
Nº 50 � Xoves, 12 de marzo de 2009 5.217DIARIO OFICIAL DE GALICIA

ANEXO II
Normas técnicas para a xeración do NRC

A entidade financeira xerará o NRC (Número de
Referencia Completo), segundo a segunda Norma
Técnica do anexo 1 da orde do Ministerio de Facen-
da, do 28 de decembro de 2000 (BOE do 3 de xanei-
ro de 2001), correspondente á xeración de NRC para
documentos de ingreso expedidos polas oficinas tri-
butarias. O NRC xerarase a partir dun rexistro de 48
carácteres codificados en EBCDIC:

-MMMNNNNNNNNNDC (14): número de xustifi-
cante, sendo

-MMNNNNNNNNND (13): número de xustifican-
te asignado pola Oficina Virtual Tributaria.

-C (1): carácter de control calculado polo banco,
utilizando o mesmo algoritmo especificado na citada
orde. A oficina tributaria facilitará á entidade cola-
boradora o algoritmo para o cálculo deste carácter de
control.

-XXXXXXXXX (9): NIF do debedor.

-NNNNNNNNNNNNN (13): importe de cargo.

-AAAAMMDD (8): data de cargo.

-XXXX (4): Código de Banco de España da entida-
de.

O Número de Referencia Completo (NRC) resul-
tante terá 22 posicións:

-MMMNNNNNNNNNDC (14): Número de Xustifi-
cante (o mesmo que o especificado enriba).

-XXXXXXXX (8): caracteres de control resultan-
tes de aplicar unha función MAC 4 do algoritmo
DES (segundo norma X9.9 1) aos datos anteriores
(48 caracteres) utilizando a clave privada do banco.
Esta función xerará 8 caracteres de control; é dicir,
a «sinatura».

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Orde do 26 de febreiro de 2009 pola que se
modifican as bases reguladoras das axu-
das para o fomento da primeira foresta-
ción de terras non agrícolas e se convocan
para o exercicio orzamentario 2009.

A Consellería do Medio Rural publicou o 7 de
febreiro de 2008 a Orde do 28 de xaneiro de 2008
pola que se establecen as bases e se convocan para
o ano 2008 axudas para o fomento da primeira fores-
tación de terras non agrícolas. Estas axudas convo-
cáronse 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 modificacións que afectan o sistema de
xestión e á tipoloxía e requisitos dos investimentos
para ser subvencionables. Así mesmo, como modifi-
cación 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 defen-
sa contra os incendios forestais de Galicia e o
Decreto 101/2008, do 30 de abril, polo que se regu-
lan 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 a docu-
mentación, 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 30.1º.3 do
Estatuto de autonomía de Galicia e no uso das facul-
tades que confiren os artigos 7 e 14 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e de acor-
do 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 28 de
xaneiro de 2008 pola que se establecen as bases e se
convocan para o ano 2008 axudas para o fomento da
primeira forestación de terras non agrícolas e convo-
car as correspondentes ao exercicio orzamentario do
ano 2009. A concesión das axudas efectuarase
mediante concorrencia competitiva.

SECCIÓN PRIMEIRA

MODIFICACIÓN DA ORDE DO 28 DE XANEIRO DE 2008

Artigo 2º

Introdúcense as seguintes modificacións na Orde
do 28 de xaneiro de 2008 pola que se establecen as
bases e se convocan para o ano 2008 axudas para o
fomento da primeira forestación de terras non agrí-
colas.

Primeira.-Modificación do artigo 3 da Orde do 28
de xaneiro de 2008. O artigo 3 da Orde do 28 de
xaneiro de 2008 quedará redactado como segue:

«Artigo 3º.-Beneficiarios.

Poderán ser beneficiarios das axudas previstas
nesta orde os propietarios particulares, as agrupa-
cións dos ditos propietarios, as cooperativas agra-
rias, os pro indivisos, as comunidades de bens, as
entidades locais, outras persoas xurídicas, as comu-
nidades de montes veciñais en man común e as uni-
dades de xestión forestal (Uxfor).
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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».

Segunda.-Modificación dos puntos 1º e 2º do arti-
go 4 da Orde do 28 de xaneiro de 2008. Os puntos 1º
e 2º da Orde do 28 de xaneiro de 2008 quedarán
redactados como segue:

«1. Gastos de repoboación forestal e de área de
defensa contra os incendios forestais.

O importe desta axuda estará determinado polo
orzamento aprobado da actuación, sen que a subven-
ción poida exceder os máximos de investimento en
euros por hectárea de actuación que se indican a
continuación:

Topes máximos de investimento en euros por hec-
tárea de actuación:

-Especies do anexo I (coníferas): 1.853,00.

-Especies do anexo II (frondosas): 2.398,00.

Estes gastos incluirán os necesarios para a prepa-
ración previa do terreo, adquisición de planta, pro-
tección da planta mediante protectores e outros
materiais necesarios, así como os de plantación pro-
piamente dita, área de defensa contra os incendios
forestais e labores inmediatamente posteriores a ela.

2. Prima de mantemento.

Está destinada ao coidado, mantemento e demais
traballos posteriores á plantación que son necesarios
para o logro da plantación realizada en terras agríco-
las abandonadas. A prima de mantemento ten unha
duración de 5 anos, contados a partir do ano seguin-
te ao do pagamento da última comprobación.

Esta prima non se concederá ás forestacións
emprendidas por entidades de dereito público nin ás
forestacións en terreos que non sexan terras agríco-
las abandonadas.

Aplicaranse os valores máximos seguintes en
euros por hectárea de actuación:

Repoboacións forestais especies anexo I: 230,00.

Repoboacións forestais especies anexo II: 314,00».

Terceira.-Modificación do punto 8º do artigo 5º da
Orde do 28 de xaneiro de 2008. O punto 8 do arti-
go 5 da Orde do 28 de xaneiro de 2008 quedará
redactado como segue:

«8. 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 dis-
posto no instrumento de xestión forestal específico.
No caso dos propietarios particulares de xeito indi-
vidual con superficie de actuación inferior a 10 hec-
táreas, será suficiente con presentar o anexo XII. No
caso de comunidades de montes veciñais en man
común, cooperativas agrícolas, pro indivisos, comu-
nidades de bens, entidades locais, outras persoas xurí-
dicas, propietarios particulares de xeito individual con

superficie de actuación igual ou superior a 10 hectá-
reas, ou agrupacións de propietarios particulares, can-
do a axuda solicitada sexa aprobada presentarán un
proxecto e unha copia, cos mesmos datos que o docu-
mento descritivo, asinado por enxeñeiro de montes ou
enxeñeiro técnico forestal, e visado polo correspon-
dente colexio oficial; no caso de enxeñeiro técnico
forestal, deberá estar visado no colexio da Comunida-
de Autónoma de Galicia e, en todo caso, nomearase un
director de obra. O documento descritivo das actua-
cións deberá conter como mínimo, o seguinte:

-Estado legal do predio obxecto de solicitude de
axuda: superficie, localización, estremeiros, acce-
sos...

-Descrición das actuacións que se vaian levar a
cabo.

