 de xaneiro de 2008
(DOG nº 34, do 18 de febreiro) pola que se establecen
as bases e se convocan para o ano 2008, axudas para o
fomento das frondosas caducifolias, coas modificacións
introducidas no artigo segundo desta orde.
Artigo 4º.-Condicións e finalidade.
1. Para poder acceder a estas axudas para os investimentos, deberanse cumprir os requisitos establecidos na Orde do 30 de xaneiro de 2008 pola que se
establecen as bases e se convocan para o ano 2008

Ano 2009: 768.040 €, con cargo á aplicación orzamentaria 11.06.713B.770.0.

Para facer fronte ás primas de mantemento destínase unha partida global de 2.300.000 € distribuídos
nas anualidades 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, de
460.000 € por anualidade, con cargo á mesma aplicación orzamentaria.
Este orzamento pode verse incrementado con remanentes adicionais de acordo coas dispoñibilidades de
crédito. En todo caso as concesións limitaranse ás
dispoñibilidades orzamentarias.
Disposicións adicionais
Primeira.-Facúltase o director xeral de Montes e
Industrias Forestais para ditar cantas disposicións
complementarias coide oportunas para a aplicación e
execución desta orde.
Segunda.-Esta orde entrará en vigor o día seguinte
ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, 20 de febreiro de 2009.
Alfredo Suárez Canal
Conselleiro do Medio Rural
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ANEXO I
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
FEADER

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PROCEDEMENTO

FOMENTO DAS FRONDOSAS CADUCIFOLIAS

EXPEDIENTE

DOCUMENTO

MR671A

SOLICITUDE

PROVINCIA ONDE SE LOCALIZAN OS TRABALLOS SUBVENCIONADOS

1.- DATOS DO TITULAR DOS TERREOS - BENEFICIARIO
NOME/RAZÓN SOCIAL

NIF/CIF

ENDEREZO

CONCELLO

PROVINCIA

PARROQUIA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

2.- TIPO DE SOLICITUDE - BENEFICIARIO
COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN (SUPERFICIE MAIOR DE 50 HA).
COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN (SUPERFICIE INFERIOR OU IGUAL A 50 HA).
PROPIETARIO PARTICULAR DE XEITO INDIVIDUAL.
AGRUPACIÓN DE PROPIETARIOS PARTICULARES.
AGRUPACIÓN DE PROPIETARIOS PARTICULARES LEGALMENTE CONSTITUÍDA.
ENTIDADE LOCAL.
PRO INDIVISO (VARIOS COPROPIETARIOS).
COOPERATIVA AGRARIA.
COMUNIDADE DE BENS.
OUTRAS PERSOAS XURÍDICAS.
UXFOR.

3.- DATOS DO INVESTIMENTO
PROVINCIA

CONCELLO

SUPERFICIE TOTAL DE ACTUACIÓN

HECTÁREAS
SUPERFICIE OBXECTO DE SOLICITUDE DE AXUDA DENTRO DA REDE NATURA 2000:

SI

NON

OS TRABALLOS OBXECTO DE SOLICITUDE DE AXUDA NECESITAN AVALIACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL:

