
ANEXO I

PROCEDEMENTO

ACCIÓNS SILVÍCOLAS DE PREVENCIÓN DOS DANOS CAUSADOS AOS BOSQUES POR 
INCENDIOS, DESASTRES NATURAIS E PARA O INCREMENTO DA CAPACIDADE DE 
ADAPTACIÓN E DO VALOR AMBIENTAL DOS ECOSISTEMAS FORESTAIS

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

MR605A
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

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

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

Todas as notificacións ás persoas interesadas se realizarán só por medios electrónicos 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. 
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:

Notifíquese a: Persoa solicitante Persoa representante

DATOS BANCARIOS

Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.

TITULAR DA CONTA NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)

IBAN

TIPO DE SOLICITANTE
Comunidade de montes veciñais en man común (superficie clasificada maior de 50 ha)

Comunidade de montes veciñais en man común (superficie clasificada inferior ou igual a 50 ha)

Persoa propietaria particular a título individual

Sociedade de fomento forestal (Sofor)

Sociedade ou agrupación de persoas propietarias particulares formalmente constituída

Entidade local

Proindiviso (varias persoas copropietarias), persoas propietarias de varas, abertais, de voces, de vocerío ou de fabeo

Cooperativa agraria

Comunidade de bens

Outras persoas xurídicas

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal



ANEXO I 
(continuación)

OUTROS DATOS (márquese o que corresponda)

Investimentos de máis dun 40 % a un 50 % dos seus ingresos no último exercicio fiscal pechado anterior á solicitude da axuda: 10 puntos

Investimentos de máis dun 50 % a un 60 % dos seus ingresos no último exercicio fiscal pechado anterior á solicitude da axuda: 20 puntos

Investimentos de máis dun 60 % dos seus ingresos no último exercicio fiscal pechado anterior á solicitude da axuda: 30 puntos

Montes veciñais en man común que investisen en melloras do monte. Aplicarase a puntuación maior das tres epígrafes seguintes:

Sociedade ou agrupación de persoas propietarias legalmente constituída con xestión conxunta SI NON

Sociedade de fomento forestal rexistrada SI NON

Monte con proxecto de ordenación inscrito no Rexistro de Montes Ordenados (artigo 126 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de 
montes de Galicia, e segundo o Decreto 52/2014, do 16 de abril, polo que se regulan as instrucións xerais de ordenación e 
de xestión de montes de Galicia)

SI NON

Monte con certificación forestal co sistema PEFC ou FSC SI NON

Sociedade ou agrupación de persoas propietarias en zona de concentración parcelaria de uso forestal SI NON

CMVMC sen convenio ou consorcio en toda a superficie clasificada da comunidade de montes SI NON

Actuacións en zonas de montaña ou con limitacións naturais significativas ou limitacións específicas SI NON

Zonas de alto risco de incendio forestal (Orde do 18 de abril de 2007 pola que se zonifica o territorio con base no risco 
espacial de incendio forestal)

SI NON

Actuación en zona clasificada como Rede Natura 2000 SI NON

Por solicitude de persoa propietaria particular, sociedade ou agrupación de propietarios/as particulares, de cooperativa 
agrícola, de proindiviso (persoas copropietarias), de montes de varas, abertais, de voces, de vocerío e fabeo ou de 
comunidade de bens

SI NON

Por cada parcela para a que se solicitou axuda que estea dada de alta no Rexistro da Propiedade, no caso de persoa propietaria particular, 
sociedade ou agrupación de persoas propietarias particulares, de cooperativa agrícola, de proindiviso (persoas copropietarias), de montes de 
varas, abertais, de voces, de vocerío e fabeo ou de comunidade de bens. Nº de parcelas:

Superficie obxecto de solicitude de axuda que comprende zona de protección lateral do Camiño de Santiago SI NON

Superficie obxecto de solicitude de axuda afectada pola normativa de patrimonio cultural de Galicia, conforme o 
Decreto 232/2008, do 2 de outubro, e calquera outra afección segundo a lexislación sectorial vixente en materias distintas 
da forestal; en caso positivo indicar de cal se trata

SI NON

Os traballos obxecto de solicitude de axuda precisan avaliación de impacto ambiental SI NON