-Especies que se van empregar, densidade final,
quenda da especie...

-Cartografía: planos sobre mapas oficiais, e en cal-
quera 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.

-Orzamento.

A planimetría da memoria técnica visada, que hai
que presentar no caso de aprobarse a solicitude de
axuda, presentarase xeorreferenciada en coordena-
das UTM, fuso 29, con referencia ao datum de traba-
llo, en ficheiro DXF (nun CD), obtido a partir dun
plano de escala mínima 1:10.000, e preferentemen-
te 1:5.000. O ficheiro DXF deberá estar estruturado
da seguinte maneira:

Elemento do plano 
Nivel ou 

capa 
Cor Observacións 

Contorno da monteira (especie anexo I) 1 Vermella  

Contorno da monteira (especie anexo II) 2 Morada  

Código de monteira 4 Negra Corresponde cos 
códigos da portada  

Pistas xa existentes 5 Azul  

Pistas de nova creación 6 Azul escura  

Pistas arranxadas 7 Azul clara  

Devasas existentes 8 Verde  

Devasas de nova creación 9 Verde escura  

Punto de auga 10 Marrón Círculo de 2m de � 

Código de propietario 12 Negra Código do anexo V 

Cuarta.-Modificación do artigo 7 da Orde do 28 de
xaneiro de 2008. O artigo 7 da Orde do 28 de xanei-
ro de 2008 quedará redactado como segue:

«Artigo 7º.-Prioridades.

1. Resérvanse as seguintes porcentaxes da dispo-
ñibilidade orzamentaria indicada no artigo 16º,
segundo o tipo de beneficiario:

a) Propietarios particulares de xeito individual: 10%.
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b) Agrupacións de propietarios particulares, coo-
perativas agrícolas, pro indivisos, comunidades de
bens, entidades locais e outras persoas xurídicas
(S.A., S.L., ...): 20%.

c) Unidades de xestión forestal (Uxfor): 30%.

d) CMVMC con superficie total clasificada inferior
ou igual a 50 hectáreas: 20%.

e) CMVMC con superficie total clasificada supe-
rior a 50 hectáreas: 20%.

2. Dentro de cada unha das alíneas anteriores
establecerase unha orde de prioridade segundo a
seguinte prelación:

a) Segundo estea clasificada a superficie no SIXPAC:

1º Forestal (FO): 5 puntos/hectárea.

2º Pasto con arboredo (PA): 10 puntos/hectárea.

3º Pasto arbustivo (PR): 10 puntos/hectárea.

4º Zona concentrada non incluída na ortofoto (ZC):
7 puntos/hectárea.

b) Por especie:

1º Piñeiro do país (Pinus pinaster): 10 puntos por
hectárea repoboada.

2º Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.): 10 puntos
por hectárea repoboada.

3º Piñeiro insigne (Pinus radiata D. Don.): 10 pun-
tos por hectárea repoboada.

4º Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii.): 10 pun-
tos por hectárea repoboada.

c) Por punto de auga: 7 puntos por punto de auga
con capacidade igual ou superior a 50 m3 de auga,
en forestacións cunha superficie superior a 15 hec-
táreas e con informe de viabilidade favorable do Ser-
vizo de Defensa contra Incendios Forestais.

d) No caso de montes veciñais en man común que
invistan o 15% ou máis dos seus ingresos nos últi-
mos tres exercicios fiscais pechados anteriores á
solicitude de axuda en melloras do monte, aplicara-
se 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 pun-
tos.

3º Investimentos de máis dun 50% dos seus ingre-
sos nos últimos tres exercicios fiscais pechados
anteriores á solicitude de axuda: 20 puntos.

e) No caso de montes veciñais en man común que
investisen nos últimos tres exercicios fiscais pecha-
dos 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.

f) No caso de montes veciñais en man común sen
ingresos nos últimos tres exercicios fiscais pechados
anteriores á solicitude de axuda: 10 puntos.

g) Por cada membro da agrupación de propietarios,
do pro indiviso (copropietarios) ou da comunidade de
bens: 5 puntos.

h) No caso dunha agrupación de propietarios legal-
mente constituída: 10 puntos.

i) Por cada propietario membro da unidade de xes-
tión forestal (Uxfor): 6 puntos por cada un.

j) Zona de concentración parcelaria de uso fores-
tal: 3 puntos.

k) Agrupación de propietarios en zona de concen-
tración parcelaria de uso forestal: 10 puntos.

l) Monte con instrumento de xestión rexistrado: 10
puntos (Orde do 12 de xuño de 1998 pola que se
crea o Rexistro de Proxectos de Ordenación e Plans
Técnicos de Xestión de Montes).

m) Monte veciñal en man común sen convenio ou
consorcio: 5 puntos.

n) Por cada beneficiario que realizase un curso de
formación en silvicultura: 2 puntos por beneficiario,
ata un máximo de 8 puntos por solicitude de axuda.

ñ) Explotación prioritaria: 10 puntos.

3. No caso de empate no tipo de beneficiario de
agrupacións de propietarios particulares, cooperati-
vas agrícolas, pro indivisos, comunidades de bens,
entidades locais, outras persoas xurídicas (S.A.,
S.L...) e unidades de xestión forestal (Uxfor), priori-
zaranse segundo os seguintes criterios:

a) Solicitudes que sumen un maior número de pro-
pietarios.

b) No caso de seguir empatados, por maior super-
ficie de actuación.

4. De persistir o empate, de maior a menor valor
das catro últimas cifras do DNI ou CIF do titular dos
terreos.

5. No caso de que unha vez priorizados os expe-
dientes solicitados non se cubra a totalidade do
importe especificado nos distintos puntos, os impor-
tes sobrantes dos distintos puntos pasarán aos
demais para facer fronte aos expedientes solicita-
dos».

Quinta.-Modificación dos puntos A1, A2, A3 e B1
do artigo 8 da Orde do 28 de xaneiro de 2008. Os
puntos A1, A2, A3 e B1 do artigo 8 da Orde do 28
de xaneiro de 2008 quedarán redactados como
segue:

«A) Superficie mínima:

1. Para montes veciñais en man común, con super-
ficie clasificada menor ou igual a 50 hectáreas, a
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superficie mínima de actuación por solicitude será
de 5 hectáreas nun couto redondo, admitíndose máis
dun couto redondo sempre e cando supere a superfi-
cie mínima. A continuidade superficial do couto
redondo non se verá interrompida pola existencia de
barreiras naturais ou artificiais.

2. Para montes veciñais en man común, con super-
ficie clasificada superior a 50 hectáreas a superficie
mínima de actuación por solicitude será de 15 hec-
táreas nun couto redondo, admitíndose máis dun
couto redondo sempre e cando supere a superficie
mínima. A continuidade superficial do couto redon-
do non se verá interrompida pola existencia de
barreiras naturais ou artificiais.

3. Para cooperativas agrícolas, pro indivisos, comu-
nidades de bens, entidades locais, outras persoas
xurídicas, agrupacións de propietarios particulares
ou unidades de xestión forestal (Uxfor) a superficie
mínima de actuación por solicitude será de tres (3)
hectáreas nun couto redondo. A continuidade super-
ficial do couto non se verá interrompida pola exis-
tencia de barreiras naturais ou artificiais.