SI

NON
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4.- OUTROS DATOS (marcar o que corresponda)
Linde con zona húmida (valgada, etc.): 10 puntos.
Linde con masa de frondosas caducifolias existentes: 10 puntos.
Linde zona agrícola (pastos...): 5 puntos.
Linde con autoestrada, autovía ou estrada nacional: 7 puntos.
Zona de concentración parcelaria de uso forestal: 3 puntos.
Explotación prioritaria: 10 puntos.
Parcela obxecto dos traballos lindante con infraestrutura forestal (pista forestal, devasas ...): 10 puntos.
No caso de que a superficie de actuación conte cun plan de xestión ou ordenación: 5 puntos.
No caso de que a superficie de actuación se atope a menos de 50 metros dun núcleo rural ou casa habitada e supoña un perigo en caso de incendio:
5 puntos.
Por cada beneficiario que realizase un curso de formación en tratamentos silvícolas de frondosas: 2 puntos por beneficiario, ata un máximo de 8
puntos por solicitude de axuda. Número de persoas:
.
Agrupacións de propietarios legalmente constituídas: 10 puntos.
Por cada propietario membro da unidade de xestión forestal (Uxfor) : 6 puntos por cada un.
Por cada membro da agrupación de propietarios, do pro indiviso (copropietarios) ou da comunidade de bens: 5 puntos.
No caso de montes veciñais en man común que invistan como mínimo o 15% dos seus ingresos nos últimos tres exercicios fiscais pechados
anteriores á solicitude de axuda en melloras do monte, aplicarase a puntuación maior das tres epígrafes seguintes:
- Investimentos dun 15% a un 30% dos seus ingresos nos últimos tres exercicios fiscais pechados anteriores á solicitude de axuda: 10 puntos.
- Investimentos de máis dun 30% a un 50% dos seus ingresos nos últimos tres exercicios fiscais pechados anteriores á solicitude de axuda: 15
puntos.
- Investimentos de máis dun 50% dos seus ingresos nos últimos tres exercicios fiscais pechados anteriores á solicitude de axuda: 20 puntos.
No caso de montes veciñais en man común que investisen nos últimos tres exercicios fiscais pechados anteriores á solicitude de axuda un mínimo
do 15% dos seus ingresos noutros investimentos, que non sexan no monte pero que vaian dedicados aos veciños ou teñan un fin social: 5 puntos.
No caso de montes veciñais en man común sen ingresos nos tres últimos exercicios fiscais pechados anteriores á solicitude de axuda: 10 puntos.

5.- FORMALIZACIÓN DA SOLICITUDE E COMPROMISOS
Quen abaixo asina SOLICITA:
As axudas establecidas para o fomento das frondosas caducifolias, e declara baixo a súa responsabilidade que todos os datos son certos e que se
compromete a achegar os xustificantes necesarios para a súa comprobación e aceptar, se é o caso, as verificacións que procedan, de acordo coas axudas
solicitadas, e a cumprir os compromisos que figuran na lexislación de aplicación.
EXPÓN:
Que autoriza a consellería para incluír e facer público, nos rexistros de axudas, subvencións, e convenios e de sancións, regulados no Decreto 132/2006,
do 27 de xullo, os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como as sancións impostas, e que autoriza a Consellería do Medio
Rural para o tratamento necesario dos seus datos, para efectos de lle dar cumprimento ao previsto no artigo 13.4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de
transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, para publicar na súa páxina web oficial a relación dos beneficiarios e o importe das
axudas concedidas.

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os datos persoais
recollidos nesta solicitude, se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode exercer os
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, dirixindo un escrito a esta consellería como responsable do ficheiro (o
enderezo figura ao pé desta solicitude).
LEXISLACIÓN APLICABLE

- Regulamento (CE) nº 1698/2005.
- Orde do 30 de xaneiro de 2008 pola que se establecen as bases e se convocan
para o ano 2008 as axudas para o fomento das frondosas caducifolias.
- Orde do 20 de febreiro de 2009 pola que se modifican as bases reguladoras das
axudas para o fomento das frondosas caducifolias e se convocan para o exercicio
orzamentario 2009.

(Para cubrir pola Administración)

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

RECIBIDO

________________
DATA DE ENTRADA

____ /____/______
DATA DE EFECTOS

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU PERSOA QUE O/A REPRESENTE

REVISADO E CONFORME

____ /____/______
DATA DE SAÍDA

____ /____/______

Lugar e data

,

Conselleiro do Medio Rural

de

de 200
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ANEXO II
Especies que se van empregar
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-B15 Nogueira americana: Juglans nigra ou clon
híbrido.

-B7 Castiñeiro: Castanea sativa.
-B8 Castiñeiro híbrido: Castanea hibrida.
Recoméndase castiñeiro híbrido resistente á tinta
en zonas de clima non mediterráneo en altitudes de
0-600 metros, agás como portaenxertos. Por riba dos
600 metros recoméndase Castanea sativa, agás presenza de tinta.

