ANEXO I
(MR616A)

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MR616A

SOLICITUDE

AXUDAS PARA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS E EQUIPAMIENTOS PRIVADOS
DANADOS E POR DANOS NAS EXPLOTACIÓNS AGRÍCOLAS E GANDEIRAS
OCASIONADOS POLOS INCENDIOS FORESTAIS
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO
FAX

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa solicitante

Persoa representante

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

CORREO ELECTRÓNICO

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

PARROQUIA
CP

PROVINCIA

LUGAR
CONCELLO

LOCALIDADE

DATOS BANCARIOS
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN

OBXECTO DA SOLICITUDE (marcar as que procedan)
Axuda para a reparación dos danos causados a infraestruturas de titularidade privada (liña I).
Axuda para a reparación dos danos causados na maquinaria e equipamento forestal (liña II).
Axuda para os gastos da madeira amoreada queimada, e de corta, recollida e esteladura da madeira queimada non comercial (liña III).
Axuda para a reparación de bens, maquinaria, equipamento e medios de produción das explotacións agrícolas ou gandeiras (liña IV).
Axuda pola perda de produción nos cultivos das explotacións agrícolas ou gandeiras (liña V).
Axuda pola morte de gando ou pola perda de colmeas das explotacións gandeiras e apícolas (liña VI).
Axuda para a adquisición de alimentación complementaria para o gando en extensivo ou as colmeas nas zonas afectadas (liña VII).

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO I
(MR616A)
(continuación)

TIPO DE SOLICITANTE
Comunidade de montes veciñais en man común.
Propietario/a particular de forma individual.
Sociedade de fomento forestal (Sofor).
Entidade local
Pro indiviso (varias personas copropietarias), propietarios/ de varas, abertais, de voces, de vocerío ou de fabeo.
Cooperativa agraria.
Comunidade de bens.
Outras persoas xurídicas.
Titular, persoa física, de explotación agraria inscrita no Reaga.
Titular, persoa xurídica, de explotacións inscrita no Reaga.

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES ((liña I) marcar as que procedan)
Pistas forestais.
Captacións de augas (caseta na que figura a toma de auga, instalación de distribución).
Cerramentos (cancelas, colocación de postes, malla e arame, pasos do gando).
Bebedoiros e comedeiros. No caso de que quedasen inutilizados poderán ser substituídos por bebedoiros e comedeiros móbiles.
PROVINCIA

CONCELLO

ORZAMENTO TOTAL SEN IVE

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES ((liña II) marcar as que procedan)
Gastos de reparación dos danos causados na maquinaria e equipamento forestal ocasionados nos labores de extinción de incendios forestais
ou ocasionados por eles.
PROVINCIA

CONCELLO

ORZAMENTO TOTAL SEN IVE

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES ((liña III) marcar as que procedan)
Gastos da corta, recollida, amoreado e estelado da madeira queimada non comercial.
PROVINCIA

CONCELLO

ORZAMENTO TOTAL SEN IVE

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES ((liña IV) marcar as que procedan)
Reparacións de danos en bens, maquinaria, equipamentos e medios de produción das explotacións agrícolas ou gandeiras.
PROVINCIA

CONCELLO

ORZAMENTO TOTAL SEN IVE

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES ((liña V) marcar as que procedan)
Gastos pola perda de produción nos cultivos das explotacións agrícolas ou gandeiras.
PROVINCIA

CONCELLO

ORZAMENTO TOTAL SEN IVE

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES ((liña VI) marcar as que procedan)
Gastos ocasionados pola morte do gando ou pola perda de colmeas das explotacións gandeiras e apícolas.
PROVINCIA

CONCELLO

ORZAMENTO TOTAL SEN IVE

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES ((liña VII) marcar as que procedan)
Gastos ocasionados pola compra de alimentación complementaria para o gando en extensivo ou as colmeas en zonas afectadas.
PROVINCIA

CONCELLO

ORZAMENTO TOTAL SEN IVE

ANEXO I
(MR616A)
(continuación)

OUTROS DATOS
1. A superficie de autorización comprende zonas incluídas en Rede Natura 2000?
SI

NON

2. A superficie de autorización comprende zonas de protección lateral do Camiño de Santiago?
SI

NON

3. Na superficie de autorización existen obxectos ou restos materiais afectados pola normativa de patrimonio cultural de Galicia?
SI

NON

4. Terreos que proveñen de concentración parcelaria?
SI

NON

A PERSONA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os cales solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os cales solicita esta subvención, que son as
que a seguir se relacionan:
ORGANISMOS