B) Superficie máxima.

1. Para montes veciñais en man común e unidades
de xestión forestal (Uxfor), a superficie máxima de
actuación por solicitude será de 35 hectáreas, admi-
tíndose máis dun couto redondo sempre e cando
supere a superficie mínima. A continuidade superfi-
cial do couto redondo non se verá interrompida pola
existencia de barreiras naturais ou artificiais».

Sexta.-Modificación do artigo 10 da Orde do 28 de
xaneiro de 2008. O artigo 10 da Orde do 28 de
xaneiro de 2008 quedará redactado como segue:

«Artigo 10º.-Solicitudes e documentación.

1. As solicitudes das axudas deberán ser cubertas
nos modelos formalizados para o efecto, segundo
consta no anexo VI adxunto, facilitados polos órga-
nos periféricos e centrais da Consellería do Medio
Rural. As ditas solicitudes presentaranse nas súas
oficinas, nas súas delegacións provinciais ou na for-
ma prevista no artigo 38 da Lei 4/1999, de modifica-
ción da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procede-
mento administrativo común, e irán dirixidas ao con-
selleiro do Medio Rural.

2. Os impresos de solicitude, total e correctamen-
te cubertos deberán ir necesariamente acompañados
da documentación abaixo relacionada.

a) En xeral:

1º Fotocopia do DNI, NIF ou CIF do beneficiario.

2º Documento descritivo das actuacións ou ane-
xo XII no caso de propietarios particulares.

3º Declaración do beneficiario da axuda do
conxunto de todas as solicitudes percibidas, solici-
tadas ou autorizadas para o mesmo proxecto ou acti-
vidade que a axuda solicitada ao abeiro desta orde,

ante as administracións públicas competentes ou de
outros entes públicos (anexo VII).

4º Ficha SIXPAC das parcelas obxecto de solicitu-
de de axuda e anexo VII debidamente cuberto.

2. Para todo tipo de titulares de terreos, excepto
comunidades de montes veciñais en man común:

b) No caso de ser propietario dos terreos: fotocopia
do título de propiedade ou declaración xurada ou
baixo a súa responsabilidade do titular da propieda-
de. Na dita declaración farase constar: nome, apeli-
dos e DNI do propietario, nome dos predios, super-
ficie e lindeiros obxecto dos traballos e localización
destes ou anexo VII. 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 codonos e a
designación dun solicitante-representante. No caso
de concentracións parcelarias sen títulos, presenta-
rase un certificado do Servizo Provincial de Infraes-
truturas Agrarias e, no caso de non dispor do dito
certificado, presentarase unha declaración xurada
de propiedade e unha fotocopia da solicitude do dito
certificado.

c) Para comunidades de montes veciñais en man
común:

-Certificado do acordo tomado en asemblea xeral,
asinado polo secretario, conforme autorizan o presi-
dente da comunidade a pedir axudas á Consellería
do Medio Rural, para a execución das accións
obxecto da solicitude.

d) Para agrupacións de propietarios particulares,
cooperativas agrarias, pro indivisos, 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 ou os membros da unidade de xestión
forestal (Uxfor) e, cando menos, os seus representan-
tes, solicitarán un curso de formación en silvicultu-
ra, anexo IX.

e) Documentación complementaria:

1º No caso de explotación prioritaria:

-Documento xustificativo de ser titular dunha
explotación prioritaria.

2º Para agrupacións de propietarios particulares:

-Anexo V desta orde debidamente cuberto.

-No caso de agrupacións legalmente constituídas:
CIF e documento acreditativo de constitución desta
onde conste as persoas que forman parte de dita
agrupación.

3º No caso de cooperativas agrarias: copia dos
estatutos.

4º No caso de comunidades de bens: documenta-
ción acreditativa, documento asinado por todos os
membros da comunidade de bens de cumprir todos
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os compromisos e obrigas establecidos nesta orde,
así como na demais normativa concorrente e nomea-
mento dun representante.

5º No caso doutras entidades xurídicas: copia dos
estatutos ou escrituras de constitución e acredita-
ción da persoa física que as representa.

6º No caso de entidades locais: certificado do
secretario municipal conforme se informou a comi-
sión de goberno da solicitude de axuda.

7º No caso de unidades de xestión forestal (Uxfor):
copia do CIF e número inscrición no rexistro de uni-
dades de xestión forestal.

f) Documentación adicional.

1º Montes veciñais en man común que invistan
como mínimo o 15 % dos seus ingresos en melloras
do monte ou noutros investimentos que vaian dedi-
cados aos veciños, teñan un fin social nos últimos
tres exercicios fiscais pechados anteriores á solicitu-
de de axuda ou non teñan ingresos: anexo VIII debi-
damente cuberto.

2º No caso de plantación de forestación de terras
agrícolas abandonadas: anexo VII debidamente
cuberto, excepto no caso de entidades locais que
non é necesario».

Sétima.-Modificación do artigo 11 da Orde do 28
de xaneiro de 2008. O artigo 11 da Orde do 28 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 indi-
cado en cada convocatoria de axudas.

2. Soamente 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 distin-
tos. No caso contrario procederase, de oficio, a
arquivar sen máis trámite, as solicitudes presenta-
das con posterioridade á primeira. Deberase empre-
gar un impreso de solicitude para cada petición rea-
lizada sobre diferentes concellos.

3. Os traballos obxecto de solicitude de axuda non
se poderán iniciar antes da aprobación da axuda.

4. 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)».

Oitava.-Modificación dos puntos 2º, 6º e 7º do arti-
go 13 da Orde do 28 de xaneiro de 2008. Os pun-
tos 2º, 6º e 7º do artigo 13 da Orde do 28 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 per-

soas xurídicas, agrupacións de propietarios particu-
lares ou unidades de xestión forestal (Uxfor), no pra-
zo dun mes contado a partir da notificación da reso-
lución de aprobación deberase presentar o corres-
pondente proxecto, máis unha copia e o nomeamen-
to do director de obra, segundo o indicado no artigo
5º 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 ter
realizado os traballos polos seus propios medios ser-
ve para xustificar o importe do investimento aproba-
do, pero o pagamento da axuda non poderá superar o
importe xustificado dos gastos (aluguer da maquina-
ria, facturas do combustible...).

b) Documentación da planta empregada.

c) Xustificante do pagamento das facturas,
mediante a presentación de orixinal e copia, para a
súa compulsa e selado, dalgún dos documentos que
se relacionan a continuación:

1º Xustificante bancario do pagamento polo bene-
ficiario (xustificante de transferencia bancaria, xus-
tificante bancario de ingreso de efectivo por portelo,
certificación bancaria, etc.) en que conste o número
da factura obxecto de pagamento, a identificación do
beneficiario que paga e a do destinatario do paga-
mento, 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 efec-
tos mercantís que permitan o pagamento aprazado
(cheque, obriga de pagamento, letra de cambio,
etc.), achegarase a factura xunto coa copia do efecto
mercantil, acompañado da documentación bancaria
(extracto da conta do beneficiario, documento ban-
cario acreditativo do pagamento do efecto, etc.) en
que conste claramente que este efecto foi efectiva-
mente pagado dentro do prazo de xustificación.