Por cada membro de CMVMC, sociedades ou agrupacións de persoas propietarias particulares, de cooperativa agrícola, de proindiviso, de 
montes de varas, abertais, de voces, de fabeo ou de comunidade de bens. Nº de persoas agrupadas:

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal



ANEXO I 
(continuación)

TIPO DE ACTUACIÓN E DATOS DO INVESTIMENTO
PROVINCIA CONCELLO ORZAMENTO TOTAL DO INVESTIMENTO SEN IVE

Tipo de actuación (segundo o artigo 5) 
(márquese só unha) Actuación Superficie total por tratamento 

(en hectáreas)

1 Rareos en masas de coníferas

2 Rozas e podas en masas de coníferas

3 Tratamentos en frondosas 
caducifolias

4 Rexeneración e/ou mellora de souto 
de castiñeiros

Rareos en masas de coníferas

Triturado, picado ou extracción dos restos

Cartel identificativo (ude.)

Proxecto

Rozas

Podas entre 2 m e 4 m

Triturado, picadura ou extracción dos restos

Cartel identificativo (ude.)

Proxecto

Rozas

Formación de guía e poda ata 1/3 da altura

Selección de abrochos

Rareos

Cartel identificativo (ude.)

Proxecto

Rozas

Podas

Tratamento fitosanitario

Aumento da densidade do souto

Cartel identificativo (ude.)

Proxecto

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para as superficies para as cales solicita esta subvención, nos últimos 5 anos.

Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para as superficies para as cales solicita esta subvención, nos últimos 5 anos, e que son as 
que a seguir se relacionan:

ORGANISMOS ANO IMPORTE (€) DISPOSICIÓN REGULADORA

2. Que en relación con axudas de minimis:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha axuda de minimis.

Si solicitou e/ou se lle concederon axudas de minimis, que son as que a seguir se relacionan:

ORGANISMOS ANO IMPORTE (€) DISPOSICIÓN REGULADORA

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de minimis doutras administracións 
públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.

3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se xuntan son certos. 
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. Só no caso de empresas solicitantes, que non se encontra en situación de crise conforme a normativa comunitaria.

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal



ANEXO I 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA

Documentación xeral

Acreditación da representación por calquera medio válido en dereito que deixe constancia fidedigna.

PRESENTADO CÓD. PROC.  ANO

Poder notarial.

Representación legal (persoas físicas)

Autorización asinada.

Representación legal (persoas xurídicas)

Copia de escrituras ou poderes onde se acredite a representación legal.

Poder apud acta

Para todo tipo de solicitantes

Proxecto asinado por enxeñeiro/a de montes ou equivalente ou enxeñeiro/a técnico/a forestal ou equivalente e unha copia excepto 
solicitudes de persoas propietarias particulares cunha superficie de actuación inferior a 10 hectáreas.

Copia de documento que acredite a propiedade dos terreos ou copia do contrato de 
arrendamento ou de xestión cunha duración equivalente, polo menos, ao período de 
compromiso da axuda.

Un mínimo de tres ofertas de diferentes provedores.

Xustificación vinculación actividade ligada á silvicultura.

Copia de adhesión aos modelos silvícolas, no caso de que non fose presentada con 
anterioridade.
Declaración responsable da clasificación urbanística das parcelas e localización nos planos do PXOUM.

Documentación específica

1. Para agrupacións de persoas propietarias particulares formalmente constituídas que deberán estar inscritas no Rexistro Xeral de Asociacións 
da Xunta de Galicia na data de finalización do prazo de solicitude da axuda.
Anexo II Acordo de cesión, debidamente asinado por todos e cada un dos compoñentes.

2. Para os proindivisos, os de varas, abertais, de voces, de vocerío, de fabeo e as comunidades de bens.

Anexo III Acordo de compromisos e obrigas.

3. Para persoas propietarias particulares de modo individual con superficie de actuación inferior a 10 hectáreas.

Anexo V Documento descritivo das actuacións.

Documentación complementaria

1. Para CMVMC

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

2. Para cooperativas agrícolas ou outras entidades xurídicas.

Copia dos estatutos ou escrituras de constitución.

Anexo VI Certificado do acordo de solicitude da subvención, debidamente asinado.

3. Para entidades locais

Certificado do/da secretario/a municipal conforme foi informada a Comisión de Goberno da solicitude de axuda.