ANEXO III
Cadro resumo dos importes de investimento, traballos e
importes subvencionables
Epígrafe 1: plantación de frondosas caducifolias.
Valor máximo do investimento: 2.397 €/hectárea.

-B6 Freixo:
Fraxinus excelsior L.: clima marítimo oceánico.
Fraxinus angustifolia Vahl.: clima mediterráneo
continental.

Epígrafe 2: no caso de aproveitamentos silvopastorais, plantación de castiñeiros en marcos amplos ou
caso doutro aproveitamento na superficie. Valor
máximo de investimento: 1.256 €/hectárea.

-Outros:
B21 Acer pseudoplantanus:
B9 Prunus avium ou clon híbrido.
B1 Ameneiro: Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
B2 Bidueiro: Bétula Sp.:
-B10 Carballo: Quercus robur L.
-B22 Carballo albariño: Quercus petrea (Matts)
Liebl.

No caso dos pro indivisos, as comunidades de
bens, as cooperativas agrícolas, as CMVMC, as entidades locais, outras persoas xurídicas ou agrupacións de propietarios poderase subvencionar ademais o peche da plantación realizada, sempre e cando a superficie de actuación supere as 10 hectáreas
e se xustifique a súa necesidade (gando, fauna cinexética, ...): a repercusión máxima do peche por hectárea de actuación é de 280 € e ata 7.000 € por km
de peche.

-B20 Carballo americano: Quercus rubra.
-C2 Nogueira: Juglans regia ou clon híbrido.

Traballos subvencionables:
Importe subvencionable

Nº
clave

Concepto

Investimento
Zonas
Resto
total sen IVE (€) desfavorecidas zonas

Importe
que se vai
xustificar

1.173,00

938,40

821,10

F5 ha roza mecanizada a feito con rozadora de cadeas ou semellante

471,00

376,80

329,70

471,00

F8 ha labra superficial mediante gradadura, fresado ou semellante

230,00

184,00

161,00

230,00

F9 ha subsolaxe lineal con rella modificada prof. mínima 50 cm

345,00

276,00

241,50

345,00

F10 ha subsolaxe cruzada prof. mínima 50 cm

536,00

428,80

375,20

536,00

F11 Ud. apertura de burato con bulldózer

0,79

0,63

0,55

0,79

F12 Ud. apertura de burato con retroescavadora

1,36

1,09

0,95

1,36

F13 Ud. apertura de burato con barrena helicoidal 0,5 diámetro e ata 0,6 profundidade

1,36

1,09

0,95

1,36

F14 Ud. apertura de burato manual de 50×50×50

1,99

1,59

1,39

1,99

F15 Ud. de plantación de frondosa sobre burato mecanizado ou manual

0,73

0,58

0,51

0,73

F16 Ud. de frondosa en contedor mínimo de 200 cc menor de 35 cm

0,52

0,42

0,36

0,52

F17 Ud. frondosa a raíz núa de 35 a 60 cm

0,84

0,67

0,59

0,84

F18 Ud. frondosa a raíz núa de 60-100 cm

1,31

1,05

0,92

1,31

F19 Ud. frondosa a raíz núa de máis de 100 cm

1,68

1,34

1,18

1,68

F20 Ud. castiñeiro híbrido<1 m

2,09

1,67

1,46

2,09

F21 Ud. castiñeiro híbrido>1 m

3,14

2,51

2,20

3,14

230,00

184,00

161,00

230,00

F23 Ud. protector inc. colocación

1,26

1,01

0,88

1,26

F24 Ud. realización cova arredor da planta

0,19

0,15

0,13

0,19

F25 Ml de peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m
e malla cinexética

7,00

5,60

4,90

7,00

F26 Ud. castiñeiro enxertado<1,2 m

10,47

8,38

7,33

10,47

F27 Ud. castiñeiro enxertado>1,2 m

15,71

12,57

11,00

15,71

F4 ha roza a feito con medios manuais inc. amoreamento de restos en faixas

F22 ha fertilizada (incluído fertilizante e man de obra)

