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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR

RESOLUCIÓN do 13 de maio de 2013, da Secretaría Xeral de Medio Rural e 
Montes, pola que se dá publicidade ao prazo de presentación de solicitudes 
de pagamento da prima de mantemento para o ano 2013 dos expedientes de 
axudas que foron concedidas ao abeiro de distintas ordes relativas á forestación 
de terras non agrícolas e fomento de frondosas caducifolias.

O 15 de maio de 2007 publicouse a Orde do 9 de maio de 2007 de axudas para o fo-
mento das frondosas caducifolias, o 18 de xuño de 2007 publicouse a Orde do 11 de xuño 
de 2007 de axudas para o fomento da primeira forestación de terras non agrícolas, o 7 de 
febreiro de 2008 publicouse a Orde do 28 de xaneiro de 2008 de axudas para o fomento da 
primeira forestación de terras non agrícolas, o 18 de febreiro de 2008 publicouse a Orde do 
30 de xaneiro de 2008 de axudas para o fomento das frondosas caducifolias, o 27 de fe-
breiro de 2009 publicouse a Orde do 20 de febreiro de 2009 pola que se modifican as bases 
reguladoras das axudas para o fomento das frondosas caducifolias e se convocan para o 
exercicio orzamentario 2009, e o 12 de marzo de 2009 publicouse a Orde do 26 de febreiro 
de 2009 pola que se modifican as bases reguladoras das axudas para o fomento da primeira 
forestación de terras non agrícolas e se convocan para o exercicio orzamentario 2009. Nas 
devanditas ordes prevese, no caso de ser concedida, unha prima de mantemento que está 
destinada ao coidado, mantemento e demais traballos posteriores á plantación que son ne-
cesarios para o logro da plantación realizada. A prima de mantemento ten unha duración de 
5 anos contados a partir do ano seguinte ao do pagamento da última comprobación.

O Regulamento (UE) nº 65/2011 da Comisión, do 27 de xaneiro, polo que se establecen 
disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Consello, no que res-
pecta á aplicación dos procedementos de control e da condicionalidade en relación coas 
medidas de axuda ao desenvolvemento rural, establece no seu artigo 8 que as primas de 
mantemento se aboarán se se solicitan coas convocatorias anuais de solicitude.

Na derradeira disposición das ordes de fomento da primeira forestación de terras non 
agrícolas e de fomento das frondosas caducifolias, facúltase o director xeral de Montes 
para ditar todas as disposicións complementarias co obxecto de executar as ditas ordes 
de axudas.

Ao abeiro do Decreto 46/2012, do 19 de xaneiro, polo que se establece a estrutura or-
gánica da Consellería do Medio Rural e do Mar, e do Fondo Galego de Garantía Agraria, 
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as funcións do director xeral de Montes son asumidas polo secretario xeral do Medio Rural 
e Montes.

Por todo o exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Obxecto

O obxecto desta resolución é dar publicidade ao prazo de presentación de solicitudes 
de pagamento da prima de mantemento para o ano 2013, dos expedientes de axudas 
que foron concedidas ao abeiro da Orde do 9 de maio de 2007 de axudas para o fomento 
das frondosas caducifolias, da Orde do 11 de xuño de 2007 de axudas para o fomento da 
primeira forestación de terras non agrícolas, da Orde do 28 de xaneiro de 2008 de axudas 
para o fomento da primeira forestación de terras non agrícolas, da Orde do 30 de xaneiro 
de 2008 de axudas para o fomento das frondosas caducifolias, da Orde do 20 de febreiro 
de 2009 pola que se modifican as bases reguladoras das axudas para o fomento das fron-
dosas caducifolias e se convocan para o exercicio orzamentario 2009 e da Orde do 26 de 
febreiro de 2009 pola que se modifican as bases reguladoras das axudas para o fomento 
da primeira forestación de terras non agrícolas e se convocan para o exercicio orzamen-
tario 2009.

Segundo. A data de apertura para presentación de solicitudes das axudas que foron 
concedidas ao abeiro da Orde do 11 de xuño de 2007 de axudas para o fomento da primei-
ra forestación de terras non agrícolas comezará a partir do día seguinte á publicación desta 
resolución no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. O prazo para a presentación de solicitudes de pagamento da prima de man-
temento 2013, dos expedientes de axudas concedidas polas ordes relacionadas no arti-
go 1 desta resolución, remata o día 29 de xuño de 2013.

Cuarto. O prazo para resolver será de 6 meses contados a partir do seguinte á finaliza-
ción do prazo de presentación das solicitudes de pagamento. Este prazo poderase ampliar 
segundo o indicado no artigo 49 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico 
das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola 
Lei 4/1999.
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Quinto. Presentación de solicitudes

As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formu-
lario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, 
de acordo co establecido nos artigos 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cida-
dáns aos servizos públicos e 24 do Decreto 198/2010, polo que se regula o desenvolvemento 
da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para a 
presentación das solicitudes será necesario o documento nacional de identidade electrónico 
ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede da Xunta de Galicia.

Alternativamente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel por cal-
quera dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das ad-
ministracións públicas e do procedementos administrativo común, utilizando o formulario 
normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de Correos na 
primeira folla do formulario para garantir que a data de remisión é anterior á de peche da 
convocatoria.

A documentación complementaria poderase presentar electronicamente utilizando cal-
quera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso as copias 
dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da 
persoa solicitante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para 
o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto no artigo 35.2 da Lei 11/2007, 
do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos e 22.3 do Decreto 198/2010, 
polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e 
nas entidades dela dependentes.