Otra documentación

Para persoas propietarias particulares, sociedade ou agrupación de persoas propietarias particulares, de cooperativa agrícola, de proindiviso 
(persoas copropietarias), de montes de varas, abertais, de voces, de vocerío e fabeo ou de comunidades de bens.

Copia de documento que acredite as parcelas dadas de alta no Rexistro da Propiedade.

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal



ANEXO I 
(continuación)

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.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

DNI ou NIE da persoa solicitante.

NIF da entidade solicitante.

DNI ou NIE da persoa representante.

Estar ao día no pagamento das obrigas tributarias coa Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

Estar ao día no pagamento coa Consellería de Facenda.

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

LEGISLACIÓN APLICABLE
Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través 
do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader). 

Orde do 12 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos 
causados aos bosques polos incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos 
ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de 
desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural de Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIF
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
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
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
Todas as notificacións ás persoas interesadas se realizarán só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica deGalicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
Notifíquese a: 
DATOS BANCARIOS
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA
NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN
TIPO DE SOLICITANTE
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Este formulario só poderá presentarse nas formas previstas na súa norma reguladora
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ANEXO I
(continuación)
OUTROS DATOS (márquese o que corresponda)
Montes veciñais en man común que investisen en melloras do monte. Aplicarase a puntuación maior das tres epígrafes seguintes:
Sociedade ou agrupación de persoas propietarias legalmente constituída con xestión conxunta
Sociedade de fomento forestal rexistrada
Monte con proxecto de ordenación inscrito no Rexistro de Montes Ordenados (artigo 126 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de
montes de Galicia, e segundo o Decreto 52/2014, do 16 de abril, polo que se regulan as instrucións xerais de ordenación e de xestión de montes de Galicia)
Monte con certificación forestal co sistema PEFC ou FSC
Sociedade ou agrupación de persoas propietarias en zona de concentración parcelaria de uso forestal
CMVMC sen convenio ou consorcio en toda a superficie clasificada da comunidade de montes
Actuacións en zonas de montaña ou con limitacións naturais significativas ou limitacións específicas
Zonas de alto risco de incendio forestal (Orde do 18 de abril de 2007 pola que se zonifica o territorio con base no risco
espacial de incendio forestal)
Actuación en zona clasificada como Rede Natura 2000
Por solicitude de persoa propietaria particular, sociedade ou agrupación de propietarios/as particulares, de cooperativa agrícola, de proindiviso (persoas copropietarias), de montes de varas, abertais, de voces, de vocerío e fabeo ou de comunidade de bens
Por cada parcela para a que se solicitou axuda que estea dada de alta no Rexistro da Propiedade, no caso de persoa propietaria particular, sociedade ou agrupación de persoas propietarias particulares, de cooperativa agrícola, de proindiviso (persoas copropietarias), de montes de varas, abertais, de voces, de vocerío e fabeo ou de comunidade de bens. Nº de parcelas:
Superficie obxecto de solicitude de axuda que comprende zona de protección lateral do Camiño de Santiago
Superficie obxecto de solicitude de axuda afectada pola normativa de patrimonio cultural de Galicia, conforme o 
Decreto 232/2008, do 2 de outubro, e calquera outra afección segundo a lexislación sectorial vixente en materias distintas da forestal; en caso positivo indicar de cal se trata
Os traballos obxecto de solicitude de axuda precisan avaliación de impacto ambiental
Por cada membro de CMVMC, sociedades ou agrupacións de persoas propietarias particulares, de cooperativa agrícola, de proindiviso, de montes de varas, abertais, de voces, de fabeo ou de comunidade de bens. Nº de persoas agrupadas:
..\..\Logos\Otros_Galicia\sede-electronica.png
Este formulario só poderá presentarse nas formas previstas na súa norma reguladora
https://sede.xunta.gal
ANEXO I
(continuación)
TIPO DE ACTUACIÓN E DATOS DO INVESTIMENTO
PROVINCIA
CONCELLO
ORZAMENTO TOTAL DO INVESTIMENTO SEN IVE
Tipo de actuación (segundo o artigo 5) (márquese só unha)
Actuación
Superficie total por tratamento
(en hectáreas)
Rareos en masas de coníferas
Triturado, picado ou extracción dos restos
Cartel identificativo (ude.)
Proxecto
Rozas
Podas entre 2 m e 4 m
Triturado, picadura ou extracción dos restos
Cartel identificativo (ude.)
Proxecto
Rozas
Formación de guía e poda ata 1/3 da altura
Selección de abrochos
Rareos
Cartel identificativo (ude.)
Proxecto
Rozas
Podas
Tratamento fitosanitario
Aumento da densidade do souto
Cartel identificativo (ude.)
Proxecto
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
ORGANISMOS
ANO
IMPORTE (€)
DISPOSICIÓN REGULADORA
2. Que en relación con axudas de minimis:
ORGANISMOS
ANO
IMPORTE (€)
DISPOSICIÓN REGULADORA
Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de minimis doutras administracións públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se xuntan son certos.
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. Só no caso de empresas solicitantes, que non se encontra en situación de crise conforme a normativa comunitaria.
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Este formulario só poderá presentarse nas formas previstas na súa norma reguladora
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ANEXO I
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Documentación xeral
Acreditación da representación por calquera medio válido en dereito que deixe constancia fidedigna.
PRESENTADO
CÓD. PROC.  
ANO
Representación legal (persoas físicas)
Representación legal (persoas xurídicas)
Para todo tipo de solicitantes
Documentación específica
1. Para agrupacións de persoas propietarias particulares formalmente constituídas que deberán estar inscritas no Rexistro Xeral de Asociacións da Xunta de Galicia na data de finalización do prazo de solicitude da axuda.
2. Para os proindivisos, os de varas, abertais, de voces, de vocerío, de fabeo e as comunidades de bens.
3. Para persoas propietarias particulares de modo individual con superficie de actuación inferior a 10 hectáreas.
Documentación complementaria
1. Para CMVMC
2. Para cooperativas agrícolas ou outras entidades xurídicas.
3. Para entidades locais
Otra documentación
Para persoas propietarias particulares, sociedade ou agrupación de persoas propietarias particulares, de cooperativa agrícola, de proindiviso (persoas copropietarias), de montes de varas, abertais, de voces, de vocerío e fabeo ou de comunidades de bens.
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ANEXO I
(continuación)
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.
OPÓÑOME Á CONSULTA
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
LEGISLACIÓN APLICABLE
Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader).
Orde do 12 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques polos incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
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..\..\Logos\Otros_Galicia\sede-electronica.png
Este formulario só poderá presentarse nas formas previstas na súa norma reguladora
https://sede.xunta.gal
	bcCodigo: 
	NIF: 
	Tipo de vía: 
	Nome da vía / Nombre de la vía: 
	Número: 
	Bloque: 
	Andar / Piso: 
	Porta / Puerta: 
	Parroquia: 
	Lugar: 
	Código postal: 
	Provincia: 
	Concello / Ayuntamiento: 
	Concello / Ayuntamiento: 
	Localidade / Localidad: 
	Teléfono: 
	Fax: 
	Teléfono móbil / Teléfono móvil: 
	Correo electrónico: 
	Nome / Nombre: 
	Primeiro apelido / Primer apellido: 
	Segundo apelido / Segundo apellido: 
	optInteresado: 
	optRepresentante: 
	Titular da conta / Titular de la cuenta: 
	IBAN: 
	IBAN: 
	IBAN: 
	IBAN: 
	IBAN: 
	IBAN: 
	opt1: 
	opt2: 
	opt3: 
	opt4: 
	opt5: 
	opt6: 
	opt7: 
	opt8: 
	opt9: 
	opt10: 
	Nº de persoas agrupadas / Nº de personas agrupadas: 
	optSi: 
	optNo: 
	Nº de parcelas: 
	Afección: 
	Orzamento total do investimento sen IVE / Presupuesto total de la inversión sin IVA: 
	Superficie: 
	Organismos: 
	Ano / Año: 
	Importe: 
	Disposición reguladora: 
	cvCasilla1: 1
	Presentado: 0
	Código do procedemento / Código del procedimiento: 
	cvDeniego: 0
	Día: 
	Mes: 
	Seleccione a delegación / Seleccione la delegación: 
	txtVersion: 6.0
	txtIdioma: gl