F28 Ud. frondosa híbrida
F29 Ud. cartel identificativo

1.173,00

3,14

2,51

2,20

3,14

256,00

204,80

179,20

256,00
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ANEXO IV

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
FEADER
PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

FOMENTO DAS FRONDOSAS CADUCIFOLIAS
- Regulamento (CE) nº 1698/2005.
- Orde do 30 de xaneiro de 2008 pola que se establecen as bases e se convocan para o ano
2008 as axudas para o fomento das frondosas caducifolias.
- Orde do 20 de febreiro de 2009 pola que se modifican as bases reguladoras das axudas
para o fomento das frondosas caducifolias e se convocan para o exercicio orzamentario 2009.

DOCUMENTO

MR671A

AGRUPACIÓN
FORESTAL

AGRUPACIÓN FORESTAL: ACORDO DE CESIÓN

Os que asinan, reunidos de mutuo acordo, dan a súa conformidade a D/Dna
con NIF

,

, enderezo

, para

que figure como representante para efectos de tramitación da petición de axudas ao fomento das frondosas caducifolias.

RELACIÓN DE PERSOAS AGRUPADAS NESTA PETICIÓN
CÓDIGO
PROPIETARIO
(*)

NOME E APELIDOS

NIF/CIF

PARROQUIA E LUGAR
ONDE SE ATOPAN
OS PREDIOS

SUPERFICIE CON
QUE PARTICIPA
CADA
ASOCIADO

SINATURA

TOTAL

Así mesmo, acordan asumir todo o disposto na Orde do 20 de febreiro de 2009 pola que se modifican as bases reguladoras das axudas para o fomento
das frondosas caducifolias e se convocan para o exercicio orzamentario 2009, e a abrir unha conta bancaria en que todos serán titulares conxuntos e
comprométense a cumprir todos os compromisos e obrigas establecidos nesta orde, así como na demais normativa concorrente.
D/Dna

, ACEPTA a representación conxunta desta AGRUPACIÓN

FORESTAL.
Lugar e data

,

de

de 200

SINATURA

(*) Este código farase constar na superficie con que participa cada membro nos planos presentados.

Nº 41 앫 Venres, 27 de febreiro de 2009

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

4.233

ANEXO V
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
FEADER
PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

FOMENTO DAS FRONDOSAS CADUCIFOLIAS
- Regulamento (CE) nº 1698/2005.
- Orde do 30 de xaneiro de 2008 pola que se establecen as bases e se convocan para o ano
2008 as axudas para o fomento das frondosas caducifolias.
- Orde do 20 de febreiro de 2009 pola que se modifican as bases reguladoras das axudas
para o fomento das frondosas caducifolias e se convocan para o exercicio orzamentario 2009.

D/Dna

MR671A

, DNI

CERTIFICADO DE
INGRESOS CMVMC

, secretario/a da CMVMC de:

CERTIFICA:
Que os ingresos totais da comunidade arriba indicada nos últimos tres exercicios fiscais pechados anteriores á solicitude de axuda ascenden á
cantidade de

, dos cales se investiron en melloras do monte

pero que van dedicados aos veciños ou teñen un fin social

e noutros investimentos que non son no monte

.

Lugar e data

,

de

de 200

O/A secretario/a da comunidade

Asdo.:

Visto e prace
O/A presidente/a da comunidade

Asdo.:
DNI

(*) Os datos indicados neste certificado poderán ser comprobados pola Administración cos datos existentes na Axencia Tributaria. No caso de non coincidir os devanditos
datos, procederase a inciar o procedemento de non-admisión a trámite da solicitude de axuda por ocultar ou falsear datos.
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ANEXO VI

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
FEADER
PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

FOMENTO DAS FRONDOSAS CADUCIFOLIAS
- Regulamento (CE) nº 1698/2005.
- Orde do 30 de xaneiro de 2008 pola que se establecen as bases e se convocan para o ano
2008 as axudas para o fomento das frondosas caducifolias.
- Orde do 20 de febreiro de 2009 pola que se modifican as bases reguladoras das axudas
para o fomento das frondosas caducifolias e se convocan para o exercicio orzamentario 2009.