Sexto. Presentación de documentación

Os beneficiarios das axudas, xunto coa solicitude de pagamento da prima de mante-
mento para o ano 2013 que se inclúe como anexo, deberán presentar a documentación 
exixida na orde de axudas correspondente:

6.1. Orde do 11 de xuño de 2007 de axudas para o fomento da primeira forestación de 
terras non agrícolas (artigo 13, punto 7):

• «... factura ou, no caso de que o beneficiario realice os traballos polos seus propios 
medios, deberá presentar un documento xustificativo de ter realizado os traballos polos 
seus propios medios e os xustificantes dos gastos polo importe total do investimento, ...».
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6.2. Orde do 9 de maio de 2007 de axudas para o fomento das frondosas caducifolias 
(artigo 13, punto 7), Orde do 28 de xaneiro de 2008 de axudas para o fomento da primeira 
forestación de terras non agrícolas (artigo 13, punto 7) e Orde do 30 de xaneiro de 2008 de 
axudas para o fomento das frondosas caducifolias (artigo 13, punto 7):

• «... factura ou, no caso de que o beneficiario realice os traballos polos seus propios 
medios, deberá presentar un documento xustificativo de ter realizado os traballos polos 
seus propios medios e os xustificantes dos gastos polo importe total do investimento. No 
caso de propietarios particulares que realizaron os traballos polos seus propios medios, 
será suficiente a presentación dun documento xustificativo de ter realizado os traballos 
polos seus propios medios e de posuír a maquinaria empregada na realización dos traba-
llos, ...».

6.3. Orde do 20 de febreiro de 2009 pola que se modifican as bases reguladoras das 
axudas para o fomento das frondosas caducifolias e se convocan para o exercicio orza-
mentario 2009 (artigo 2, modificación oitava) e Orde do 26 de febreiro de 2009 pola que 
se modifican as bases reguladoras das axudas para o fomento da primeira forestación de 
terras non agrícolas e se convocan para o exercicio orzamentario 2009 (artigo 2, modifica-
ción oitava):

• «...Coa solicitude presentarase factura e xustificante do seu pagamento ou, no caso 
de que o beneficiario realice os traballos polos seus propios medios, un documento xustifi-
cativo de tal circunstancia, no que figurarán horas de traballo/superficie, custo/hora, ... e de 
posuír a maquinaria empregada na realización dos traballos, acompañada dos xustifican-
tes dos gastos polo importe total do investimento».

Sétimo. A Subdirección Xeral de Recursos Forestais, unha vez comprobada a docu-
mentación e inspeccionado o mantemento e os traballos previstos nas axudas anterior-
mente aprobadas, proporá o pagamento ou a desestimación das primas de mantemento 
anual á Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes. 

Santiago de Compostela, 13 de maio de 2013

Tomás Fernández-Couto Juanas 
Secretario xeral de Medio Rural e Montes
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ANEXO I

PROCEDEMENTO

PAGAMENTO DE PRIMA DE MANTEMENTO DA FORESTACIÓN DE TERRAS NON 
AGRÍCOLAS E DE FOMENTO DAS FRONDOSAS CADUCIFOLIAS

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

MR672A
DOCUMENTO

SOLICITUDE

EXPEDIENTE NÚM.

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL NIF

ENDEREZO

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDADE

PROVINCIA CONCELLO

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO ANO DE NACEMENTO OU CONSTITUCIÓN

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior) 
ENDEREZO LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

EXPOÑO: 

Que se realizaron os coidados culturais segundo o disposto na Resolución do 13 de maio de 2013, ao abeiro da cal se tramitou o expediente, 

nunha SUPERFICIE de ______________   HECTÁREAS, por un IMPORTE de ________________ EUROS, sen IVE. 

Nas seguintes parcelas SIXPAC:

CÓDIGO 
CONCELLO/
AGREGADO

ZONA POLÍGONO PARCELA RECINTO OU 
SUBPARCELA

SUPERFICIE 
FORESTADA-MANTIDA 

(ha)
ESPECIE

TOTAL

(*) No caso de ter máis parcelas SIXPAC, continuarase no anexo II

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA
Factura

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

DATOS BANCARIOS
NOME DA ENTIDADE NÚMERO DA CONTA BANCARIA (20 DÍXITOS)
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ANEXO I  
(continuación)

Autorizo a Consellería do Medio Rural e do Mar, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da Consellería 
de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos datos de identidade do 
solicitante no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que os datos 
persoais recollidos nesta solicitude se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede 
pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei mediante un escrito dirixido a este centro directivo 
como responsable do ficheiro.

LEGISLACIÓN APLICABLE 
- Resolución do 13 de maio de 2013, da Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes, pola que se dá publicidade ao prazo de presentación de 
solicitudes de pagamento da prima de mantemento para o ano 2013 dos expedientes de axudas que foron concedidas ao abeiro de distintas 
ordes relativas á forestación de terras non agrícolas e fomento de frondosas caducifolias. 
  
- Regulamento (CE) 1698/2005. 
  
- Regulamento (UE) 65/2011.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes
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PARCELAS SIXPAC

ANEXO II

EXPEDIENTE NÚM.

DATOS DO SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EXPOÑO: 
Que se realizaron os coidados culturais segundo o disposto na Resolución do 13 de maio de 2013, ao abeiro da cal se tramitou o expediente, nas parcelas SIXPAC indicadas no anexo I e nas seguintes parcelas SIXPAC:

CÓDIGO 
CONCELLO/AGREGADO

ZONA POLÍGONO PARCELA RECINTO OU SUBPARCELA
SUPERFICIE 

FORESTADA-MANTIDA 
(ha)

ESPECIE

TOTAL

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Páxina de
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