3º Con carácter excepcional, admitiranse paga-
mentos en metálico cando o seu importe, individual
ou en conxunto, por provedor non supere os 3.000 €.
Neste caso, o pagamento xustificarase mediante cer-
tificación expresa, asinada, datada e selada polo
provedor en que se faga constar a recepción do
importe facturado e o medio de pagamento emprega-
do, así como o compromiso do provedor de someter-
se ás actuacións de control e comprobación na súa
contabilidade da realidade do pagamento. Esta cer-
tificación acompañará a factura preceptiva.
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4º Para gastos que non superen os 300 €, admitira-
se como xustificante de pagamento a factura asinada
e selada polo provedor en que figure a expresión
recibín en metálico».

d) Certificación bancaria a nome do titular do
terreo. No caso de agrupacións, nesta conta deberán
ser titulares conxuntos todos os membros da agrupa-
ción, agás agrupacións legalmente constituídas. Nas
agrupacións permítese a sinatura mancomunada da
conta bancaria nun dos seus membros.

e) Declaración doutras axudas solicitadas ou per-
cibidas para os mesmos fins.

7. Pagamentos das primas de mantemento.

a) As primas de mantemento poderán ser aboadas,
coa solicitude previa (anexo XIII) 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
reforestación, e durante 5 anos, sempre e cando se
axusten ao disposto no artigo 8º punto 5. Coa solici-
tude presentarase factura e xustificante do seu paga-
mento ou, no caso de que o beneficiario realice os
traballos polos seus propios medios, un documento
xustificativo de tal circunstancia, no que figurarán
horas de traballo/superficie, custo/hora... e de posuír
a maquinaria empregada na realización dos traba-
llos, acompañada dos 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 pri-
ma de mantemento será a superficie declarada na
solicitude de pagamento cando é inferior á superfi-
cie determinada; e a superficie determinada cando é
inferior á declarada. A porcentaxe de sobredeclara-
ción calcúlase aplicando a seguinte fórmula:

% Sobredeclaración=
Superficie declarada – Superficie determinada

x 100
Superficie determinada

d) Cando, como consecuencia do control adminis-
trativo ou sobre o terreo, se detecten sobredeclara-
cións, procederán as seguintes reducións e exclu-
sións:

1º Se a sobredeclaración é superior ao 3% ou a
2 ha, pero igual ou inferior ao 20%, a axuda calcú-
lase sobre a base da superficie determinada minora-
da no dobre da diferenza detectada.

2º Se a sobredeclaración é do 20-30%, non se con-
cederá ningunha axuda para a medida a que se vin-
cule a superficie en cuestión.

3º Se a sobredeclaración é do 30-50%, o benefi-
ciario quedará excluído da axuda ao desenvolve-
mento rural a que tivese dereito durante o ano civil
en cuestión, e polas medidas vinculadas á superfi-
cie.

4º Se a sobredeclaración é superior ao 50%, ade-
mais reteráselle un importe igual ao correspondente

á diferenza entre a superficie declarada e determi-
nada. Este importe deducirase de calquera paga-
mento que se lle aboe con cargo a calquera axuda
PAC ou de desenvolvemento rural durante os 3 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 come-
tidas intencionadamente, o beneficiario quedará
excluído da axuda a que tivese dereito, e ademais
reteráselle o mesmo importe, que se deducirá de cal-
quera pagamento que se lle aboe con cargo a calque-
ra axuda PAC ou de desenvolvemento rural, durante
os 3 anos civís seguintes ao descubrimento da irre-
gularidade. Pasado tal prazo, cancélase o saldo sen
cubrir».

Novena.-Modificación do punto 1L do artigo 14 da
Orde do 28 de xaneiro de 2008. O punto 1L do arti-
go 14 da Orde do 28 de xaneiro de 2008 quedará
redactado como segue:

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

Décima.-Modificación de todos os anexos da Orde
do 28 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 28 de xaneiro de
2008 (DOG nº 27, do 7 de febreiro) pola que se esta-
blecen as bases e se convocan para o ano 2008 axu-
das para o fomento da primeira forestación de terras
non agrícolas, 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 esta-
blecidos na Orde do 28 de xaneiro de 2008 pola que
se establecen as bases e se convocan para o ano
2008 axudas para o fomento da primeira forestación
de terras non agrícolas, coas modificacións introdu-
cidas no artigo segundo desta orde.

2. Estas axudas teñen por finalidade a posta en
valor mediante a forestación de terreos non agríco-
las, contribuíndo deste xeito á promoción do desen-
volvemento rural galego.

Artigo 5º.-Solicitudes.

As solicitudes, documentación, procedemento de
xestión e xustificación das axudas serán os estable-
cidos con carácter xeral na Orde do 28 de xaneiro de
2008 pola que se establecen as bases e se convocan
para o ano 2008 axudas para o fomento da primeira
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forestación de terras non agrícolas, coas modifica-
cións 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 ao da publica-
ción desta orde no Diario Oficial de Galicia, excep-
to 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 seguin-
te ao da publicación desta orde no Diario Oficial de
Galicia.

Entenderase como último día do prazo o corres-
pondente 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.

As axudas concedidas financiaranse con cargo ás
seguintes aplicacións orzamentarias:

Ano 2009: 3.000.000,00 €, con cargo á aplicación
orzamentaria 11.06.713B.770.0.

Ano 2010: 3.400.000,00 €, con cargo á aplicación
orzamentaria 11.06.713B.770.0.

Para facer fronte ás primas de mantemento destí-
nase unha partida global de 6.500.000,00 € distri-
buídos nas anualidades 2011, 2012, 2013, 2014 e
2015, de 1.300.000,00 € por anualidade, con cargo
á mesma aplicación orzamentaria.

Este orzamento pode verse incrementado con
remanentes adicionais de acordo coas dispoñibilida-
des de crédito. En todo caso, as concesións limita-
ranse ás dispoñibilidades orzamentarias.

Disposicións adicionais

Primeira.-Facúltase o director xeral de Montes e
Industrias Forestais para ditar cantas disposicións
complementarias considere oportunas para a aplica-
ción 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, 26 de febreiro de 2009.

Alfredo Suárez Canal
Conselleiro do Medio Rural

ANEXO I 
Coníferas 

Todas as especies se consideran de crecemento lento por quenda maior de 20 anos. 
A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m snm) Pinus pinaster 
A2 Piñeiro silvestre Pinus sylvestris L. 
A3 Piñeiro insigne Pinus radiata D. Don. 
A4 Pseudotsuga Pseudotsuga menziesii 

B3 Chopo mouro  Populus nigra. (*) 
B6 Freixo Fraxinus excelsior L. (*) 
  Fraxinus angustifolia Vahl. (*) 
B7 Castiñeiro Castanea sativa Mill. 
B8 Castiñeiro híbrido Castanea X hybrida (resistente tinta) 
B9 Cerdeiras silvestres e híbridos de produción Prunus avium L. (*) 
 madeireira Prunus mahaleb L. 
  Prunus padus L. 
B10 Carballo Quercus robur L. (*)  
B15 Nogueira americana e híbridos de produción Juglans nigra (*) 
 madeireira 
B19 Castiñeiro para froito Castanea sativa Mill. 
B20 Carballo americano Quercus rubra (*) 
C2 Nogueira Juglans regia L. 
B21 Acer pseudoplantanus: 

(*) Especies subvencionables en áreas de valgada. 
  