DESCRITIVO DAS
ACTUACIÓNS

MR671A

I.- ESTADO LEGAL
NOME PREDIO

SUPERFICIE ACTUACIÓN

PROVINCIA

CONCELLO

PARROQUIA

LUGAR

LINDEIRO NORTE

LINDEIRO ESTE

LINDEIRO SUR

LINDEIRO OESTE

ACCESO

II.- ACTUACIÓNS QUE SE VAN REALIZAR (marcar só unha)
Plantación de frondosas caducifolias.
Tratamento da vexetación preexistente, preparación do terreo, plantación manual e planta.
Plantación de frondosas caducifolias en marco amplo (inferior a 625 pés/ha).
Tratamento da vexetación preexistente, preparación do terreo, plantación manual e planta.

III.- DESCRICIÓN DE ACTUACIÓNS QUE SE VAN REALIZAR
(da epígrafe indicada no punto anterior indicar brevemente as actuacións que se van realizar)

IV.- A superficie de actuación comprende zonas de protección lateral do Camiño de Santiago?

SI

NON

V.- Na superficie de actuación existen obxectos ou restos materiais que formen parte do Rexistro de Bens
de Interese Cultural de Galicia?

SI

NON

VI.- Terreos provenientes de concentración parcelaria?

SI

NON

,

de

SINATURA

Asdo.:
DNI/CIF:

de 200
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ANEXO VII
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
FEADER
PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

FOMENTO DAS FRONDOSAS CADUCIFOLIAS
- Regulamento (CE) nº 1698/2005.
- Orde do 30 de xaneiro de 2008 pola que se establecen as bases e se convocan para o ano
2008 as axudas para o fomento das frondosas caducifolias.
- Orde do 20 de febreiro de 2009 pola que se modifican as bases reguladoras das axudas
para o fomento das frondosas caducifolias e se convocan para o exercicio orzamentario 2009.

MR671A

CURSO FORMACIÓN
SILVICULTURA

SÓ PARA AGRUPACIÓNS DE PROPIETARIOS, COOPERATIVAS AGRÍCOLAS, PRO INDIVISOS, COMUNIDADES
DE BENS E COMUNIDADES DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN
Os que asinan, como membros ou como representantes da agrupación de propietarios, pro indiviso, cooperativa agrícola, comunidade de bens ou
comunidade de montes veciñais en man común

comprometémonos a solicitar un

curso de formación en silvicultura.(*)

NOME E APELIDOS

NIF/CIF

SINATURA

Lugar e data

,

de

de 200

(*) No caso de asinar como membros da agrupación de propietarios, pro indiviso, cooperativa agrícola, comunidade de bens ou comunidade de montes veciñais en man común,
deberán asinar todos e cada un deles e, no caso de asinar como representantes, unicamente os representantes.
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ANEXO VIII

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
FEADER
PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

FOMENTO DAS FRONDOSAS CADUCIFOLIAS
- Regulamento (CE) nº 1698/2005.
- Orde do 30 de xaneiro de 2008 pola que se establecen as bases e se convocan para o ano
2008 as axudas para o fomento das frondosas caducifolias.
- Orde do 20 de febreiro de 2009 pola que se modifican as bases reguladoras das axudas
para o fomento das frondosas caducifolias e se convocan para o exercicio orzamentario 2009.

Eu,

MR671A

, con DNI

DECLARACIÓNS

, con enderezo para os efectos de

notificación en

, provincia

concello

, código do propietario (só no caso de agrupacións forestais):

DECLARO baixo xuramento ou baixo a miña responsabilidade:
1. Que son propietario das parcelas abaixo indicadas, para as cales solicito axuda e das que xunto as fichas Sixpac.
2. Que todas as axudas percibidas, solicitadas ou autorizadas para o mesmo proxecto ou actividade que a axuda solicitada ao abeiro desta orde,
ante as administracións públicas competentes ou doutros entes públicos, son as seguintes:
Nº DE EXPEDIENTE

TIPO AXUDA

ADMINISTRACIÓN ANTE A QUE SOLICITOU A AXUDA

3. Que a parcela número/s:
abaixo indicada son terras agrícolas
abandonadas, é dicir, son terreos de ermo, terreos con arbustos e matos ou arboredo cunha fracción de cabida cuberta inferior ao 20%, que
tradicionalmente tiveron un aproveitamento agrícola/gandeiro e que non recibiron ningunha utilización nin intervención agraria durante os
últimos dez (10) anos, polo que solicito a prima de mantemento correspondente.

