A cubrir pola administración
ANEXO II
ADHESIÓN AO PLAN
DE PLANTACIÓN E
SOLICITUDE DE AXUDA PARA REPOBOACIÓN
CON FRONDOSAS CADUCIFOLIAS NA REDE DE
FAIXAS SECUNDARIAS DE XESTIÓN DE BIOMASA
DO CONCELLO DE AMES

Rexistro

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/ RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

Enderezo / Lugar
Parroquia

CP

Teléfono

Municipio
Correo electrónico

Actuando en nome propio

Representando a:

DATOS DO REPRESENTADO (deberá
acreditarse a representación fidedigna
por calquera medio válido en dereito)
NOME/ RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NA CONDICIÓN DE
Titular catastral

Arrendatario

Xestor

Beneficiario da cesión dos terreos

Outro:________________________

1. DECLARO:
a)

Que mediante este documento me adhiro ao Plan de accións preventivas mediante plantación de
frondosas caducifolias na rede de faixas secundarias de xestión de biomasa do concello de Ames nas
parcelas indicadas solicitando os seguintes traballos:

A. IDENTIFICACIÓN DOS TERREOS E A SÚA TITULARIDADE
PARCELA
REFERENCIA CATASTRAL
TITULAR CATASTRAL
PROPIETARIO
D.N.I.
LUGAR
SUPERFICIE TOTAL
SUPERFICIE EN FAIXA
DESCRICIÓN

B. PLAN DE ACTUACIÓNS
Traballo

Propietario

Concello

TALA
CLAREO
PODA
ROZA
TRITURACIÓN DE RESTOS
PLANTA
MICORRIZACIÓN
SUBSOLADO
APERTURA DE CASILLAS
ABOADO
PLANTACION

C. PLAN DE PLANTACIÓN
ESPECIE

Nº DE PES

MARCO

DESEÑO DA PLANTACIÓN

D. ORZAMENTO
TRABALLO

UNIDADES

PRECIO UNITARIO CON IVE

TOTAL

ROZA E TRITURACIÓN DE RESTOS
PLANTA
MICORRIZACIÓN
SUBSOLADO
APERTURA DE CASILLAS
ABOADO
PLANTACIÓN
b)

Que me comprometo a cumprir coas seguintes obrigas:

1. Autorizar ao concello de Ames a que realicen os traballos de preparación e/ou plantación sinalados. Co compromiso de
ter xestionada a biomasa forestal conforme ao ditado por esta lei na parcela incluída no ámbito de actuación. Os terreos
deberán estar libres de eucaliptos, piñeiros e acacias. Todo elo con anterioridade a que se inicien os traballos de
preparación e/ou plantación polo concello de Ames.
2. Aboar os custos derivados dos traballos sinalados unha vez emitida a liquidación por parte do concello de Ames,
autorizando a que se desconten os importes concedidos na liña de subvencións que convoque o concello.
3. Realizar anualmente as tarefas de xestión de biomasa ditadas na lei de incendios con excepción do primeiro ano no
que, a mencionada xestión, será realizada polo concello.
4. Manter a superficie plantada segundo o plan de plantación acordado co Concello. Calquera transmisión do dereito
sobre a superficie forestada, deberá facerse constar que a forestación está suxeita á obrigación de manter a vexetación
implantada polo período inicialmente comprometido
5. Comunicar por escrito á concellaría de medio ambiente, no prazo máximo de 15 días desde que teña coñecemento dos
feitos, calquera circunstancia que afecte ao terreo, á execución dos traballos obxecto de axuda, así como calquera
variación nas condicións que lle deron dereito á concesión das axudas.

6. Aceptar os mecanismos de control que con independencia dos traballos que realicen, os servizos técnicos municipais,
se establezan, como garantía a favor dos intereses públicos e para asegurar o cumprimento da finalidade perseguida

neste acordo.
7. Autorizar a que nos catro anos seguintes aos dos traballos realizados os traballadores municipais encargados do
mantemento da franxa de especial protección, accedan a propiedade para a realización das labores de seguimento,
análise e difusión dos traballos realizados.

2. SOLICITO:
A concesión dunha axuda de ata o 80% para levar a cabo acciones preventivas mediante plantación de frondosas
caducifolias na rede de faixas secundarias de xestión de biomasa nas parcelas indicadas no punto anterior e para os
traballos detallados e orzamentos que figuran neste mesmo documento,
ORZAMENTO:
Importe total do traballos do plan de Plantación

SUBVENCIÓN CONCELLO 80 %
CUSTE A ASUMIR POLO SOLICITANTE 20 %
TOTAL

Aos efectos de solicitar a axuda indicada declaro:

a) Estar ao corrente das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, e non está incurso/a en ningunha outra causa

b)
c)
d)
e)
f)

que supoña ou poida supoñer obstáculo legal para o seu acceso á condición de beneficiaria dunha achega, ao
abeiro da correspondente convocatoria, comprometéndome a manter esta situación ate a completa resolución
do expediente.
Non estar incurso en ningunha circunstancia que impida o acceso á condición de beneficiario/a dunha achega
pública.
Que non obstante o anterior, autorizo ao Concello de Ames para comprobar a veracidade da anterior declaración
tanto na Axencia Estatal da Administración Tributaria como na Axencia Tributaria de Galicia e na Tesourería
Xeral da Seguridade Social.
Que SI/NON( tachar o que proceda) se solicitaron axudas para a mesma finalidade( No caso de que se solicitasen
axudas indicar o importe: _____________________)
Someterme ás actuacións de comprobación e á achega da documentación que o Concello de Ames poida
acordar para comprobar que as actuacións ás que se dedica a subvención, no caso de ser concedida, se
corresponden cos fins para os que se solicita.
Cumprir coas obrigacións previstas nas bases e reintegrar as cantidades percibidas de incorrer nalgunha das
causas establecidas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeneral de subvencións.

Documentación que se anexa(

sinalar o que corresponda):

Copia DNI o CIF no caso de persoas xurídicas.
Documento acreditativo da titularidade e referencia catastras da/as parcelas a repoboar ou documentación que
acredite a disposición dos terreos( contrato de arrendamento, documento de cesión, ou calquera outro documento que
acredite a dispoñibilidade dos terreos para esta finalidade).
Documento acreditativo da representación:

Ames, ______ de _________________ de 20--

Asinado: ____________________________________
SR. ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DE AMES

INSTRUCIÓNS XERAIS:

O impreso pódese cubrir a man (letra que sexa lexible) , enchendo os campos correspondentes.
Unha vez cuberto e asinado, presénteo nos rexistros do Concello de Ames.

Tamén pode ser presentado nos rexistros da Administración Xeral do Estado, das comunidades autónomas ou
en calquera outra oficina de rexistro establecida nas disposicións vixentes, ou remitir mediante as formas previstas no
artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento administrativo común das administracións públicas.




INSTRUCIÓNS PARTICULARES:



Representante: Os seus datos só se cubrirán cando se teña designada á representación que, deberá
acreditarse con poder cumprido, mediante documento público ou privado con sinatura lexitimada notarialmente ou por
comparecencia.