1. Acción previa sobre o mato. 

Concepto Importe 
Nº de 
clave 

Ha de roza manual  1.173,00 1 

Ha de roza mecanizada  471,00 2 

Ha de tratamento fitocida 220,00 38 
Importes en euros 
 
2. Preparación do solo. 

Concepto Importe 
Nº de 
clave 

Apertura mecanizada dun burato con buldózer 0,52 40 

Apertura manual dun compartimento picado de 30 cm de diámetro e 
profundidade mínima de 30 cm 

0,84 4 

Apertura manual dun burato de 40x40 cm con profundidade mínima 
de 40 cm 

1,05 5 

Ha preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade 
mínima de 50 cm e cun ripper 

325,00 10 

Ha preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade 
mínima de 50 cm e 2 ripper 

262,00 45 

Ha preparación do solo con subsolaxe cruzada con profundidade 
mínima de 50 cm 

524,00 37 

Ha de preparación do solo con camallón 398,00 42 

Labra superficial 230,00 11 

Apertura dun burato de 60x60x60 con retroaraña 0,84 82 

Apertura dun burato de 60x60x60 con retroaraña, incluída a roza 1,05 83 

Unidade aburatamento mecanizado con escavadora 1,05 18 
Importes en euros 
 
3. Implantación vexetal. 

Concepto Importe 
Nº de 
clave 

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa 
de un zume a raíz núa 

0,39 13 

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa 
de un zume en colector 

0,23 14 

Plantación de planta en colector e acondicionamento de 
compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou 
sobre aburatamento mecanizado con buldózer 

0,50 46 

Plantación dunha conífera a raíz núa e acondicionamento de 
compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou 
sobre aburatamento mecanizado con buldózer 

0,58 47 

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento de 
compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou 
sobre aburatamento mecanizado con buldózer 

0,65 48 

Plantación manual dunha frondosa de dous zumes ou con máis de 
1 m de altura sobre aburatamento mecanizado con escavadora ou 
manual  

0,88 17 

Importes en euros 

Todas as especies se consideran de crecemento lento por quenda maior de 20 anos. 
B1 Ameneiro Alnus glutinosa (L.) Gaertn. (*) 
B2 Bidueiro   Betula SP. (*) 

ANEXO II 
Frondosas 

ANEXO III 
Anexo de prezos máximos atendibles de unidades de obra 

de repoboación 
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5. Unidade de planta. 

Concepto Importe 
Nº de 
clave 

Ud. conífera 1 zume  a raíz núa 0,13 23 

Ud. conífera de 2 zumes a raíz núa  0,16 52 

Ud. pseudotsuga 2 zumes a raíz núa 0,29 24 

Ud. conífera 1 zume con terrón 0,24 31 

Ud. pseudotsuga 2 zumes con terrón 0,34 32 

Ud. frondosa 1 zume maior de 20 cm e ata 35 cm 0,35 25 

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón 0,42 33 

Ud. frondosa 2 zumes repicado maior de 35 cm e ata 60 cm 0,84 53 

Ud. frondosa 2 zumes repicado maior de 60 cm e ata 100 cm 1,24 54 

Ud. frondosa 2 zumes repicado maior de 100 cm 1,62 55 

Ud. castiñeiro híbrido resistente ata 1 m 2,09 26 

Ud. castiñeiro híbrido resistente maior de 1 m 3,14 27 
Importes en euros 
 
6. Infraestruturas de acompañamento das novas repoboacións que se realicen ao abeiro 
desta orde (prezos máximos). 

Concepto Importe 
Nº de 
clave 

Km pista forestal (apertura) 8.000,00 10 

Km arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga) 3.000,00 11 

Punto de auga con capacidade igual ou superior a 50 m3 de auga 6.000,00 14 

M.l. 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 15 

Importes en euros 
 

ANEXO IV 
Limitacións de uso e condicións técnicas mínimas 

dos traballos 

Traballo Limitacións de uso 
Condicións técnicas mínimas que 
deben cumprir os traballos 

Roza manual -Pendentes superiores ao 35%.
-Zonas en que se xustifique a 
imposibilidade de realizar 
traballos mecanizados. 

-A altura do mato unha vez rozado 
non superará os 10 cm. 

Roza mecánica -Pendentes inferiores ao 35%, 
agás xustificación técnica. 

-A altura do mato unha vez rozado 
non superará os 10 cm. 

Tratamento fitocida -Non utilizar en zonas de 
valgada. 

-Utilizar produtos sistémicos non 
residuais. 

Labra superficial -Vexetación herbácea. 
-Pendentes comprendidas 
entre 0-25%. 

-Profundidade da labra maior de 
20 cm. 

Compartimentos 
picados 

-Pendentes superiores ao 35%.
-Zonas en que se xustifique a 
imposibilidade de realizar 
traballos mecanizados. 

-Dimensións mínimas de 
30x30x30 cm.  

Buratos manuais -Pendentes superiores ao 35%.
-Zonas en que se xustifique a 
imposibilidade de realizar 
traballos mecanizados. 

-Dimensións mínimas de 
40x40x40 cm.  

Subsolado lineal -Pendentes comprendidas 
entre 0-35%. 
-Traballarase no sentido que 
permita a posterior 
mecanización dos traballos de 
mantemento. 
-Levantarase o ripper 2 m 
cada 10 m no caso de 
pendentes maiores do 20%. 

-Profundidade maior de 50 cm.  

Traballo Limitacións de uso 
Condicións técnicas mínimas que 
deben cumprir os traballos 

burato, medido ao nivel do solo sen 
alterar, maior de 60 cm.  

Camallón con 
desfonde lineal 

-Zonas con alagamentos. 
-Só se fará cando a realización 
dos traballos non produza a 
inversión de horizontes 
(horizonte A de profundidade 
maior de 50 cm). 

-Realizarase mediante o pase de 
polo menos dous vesos. 
-Profundidade do corte da arada, 
medida desde o nivel do solo sen 
alterar, maior de 40 cm. 
-Largo total do camallón, incluíndo 
o suco e o lombo volteado, maior de 
150 cm. 

Aburatamento 
mecanizado con 
escavadora 

-Plantación de frondosas de 
altura maior de 100 cm. 

-Dimensións mínimas de 
50x50x50 cm.  
-Pendente máxima do 10%. 

Fertilización 
completa 

 -Realizarase con fertilizantes CEE 
ou UE, de aplicación localizada e 
liberación lenta, adaptados ás 
características edafolóxicas da zona 
de plantación, co fin de evitar a 
contaminación dos acuíferos. 
-Os fertilizantes poderán aplicarse 
en forma de pastillas ou cápsulas 
resinadas. 