PARCELA Nº

MARCAR A EPÍGRAFE QUE CORRESPONDA E SÓ UNHA

Especie que se vai plantar:
1.- PLANTACIÓN DE FRONDOSAS CADUCIFOLIAS.
2.- APROVEITAMENTOS SILVIPASTORAIS, PLANTACIÓN CASTIÑEIROS EN MARCOS AMPLOS OU NO CASO DOUTRO APROVEITAMENTO NA SUPERFICIE.

DESCRICIÓN SIXPAC OU, NO SEU DEFECTO, CATASTRAL
CÓDIGO
CONCELLO/
AGREGADO

SUPERFICIE (ha)
ZONA

CLAVE DO
TRABALLO

POLÍGONO

PARCELA

RECINTO OU
SUBPARCELA

Nº UNIDADES
(máximo 2
decimais)

CONCEPTO

SINATURA

SIXPAC OU
CATASTRAL

CUSTO UNIDADE
(máximo
4 decimais)

APROVEITAMENTO
ACTUAL

ORZAMENTO
INVESTIMENTO
(máximo 2 decimais)

Lugar e data

,

Asdo.:

AFECTADA /
SUPERFICIE DE
ACTUACIÓN

de

de 200

Páxina nº

de

(*) No caso de ter máis parcelas, cubriranse tantas follas como sexan necesarias, indicando no pé de páxina o número de páxina de que se trata e o número de páxinas totais.
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ANEXO VIII

PARCELA Nº

MARCAR A EPÍGRAFE QUE CORRESPONDA E SÓ UNHA

Especie que se vai plantar:
1.- PLANTACIÓN DE FRONDOSAS CADUCIFOLIAS.
2.- APROVEITAMENTOS SILVIPASTORAIS, PLANTACIÓN CASTIÑEIROS EN MARCOS AMPLOS OU NO CASO DOUTRO APROVEITAMENTO NA SUPERFICIE.

DESCRICIÓN SIXPAC OU, NO SEU DEFECTO, CATASTRAL
CÓDIGO
CONCELLO/
AGREGADO

SUPERFICIE (ha)
ZONA

CLAVE DO
TRABALLO

POLÍGONO

PARCELA

RECINTO OU
SUBPARCELA

Nº UNIDADES
(máximo 2
decimais)

CONCEPTO

SINATURA

SIXPAC OU
CATASTRAL

AFECTADA /
SUPERFICIE DE
ACTUACIÓN

CUSTO UNIDADE
(máximo
4 decimais)

APROVEITAMENTO
ACTUAL

ORZAMENTO
INVESTIMENTO
(máximo 2 decimais)

Lugar e data

,

Asdo.:

de

de 200

Páxina nº

de

(*) No caso de ter máis parcelas, cubriranse tantas follas como sexan necesarias, indicando no pé de páxina o número de páxina de que se trata e o número de páxinas totais.

ANEXO IX
PROCEDEMENTO
FOMENTO DAS FRONDOSAS CADUCIFOLIAS

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MR671A

CARTEL

Regulamento (CE) nº 1698/2005
Orde do 30 de xaneiro de 2008 pola que se establecen as
bases e se convocan para o ano 2008 as axudas para o
fomento das frondosas caducifolias.
Orde do 20 de febreiro de 2009 pola que se modifican as
bases reguladoras das axudas para o fomento das
frondosas caducifolias e se convocan para o exercicio
orzamentario 2009.