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3. Que se compromete a presentar os xustificantes necesarios para a súa comprobación e a aceptar as verificacións que procedan de acordo
coas axudas.
4. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
5. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas prevista nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
6. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
7. Que en relación cos bens danados:
Non se lle concedeu ningunha cantidade a través dalgunha póliza de seguros.
Se lle concedeu a cantidade de

€

en concepto de póliza de seguros.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Documentación xeral
Acordo do órgano competente polo que se aprobou a solicitude desta axuda.
Anexo III Referencias Sixpac das parcelas forestais afectadas polos incendios.
Memoria xustificativa dos danos causados polos que se solicita axuda.
Póliza de seguros.

a) Liña I
Informe do concello da non titularidade municipal da pista forestal.
Certificado da titularidade da captación de augas.
Plano de situación dos investimentos.
Reportaxe fotográfica.
Resumo dos danos.
Tres orzamentos.

b) Liña II
Informe oficial (Distrito Forestal, Garda Civil, Concello, OAC) sobre que os danos foron consecuencia do incendio forestal.
Resumo dos danos.
Tres orzamentos.

ANEXO I
(MR616A)
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA (continuación)
c) Liña III
Plano de situación da superficie queimada.
Resumo dos danos.
Tres orzamentos.

d) Liña IV
Informe oficial (Distrito Forestal, Garda Civil, Concello, OAC) no cal se indique que os bens, a maquinaria, os equipamentos ou os medios de
produción foron danados como consecuencia dun incendio forestal.
Resumo dos danos causados.
Tres orzamentos de diferentes provedores no que se desagreguen detallada e cuantificadamente as melloras necesarias para reparar eses
danos.

e) Liña V
Informe oficial (Distrito Forestal, Garda Civil, Concello, OAC) no cal se indique que as producións foron danadas como consecuencia dun
incendio forestal.
Resumo dos danos causados.
Xustificación dos produtos obtidos.

f) Liña VI
Detalle dos animais ou das colmeas afectadas, coa súa identificación e concreción dos lugares en que se atopaban no momento da morte,
así como código de identificación da explotación rexistrada.
Informe oficial (Distrito Forestal, Garda Civil, Concello, OAC) no cal se indique que o gando ou as colmeas morreron como consecuencia dun
incendio forestal.
Se é o caso, documento de recollida do cadáver por parte de empresa autorizada, ou calquera outra documentación que acredite a morte
dos animais.

g) Liña VII
Descrición detallada do número de animais ou colmeas afectados, así como da súa localización.
Informe oficial (Distrito Forestal, Garda Civil, Concello, OAC) no cal se indique que os terreos en que se atopaba o gando ou as colmeas
estiveron afectados como consecuencia dun incendio forestal.
Xustificación da necesidade de proporcionar alimentación complementaria e cálculo desagregado do volume de alimento necesario en
función do número de animais ou colmeas, para un período de tres meses.
Tres orzamentos de diferentes provedores en que se desagreguen detallada e cuantificadamente as ofertas presentadas para proporcionar
o alimento sinalado.

Documentación específica
1. Para as cooperativas agrarias, os pro indivisos, de varas, abertais, de voces, de vocerío, de fabeo e as comunidades de bens.
Anexo II Acordo de compromisos e obrigas.
2. Liña I e III, para todo tipo de titulares de terreos excepto comunidades de montes en man común.
Documentación xustificativa da propiedade dos terreos (propiedade ou arrendamento).
3. Liña II e IV, para todo tipo de solicitantes.
Documentación xustificativa da propiedade da maquinaria ou equipamento agrícola ou forestal (permiso de circulación).
PRESENTADO

CÓD. PROC.

ANO

Cando se actúe en nome doutra persoa, física ou xurídica, acreditación da representación
con que se actúa.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.
DNI ou NIE da persoa solicitante.
DNI ou NIE da persoa representante.
NIF da entidade solicitante.
Datos relativos á inscrición no Reaga ou no Rega.
Estar ao día no pagamento das obrigas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria.
Estar ao día no pagamento das obrigas coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social.
Estar ao día no pagamento das obrigas coa Axencia Tributaria Galega.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

ANEXO I
(MR616A)
(continuación)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de
xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a
sxt.medio-rural@xunta.gal

LEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 102/2017, do 19 de outubro, de medidas urxentes de axuda para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron en
Galicia durante o mes de outubro do ano 2017.
Orde conxunta do 27 de outubro de 2017 mediante a que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria das axudas previstas polo
Decreto 102/2017, do 19 de outubro, de medidas urxentes de axuda para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron en
Galicia durante o mes de outubro de 2017.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural de

de

de

https://sede.xunta.gal

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