Área de defensa 
contra os incendios 
forestais 

-Obrigatoria, agás 
xustificación técnica, no caso 
de CMVMC, agrupacións de 
propietarios ou outros. 

-Terán un largo mínimo de 10 m.  
-Terán unha franxa central de 5 m 
con decapaxe ata solo mineral e 
dúas franxas laterais de polo menos 
2,5 m de largo en que se realizará 
unha roza a feito. 
-No caso de coincidir no perímetro 
unha pista forestal, débese realizar 
unha roza nunha franxa de largo 
igual ao resultado de restar a 10 m 
o largo da pista en metros. 
-Procurarase integrar noutras 
existentes. 
-Practicaranse cortas transversais, 
cunha pendente lonxitudinal do 2% 
e distanciadas 50 m a partir da 
pendente nas superiores ao 20%. 

Apertura de pista -Non se superará a densidade 
de 40 m de pista/ha. 
-Nas áreas de montaña a 
densidade non poderá superar 
os 20 m de pista/ha. 
-Adaptaranse no seu trazado ao 
contorno natural do terreo. 

-O largo da caixa, incluídos foxos e 
plataforma, terá entre 3-5 m e 
dotarase dos pasos de auga e foxos 
necesarios. 
-A pendente máxima da rasante non 
superará o 12%. 
-A sección transversal do camiño 
terá unha caída do 1-2% para 
facilitar a evacuación das augas 
cara aos foxos. 
-Realizaranse suficientes 
apartadoiros para garantir a 
circulación en ambos os sentidos. 
-Dotaranse as pistas ou camiños de 
polo menos 2 pasos de auga por 
quilómetro. 
-Eliminarase o cordón que se 
podería formar na parte exterior da 
pista ao abrir a caixa. 
-Nos tramos con pendente 
realizaranse cortes transversais en 
forma de cano dirixidos ao exterior 
da pista para facilitar a evacuación 
das augas, cada 50 m. 

Mellora de pista -Só se realizará sobre as pistas 
que conten cun largo de caixa, 
incluídos foxos e plataforma, 
maior de 3 m.  
-Non se superará a densidade 
de 40 m de pista/ha. 

-A pendente máxima da rasante non 
superará o 12%. 
-A sección transversal do camiño 
terá unha caída do 1-2% para 
facilitar a evacuación das augas 
cara aos foxos. 
-Realizaranse suficientes 
apartadoiros para garantir a 
circulación en ambos os sentidos. 
-Dotaranse as pistas ou camiños de 
polo menos 2 pasos de auga por 
quilómetro. 
-Nos tramos con pendente 
realizaranse cortes transversais en 
forma de cano dirixidos ao exterior 
da pista para facilitar a evacuación 
das augas, cada 50 m. 

Aburatamento 
mecanizado con 
bulldózer  

-Xustificar a súa utilización en 
pendentes inferiores ao 35%. 

-Profundidade do labor ao final do 
burato, medida desde o nivel do 
solo sen alterar, maior de 50 cm. 
-Lonxitude total do burato, incluído 
o burato e o lombo de terra sacada 
do burato, comprendida entre 150-
200 cm. 
-Largo superficial no comezo do 
burato, medido ao nivel do solo sen 
alterar, maior de 40 cm. 
-Largo superficial ao final do 

 
4. Outras accións incluíbles na forestación. 

Concepto Importe 
Nº de 
clave 

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra) 228,00 19 

Unidade de protector de planta, incluso colocado 1,26 41 

Ha de área de defensa contra incendios forestais 584,00 49 

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista 
forestal 

365,00 50 

Unidade de cartel identificativo 255,00 51 
Importes en euros 
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PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

FOMENTO DA FORESTACIÓN DE TERRAS NON AGRÍCOLAS

MR670B
Regulamento (CE) nº 1698/2005 
Orde do 28 de xaneiro de 2008 pola que se establecen as bases e se convocan para o ano 
2008 as axudas para o fomento da primeira forestación de terras non agrícolas. 
Orde do 2008 pola que se modifican as bases das axudas para o fomento da primeira 
forestación de terras non agrícolas e se convocan para o exercicio orzamentario 2009.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Agrupacións forestais: acordo de cesión

Así mesmo, acordan asumir todo o disposto na Orde do 28 de xaneiro de 2008 de fomento da primeira forestación de terras non agrícolas na súa 

convocatoria 2009, sendo exixible a cada un de nós a responsabilidade do bo fin da actuación, comprometéndonos a levar unha xestión conxunta da 

forestación durante a quenda da especie e abrir unha conta bancaria en que todos serán titulares conxuntos.

enderezoNIF

D./Dna.

acepta a representación conxunta da presente AGRUPACIÓN FORESTAL.

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

(Sinatura)

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

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

para que figure como representante para os efectos de tramitación da petición de axudas ao fomento da primeira forestación de terras non agrícolas.

ANEXO  V

de, de

AGRUPACIÓN
FORESTAL
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PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

MR670BFOMENTO DA FORESTACIÓN DE TERRAS NON AGRÍCOLAS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

NIF / CIF 

TELÉFONOCÓDIGO POSTALLUGAR

NOME OU RAZÓN SOCIAL

PARROQUIA

1.- Datos do titular dos terreos-beneficiario

ENDEREZO

Nº EXPEDIENTE PROVINCIA ONDE SE LOCALIZAN OS TRABALLOS SUBVENCIONADOS

SOLICITUDE

2.- Tipo de solicitude-beneficiario

- No caso de montes veciñais en man común que invistan como mínimo o 15% ou máis 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 últimos tres exercicios fiscais pechados anteriores á solicitude de axuda: 10 puntos.

3.- Datos do investimento

PROVINCIA: CONCELLO: SUPERFICIE TOTAL DE ACTUACIÓN: HA

ANEXO  VI

PROVINCIA CONCELLO

COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN (SUPERFICIE MAIOR A 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

4.- Outros datos (marcar o que corresponda)

- No caso de agrupacións de propietarios: 5 puntos por propietario agrupado: Nº de agrupados.

- No caso dunha agrupación de propietarios legalmente constituída: 10 puntos.

Nº de agrupados.

- Zona concentración parcelaria de uso forestal: 3 puntos. 

- Agrupación de propietarios en zona concentración parcelaria de uso forestal: 10 puntos. 

- Monte con instrumento de xestión rexistrado: 10 puntos (Orde 1998 Rexistro de proxectos de ordenación e plans técnicos)

- Monte veciñal en man común con convenio ou consorcio:

- Por cada beneficiario que realizase un curso de formación en silvicultura: 2 puntos por beneficiario, ata un máximo de 8 puntos por solicitude de axuda: número de persoas:

- Explotación prioritaria: 10 puntos.