Nota: o logotipo da empresa executora pódese incluír.
Dimensións:
Altura 0,8 metros, largo 1,5 metros.
Altura desde o bordo inferior ao chan 1,5 metros.
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ANEXO X

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
FEADER
PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

FOMENTO DAS FRONDOSAS CADUCIFOLIAS
- Regulamento (CE) nº 1698/2005.
- Orde do 30 de xaneiro de 2008 pola que se establecen as bases e se convocan para o ano
2008 as axudas para o fomento das frondosas caducifolias.
- Orde do 20 de febreiro de 2009 pola que se modifican as bases reguladoras das axudas
para o fomento das frondosas caducifolias e se convocan para o exercicio orzamentario 2009.

SOLICITUDE DE
PRIMA DE
MANTEMENTO

MR671A

Nº DE EXPEDIENTE
/

DATOS DO BENEFICIARIO
NIF/CIF

NOME/RAZÓN SOCIAL

ENDEREZO

CONCELLO

DATA DE NACEMENTO
OU CONSTITUCIÓN

PROVINCIA

PARROQUIA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

EXPÓN:
Que se realizaron os coidados culturais segundo o disposto na Orde do 20 de febreiro de 2009 pola que se modifican as bases reguladoras das axudas
para o fomento das frondosas caducifolias e se convocan para o exercicio orzamentario 2009, ao abeiro da cal se tramitou o expediente, nunha
SUPERFICIE DE

HECTÁREAS

0,00 € EUROS SEN IVE

POR UN IMPORTE DE
Achégase:

Factura e documentos xustificativos do pagamento.
Documento xustificativo (no caso de realizar os traballos polos seus propios medios).

SOLICITA:
Que se efectúen os trámites oportunos para proceder ao pagamento da prima de mantemento correspondente ao ano
indicada da cal é titular o beneficiario:
CÓDIGO DO BANCO

CÓDIGO DA SUCURSAL

DÍXITOS DE CONTROL

CÓDIGO DA CONTA CORRENTE

Lugar e data

,

de

SINATURA

Asdo.:

Xefe do Servizo de Montes e Industrias Forestais
Provincia

de 200

na conta bancaria abaixo
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ANEXO XI
Concellos en zonas desfavorecidas
A Coruña
Concello
Aranga
Arzúa
Boimorto
Capela, A
Cedeira
Cerceda
Cerdido
Coirós
Curtis
Frades
Irixoa
Mañón
Melide
Mesía
Monfero
Ordes
Oroso
Ortigueira
Pino, O
P. García Rodríguez, As
San Sadurniño
Santiso
Sobrado
Somozas, As
Toques
Tordoia
Touro
Trazo
Val do Dubra
Vilasantar
Cariño

Concello
Palas de Rei
Pantón
Paradela
Páramo, O
Pastoriza, A
Pedrafita
Pol

Pobra de Brollón, A
Pontenova, A
Portomarín
Quiroga
Rábade
Ribas de Sil
Ribeira de Piquín
Riotorto
Samos
Sarria
Saviñao, O
Sober
Taboada
Triacastela
Valadouro
Vilalba

Ourense

Lugo
Concello
Abadín
Alfoz
Antas de Ulla
Baleira
Baralla
Becerreá
Begonte
Bóveda
Carballedo
Castro de Rei
Castroverde
Cervantes
Chantada
Corgo, O
Cospeito
Folgoso do Courel
Fonsagrada, A
Friol
Xermade
Guitiriz
Guntín
Incio, O
Láncara
Lugo
Meira
Mondoñedo
Monforte de Lemos
Monterroso
Muras
Navia de Suarna
Negueira de Muñiz
Nogais, As
Ourol
Outeiro de Rei
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Concello
Allariz
Amoeiro
Arnoia, A
Avión
Baltar
Bande
Baños de Molgas
Barbadás
Barco, O
Beade
Beariz
Blancos
Boborás
Bola, A
Bolo, O
Calvos de Randín
Carballeda
Carballeda de Avia
Carballiño, O
Cartelle
Castrelo de Miño
Castrelo do Val
Castro Caldelas
Celanova
Cenlle
Chandrexa de Queixa
Coles
Cortegada
Cualedro
Entrimo
Esgos
Gomesende
Gudiña, A
Irixo, O
Xunqueira de Ambía
Larouco
Laza
Leiro
Lobeira
Lobios
Maceda
Manzaneda
Maside
Melón
Merca, A
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Concello
Mezquita, A
Montederramo
Monterrei
Muíños
Nogueira de Ramuín
Oímbra
Ourense
Pardene de Allariz
Padrenda
Parada de Sil
Pereiro de Aguiar, O
Peroxa, A
Petín
Piñor
Pontedeva
Porqueira