Superficie obxecto de solicitude de axuda dentro da Rede Natura 2000:

Os traballos obxecto de solicitude de axuda precisan avaliación de impacto ambiental:

SI NON

NONSI

SI NON

5.- Formalización da solicitude e compromisos

SOLICITO: as axudas establecidas para o fomento da primeira forestación de terras non agrícolas, declarando baixo a miña responsabilidade que todos os datos son certos e comprométome a presentar os 

xustificantes necesarios para a súa comprobación e aceptar, se é o caso, as verificacións que procedan, de acordo coas axudas solicitadas, e cumprir os compromisos que figuran na lexislación de 

aplicación:

De acordo co establecido na disposición adicional primeira do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, de creación dos rexistros de axudas, subvencións e convenios e de sancións da Xunta de Galicia, a persoa 

solicitante da axuda consentirá expresamente a inclusión e a publicidade dos datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como ás sancións impostas, de ser o caso.

- Regulamento (CE) nº 1698/2005 

- Orde do 28 de xaneiro de 2008 pola que se establecen as bases e se convocan para o ano 2008 as axudas para o fomento da primeira forestación de terras non agrícolas. 

- Orde do 2008 pola que se modifican as bases das axudas para o fomento da primeira forestación de terras non agrícolas e se convocan para o exercicio orzamentario 2009.

LEXISLACIÓN APLICABLE

CONSELLEIRO DO MEDIO RURAL

de, de

Conforme:

Asinado (nome e apelidos):

- Por cada propietario membro da Uxfor: 6 puntos por cada un

Lugar e data
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DECLARO baixo xuramento ou baixo a miña responsabilidade:

1. Que son propietario das parcelas, abaixo indicadas, para as que solicito a axuda e das que xunto as fichas SIXPAC.
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que 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, son as seguintes:

2.

NÚMERO DE EXPEDIENTE TIPO AXUDA ADMINISTRACIÓN ANTE A QUE SE SOLICITOU A AXUDA

Declaro baixo a miña responsabilidade que as parcelas número/s:3.

PARCELA Nº 

(*) 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.

Lugar e data

1.- PLANTACIÓN DE ESPECIE DO ANEXO I: CLAVE DA ESPECIE

2.- PLANTACIÓN DE ESPECIE DO ANEXO II: CLAVE DA ESPECIE

(1) pasto arbustivo (PR), pasto con arboredo (PA), zona concentrada no reflectida en la ortofoto (ZC) e forestal (FO).

Páxina deAsinadode, de

MARCAR A EPÍGRAFE QUE CORRESPONDA E SÓ UNHA

ANEXO VII

Eu

provincia

con NIF , con enderezo para efectos de notificación en

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

abaixo indicadas, son terras agrícolas abandonadas, é dicir, son terreos de ermo, terreos con arbustos e matogueiras 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, polo que solicito a prima de 
mantemento correspondente.

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

FOMENTO DA FORESTACIÓN DE TERRAS NON AGRÍCOLAS

MR670B
Regulamento (CE) nº 1698/2005 
Orde do 28 de xaneiro de 2008 pola que se establecen as bases e se convocan para o ano 2008 as axudas para o fomento da primeira 
forestación de terras non agrícolas. 
Orde do 2008 pola que se modifican as bases das axudas para o fomento da primeira forestación de terras non agrícolas e se convocan para 
o exercicio orzamentario 2009.

PARCELA Nº 

CÓDIGO
CONCELLO/
AGREGADO POLÍGONO PARCELA

RECINTO OU 
SUBPARCELA

SUPERFICIE (ha)

SIXPAC OU 
CATASTRAL

AFECTADA / 
SUPERFICIE DE 

ACTUACIÓN
APROVEITAMENTO

ACTUAL (1)ZONA

DESCRICIÓN SIXPAC OU, NO SEU DEFECTO, CATASTRAL

CLAVE DO 
TRABALLO CONCEPTO

Nº UNIDADES 
(máximo 2 
decimais)

CUSTO UNIDADE 
(máximo 4 
decimais)

ORZAMENTO
INVESTIMENTO

(máximo 2 decimais))

1.- PLANTACIÓN DE ESPECIE DO ANEXO I: CLAVE DA ESPECIE

2.- PLANTACIÓN DE ESPECIE DO ANEXO II: CLAVE DA ESPECIE

MARCAR A EPÍGRAFE QUE CORRESPONDA E SÓ UNHA

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CÓDIGO
CONCELLO/
AGREGADO POLÍGONO PARCELA

RECINTO OU 
SUBPARCELA

SUPERFICIE (ha)

SIXPAC OU 
CATASTRAL

AFECTADA / 
SUPERFICIE DE 

ACTUACIÓN
APROVEITAMENTO

ACTUAL (1)ZONA

DESCRICIÓN SIXPAC OU, NO SEU DEFECTO, CATASTRAL

CLAVE DO 
TRABALLO CONCEPTO

Nº UNIDADES 
(máximo 2 
decimais)

CUSTO UNIDADE 
(máximo 4 
decimais)

ORZAMENTO
INVESTIMENTO

(máximo 2 decimais))
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PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

FOMENTO DA FORESTACIÓN DE TERRAS NON AGRÍCOLAS

MR670B
Regulamento (CE) nº 1698/2005 
Orde do 28 de xaneiro de 2008 pola que se establecen as bases e se convocan para o ano 
2008 as axudas para o fomento da primeira forestación de terras non agrícolas. 
Orde do 2008 pola que se modifican as bases das axudas para o fomento da primeira 
forestación de terras non agrícolas e se convocan para o exercicio orzamentario 2009.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

ANEXO VIII

NIFD./Dna

CERTIFICA:

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

secretario/a da CMVMC de

€ dos cales se investiron en melloras do monte €  e  noutros

investimentos que non son no monte, pero que van dedicados aos veciños ou teñen un fin social €.

O/A secretario/a da comunidade Visto e prace 
O/A presidente/a da comunidade

NIF.:

(*) Os datos indicados neste certificado poderán ser comprobados por parte da Administración cos datos existentes na Axencia 
Tributaria. No caso de non coincidir os ditos datos procederase a iniciar o procedemento de non admisión a trámite da solicitude de 
axuda por ocultar ou falsear datos.

DOCUMENTO
CERTIFICADO

INGRESOS CMVMC

Asinado:

de, de

Asinado:

Lugar e data

á cantidade de
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PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

FOMENTO DA FORESTACIÓN DE TERRAS NON AGRÍCOLAS

MR670B
Regulamento (CE) nº 1698/2005 
Orde do 28 de xaneiro de 2008 pola que se establecen as bases e se convocan para o ano 
2008 as axudas para o fomento da primeira forestación de terras non agrícolas. 
Orde do 2008 pola que se modifican as bases das axudas para o fomento da primeira 
forestación de terras non agrícolas e se convocan para o exercicio orzamentario 2009.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

ANEXO IX

Os que asinan, como membros ou como representantes da agrupación de propietarios, pro indiviso, cooperativa agrícola,

comprometémonos a solicitar un curso de formación en silvicultura:

NOME E APELIDOS NIF SINATURA

(*) 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.