Orde do 19 de febreiro de 2009 pola que se
regula o réxime de concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para
o desenvolvemento de actividades deportivas no ano 2009 e se procede á súa convocatoria.
O Estatuto de autonomía de Galicia, Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, no seu artigo 27.22º, recolle a competencia da Comunidade Autónoma de
Galicia en materia da promoción do deporte en réxime de exclusividade.

Pobra de Trives, A
Punxín
Quintela de Leirado
Rairiz de Veiga
Ramiráns
Ribadavia
Río
Ríos
Rúa, A
Rubiá
San Amaro
San Cibrao das Viñas
Cea
Sandiás
Sarreaus
Taboadela
Teixeira, A
Toén
Trasmirás
Veiga, A
Verea
Verín
Viana do Bolo
Vilamarín
Vilamartín de Valdeorras
Vilar de Barrio
Vilar de Santos
Vilardevós
Vilariño de Conso
Xinzo de Limia
Xunqueira de Espadanedo

Pontevedra
Concello
Arbo
Campo Lameiro
Cañiza, A
Cerdedo
Cotobade
Covelo
Crecente
Cuntis
Dozón
Estrada, A
Forcarei
Fornelos de Montes
Agolada
Lalín
Lama, A
Mondariz
Neves, As
Pazos de Borbén
Ponte Caldelas
Rodeiro
Silleda
Vila de Cruces
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En virtude desta competencia, a Lei 11/1997, do
22 de agosto, xeral do deporte de Galicia, establece
que a Administración autonómica promoverá o
deporte de competición, en colaboración coas federacións deportivas.
O Decreto 232/2005, do 11 de agosto, modificado polo
Decreto 454/2005, do 1 de setembro, fixa a estrutura
orgánica dos departamentos da Xunta de Galicia, e
atribúe á Consellería de Cultura e Deportes as competencias da Comunidade Autónoma en materia de deportes.
Por medio desta orde preténdese desenvolver un
plan de consolidación das entidades deportivas de
Galicia co obxectivo xeral de garantir o desenvolvemento das actividades en que participan ou promoven as entidades deportivas. A universalización da
práctica deportiva ten un papel moi importante na
sociedade, actuando de maneira transversal en moitos valores sociais de grande importancia para a
mellora da calidade de vida dos cidadáns e, en especial, para acadar a xeneralización da práctica deportiva entre os nenos e nenas galegos, facilitando o seu
acceso á práctica deportiva a través da consolidación da igualdade de oportunidades no deporte.
É necesario apoiar as actividades e a participación
dos clubs en ligas ou campionatos oficiais de ámbito
galego, estatal ou internacional, e tamén as entidades
que contribúen de forma importante ao desenvolvemento e á promoción do deporte e, en particular, do
deporte base e do deporte feminino. Todas estas entidades deben conxugar o seu traballo de forma harmónica e complementaria para consolidar todos os itinerarios do deporte, desde a formación base, pasando
pola competición, ata o alto rendemento deportivo, o
que no seu conxunto cumpre un importante papel na
formación educativa dos mozos e mozas nas respectivas disciplinas onde desenvolven a súa actividade.
Nos orzamentos xerais da Consellería de Cultura e
Deporte existe crédito axeitado e suficiente para as
axudas que son obxecto desta convocatoria.
Polo exposto, e en uso das facultades que teño atribuídas ao abeiro do Decreto 213/2005, do Consello
da Xunta de Galicia, do 3 de agosto de 2005,
DISPOÑO:
Artigo 1º.-Obxecto.
1. Esta orde ten por obxecto o establecemento das
bases reguladoras de concesión de subvencións e a