CURSO FORMACIÓN 
SILVICULTURA

SÓ PARA AGRUPACIÓNS DE PROPIETARIOS, COOPERATIVAS AGRÍCOLAS, PRO INDIVISOS, COMUNIDADES DE 
BENS E COMUNIDADES DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN

comunidade de bens ou comunidade de montes veciñais en man común

de, de

Lugar e data
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ANEXO X  
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 
PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS 
SAN SADURNIÑO 
SANTISO 
SOBRADO 
SOMOZAS, AS 
TOQUES 
TORDOIA 
TOURO 
TRAZO 
VAL DO DUBRA 
VILASANTAR 
CARIÑO 

 
 

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 
PALAS DE REI 
PANTÓN 
PARADELA 
PÁRAMO, O 
PASTORIZA, A 
PEDRAFITA  
POL 
POBRA DO BROLLÓN, A 
PONTENOVA, A  
PORTOMARÍN 
QUIROGA 
RÁBADE 
RIBAS DE SIL 
RIBEIRA DE PIQUÍN 
RIOTORTO 
SAMOS 
SARRIA 
SAVIÑAO, O 
SOBER 
TABOADA 
TRIACASTELA 
VALADOURO, O 
VILLALBA 

 
OURENSE 

CONCELLO 
ALLARÍZ 
AMOEIRO 
ARNOIA, A 
AVIÓN 
BALTAR 
BANDE 
BAÑOS DE MOLGAS 
BARBADÁS 

BARCO DE VALDEORRAS, 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  
MEZQUITA, A 
MONTEDERRAMO 
MONTERREI 
MUÍÑOS 
NOGUEIRA DE RAMUÍN 
OÍMBRA 
OURENSE 
PARDENE DE ALLARÍZ 
PADRENDA 
PARADA DE SIL 
PEREIRO DE AGUIAR, O 
PEROXA, A 
PETÍN 
PIÑOR 
PONTEDEVA 
PORQUEIRA 
POBRA DE TRIVES, A  
PUNXÍN 
QUINTELA DE LEIRADO 
RAIRIZ DE VEIGA 
RAMIRÁNS 
RIBADAVIA 
SAN XOÁN DE RÍO 
RÍOS 
RÚA, A 
RUBIÁ 
SAN AMARO 
SAN CIBRAO DAS VIÑAS 
SAN CRISTOVO DE CEA 
SANDIÁS 
SARREAUS 
TABOADELA 
TEIXEIRA, A 
TOÉN 
TRASMIRAS 
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 

Concellos en zonas desfavorecidas
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ANEXO XI 

PROCEDEMENTO 
FOMENTO DA FORESTACIÓN DE TERRAS 
NON AGRÍCOLAS 
Regulamento (CE) nº 1698/2005 
Orde do 28 de xaneiro de 2008 pola que se 
establecen as bases e se convocan para o ano 2008 
as axudas para o fomento da primeira forestación de 
terras non agrícolas. 
Orde do 2008 pola que se modifican as bases das 
axudas para o fomento da primeira forestación de 
terras non agrícolas e se convocan para o exercicio 
orzamentario 2009  

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO 

MR670B 

DOCUMENTO 
ANEXO XI 

CARTEL INDICATIVO 

NOTA: o logotipo da empresa executora pódese incluír. 

DIMENSIÓNS: 
Altura 0,8 metros, anchura 1,5 metros. 

Altura desde o borde inferior ao chan 1,5 metros. 
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PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

FOMENTO DA FORESTACIÓN DE TERRAS NON AGRÍCOLAS

MR670B
Regulamento (CE) nº 1698/2005 
Orde do 28 de xaneiro de 2008 pola que se establecen as bases e se convocan para o ano 
2008 as axudas para o fomento da primeira forestación de terras non agrícolas. 
Orde do 2008 pola que se modifican as bases das axudas para o fomento da primeira 
forestación de terras non agrícolas e se convocan para o exercicio orzamentario 2009.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

ANEXO XII

 I- ESTADO LEGAL 

NOME PREDIO: 

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN: 

SITUACIÓN:

PROVINCIA:

PARROQUIA:

LINDANTES:

NORTE:

LESTE:

ACCESO:

CONCELLO:

LUGAR:

SUR:

OESTE:

 II.- ACTUACIÓNS QUE SE VAN REALIZAR 

- Hectáreas de plantación con especies do anexo I: 

- Hectáreas de plantación con especies do anexo II:

DESCRICIÓN DAS ACTUACIÓNS QUE SE VAN REALIZAR: (do/s punto/s indicado/s no punto anterior indicar brevemente as 

actuacións a realizar: tratamento da vexetación preexistente, preparación do terreo, plantación manual, planta, ...)

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

SI NON

NONSI

V.- ¿Na superficie de actuación existen obxectos ou restos materiais que formen parte do rexistro de bens de interese cultural de Galicia? 

VI.- ¿Terreos que proveñen de concentración parcelaria? SI NON

NOME E APELIDOS:

NIF / CIF:

DOCUMENTO
DESCRITIVO DAS 

ACTUACIÓNS

Asinado:

de, de

Lugar e data

DOCUMENTO DESCRITIVO DAS ACTUACIÓNS 
(Só para propietarios particulares de xeito individual con superficie de actuación inferior a 10 hectáreas)



Nº 50 � Xoves, 12 de marzo de 2009 5.233DIARIO OFICIAL DE GALICIA

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

FOMENTO DA FORESTACIÓN DE TERRAS NON AGRÍCOLAS

MR670B
Regulamento (CE) nº 1698/2005 
Orde do 28 de xaneiro de 2008 pola que se establecen as bases e se convocan para o ano 
2008 as axudas para o fomento da primeira forestación de terras non agrícolas. 
Orde do 2008 pola que se modifican as bases das axudas para o fomento da primeira 
forestación de terras non agrícolas e se convocan para o exercicio orzamentario 2009.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

ANEXO XIII

EXPOÑEN:

Que se realizaron os coidados culturais segundo o disposto na Orde de 2008 pola que se modifican as bases das axudas para o fomento da 

primeira forestación de terras non agrícolas e se convocan para o exercicio orzamentario 2009, ao abeiro da cal se tramitou o expediente, nunha

ENDEREZO

 NIF/CIF

PROVINCIA

NOME OU RAZÓN SOCIAL

CONCELLO

TELÉFONOLUGAR CÓDIGO POSTAL DATA NACEMENTO OU CONSTITUCIÓN ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS DO BENEFICIARIO

Factura e documentos xustificativos do pagamento.

Documento xustificativo (no caso de realizar os traballos polos seus propios medios).

SOLICITAN:

Que se efectúen os trámites oportunos para proceder ao pagamento da prima de mantemento correspondente ao ano: 

na conta bancaria abaixo indicada da cal é titular o/a beneficiario/a:

XEFE DO SERVIZO DE MONTES E INDUSTRIAS FORESTAIS 

PROVINCIA:

CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO SUCURSAL DÍXITO DE CONTROL CÓDIGO CONTA CORRENTE

Nº EXPEDIENTE: 

SOLICITUDE DE 
PRIMA DE 

MANTEMENTO

SUPERFICIE DE HECTÁREAS.

Achégase:

Asinado:

de, de

Lugar e data

POR UN IMPORTE DE EUROS SEN IVE


