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Expediente Nome Apelidos/Razón social Explotación Raza 

8.0.1.20-1/2008-01410 Pablo López Cordido ES360520091101 Rubia galega 

8.0.1.20-13/2008-02780 Manuel López Lougedo ES270180011401 Asturiana de los valles 

8.0.1.20-8/2008-01357 José Luis Martínez Pérez ES279010023301 Porco celta 

8.0.1.20-1/2008-02225 Manuel Maside Pombo ES270260107201 Rubia galega 

8.0.1.20-1/2008-01011 José Luis Méndez Vázquez ES360200011201 Rubia galega 

8.0.1.20-11/2008-02589   Monte Vecinal en Mano Común de Covela ES270240085001 Descoñecida 

8.0.1.20-1/2008-01588 Sergio Montesinos Fernández ES320860028201 Rubia galega 

8.0.1.20-1/2008-00826   Negrais, S.C. ES279010052801 Rubia galega 

8.0.1.20-1/2008-00881   Neira Miguel, C.B. ES270160082301 Rubia galega 

8.0.1.20-1/2008-00778 José Luis Núñez Santos ES150360054401 Rubia galega 

8.0.1.20-1/2008-01898 Luz Divina Parga Vázquez ES270390026301 Rubia galega 

8.0.1.20-9/2008-02822 Luis Javier Pérez Rigueiro ES270570093601 Ovella galega 

8.0.1.20-13/2008-02844 Francisco Pita Silva ES270210091801 Asturiana de los valles 

8.0.1.20-11/2008-00861 Segundo Poyán Ramos ES270600011901 Descoñecida 

8.0.1.20-1/2008-02602 Vanesa Prados Vega ES270060011001 Rubia galega 

8.0.1.20-1/2008-01533 María Concepción Quiroga González ES320260004801 Rubia galega 

8.0.1.20-1/2008-02549 Jesús Quiroga López ES270420065801 Rubia galega 

8.0.1.20-1/2008-01245 José Luis Reboredo González ES360160037101 Rubia galega 

8.0.1.20-1/2008-01006 María del Mar Rego Vilasuso ES150490039201 Rubia galega 

8.0.1.20-8/2008-00830 Marina Río Fernández ES279010016101 Porco celta 

8.0.1.20-1/2008-01875 José Luis Rivas Andión ES270440072001 Rubia galega 

8.0.1.20-1/2008-01748 Remedios Rodríguez Barja ES320440004101 Rubia galega 

8.0.1.20-11/2008-00651 Francisco Rodríguez Fernández   Descoñecida 

8.0.1.20-1/2008-00952 Mª Isabel Rodríguez Pérez ES150490019901 Rubia galega 

8.0.1.20-4/2008-01966 María Rodríguez Rodríguez ES320160028801 Limiá 

8.0.1.20-1/2008-00733 Josefa Salgado González ES320060013101 Rubia galega 

8.0.1.20-1/2008-01899   Salgado-98, S.L. ES270280027001 Rubia galega 

8.0.1.20-1/2008-01666 Elvira Sande Añón   Rubia galega 

8.0.1.20-1/2008-01987 Mª Celia Santín Núñez ES270450024901 Rubia galega 

8.0.1.20-8/2008-01375 Antonio Santiso Eiranova ES279010029701 Porco celta 

8.0.1.20-11/2008-02021 Ángeles Seijo Martínez   Descoñecida 

8.0.1.20-12/2008-00629 Carlos Seoane Eiro ES320570001101 Pura raza española 

8.0.1.20-1/2008-00972 Beatriz Souto Morado ES270650025101 Rubia galega 

8.0.1.20-1/2008-01285 María Luz Valín Blanco ES270230004801 Rubia galega 

8.0.1.20-2/2008-01477 Santiago Vaz Salgado ES320510063401 Cachena 

8.0.1.20-1/2008-01050 Jaime Vila Rivera ES270170011901 Rubia galega 

8.0.1.20-11/2008-01577 María Teresa Viñas Quinteiro ES360200027101 Descoñecida 

8.0.1.20-1/2008-00653 José Yáñez Castro ES320570001901 Rubia galega 

ANEXO IV 
Solicitantes que renuncian 

Expediente Nome Apelidos/Razón social Explotación Raza Data de renuncia 

8.0.1.20-9/2008-02749 José Manuel Casanova Sánchez ES270280263001 Ovella galega 24-10-2008 

8.0.1.20-10/2008-02482 Manuel Jesús Díaz Fernández ES279010017501 Galiña de Mos 15-10-2008 

8.0.1.20-9/2008-02773 Celso Domínguez Rodríguez ES320240024101 Ovella galega 10-10-2008 

8.0.1.20-10/2008-02453 María del Carmen Fernández Dacal ES279010019901 Galiña de Mos 17-10-2008 

8.0.1.20-1/2008-01361 María José López González ES270550005001 Rubia galega 18-10-2008 

8.0.1.20-9/2008-00804 Germán Ramil Souto ES270010020301 Ovella galega 15-10-2008 
 

CONSELLERÍA DE MEDIO
AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO
SOSTIBLE

Orde do 19 do decembro de 2008, da Direc-
ción Xeral de Conservación da Natureza,
pola que se establecen as bases reguladoras
e se convocan para o ano 2009 axudas para
a mellora do hábitat da perdiz rubia.

A perdiz rubia é unha das especies cinexéticas tradi-
cionais en Galicia. O progresivo descenso da activida-
de agrícola no medio rural supuxo o abandono de amp-
las zonas de cultivo, provocou a expansión do mato, a
desaparición dos lindeiros vexetais e, como consecuen-

cia, a perda da calidade do medio vital para esta espe-
cie contribuíndo así á regresión das poboacións.

Partindo da necesidade de que o colectivo de caza-
dores se implique na conservación e na xestión dos
recursos cinexéticos, e da obriga dos poderes públi-
cos de garantir a compatibilidade dos usos e activida-
des humanas coa conservación dos recursos naturais,
considérase necesario poñer en marcha un programa
de axudas que, incentivando actuacións racionais no
medio natural, propicien a recuperación das poboa-
cións de perdiz rubia.

O artigo 148.1º.11 da Constitución, así como o arti-
go 27.15º do Estatuto de autonomía de Galicia, confi-
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ren á nosa comunidade autónoma a competencia
exclusiva en materia de caza.

O Decreto 1/2006, do 12 de xaneiro, polo que se
establece a estrutura orgánica da Consellería de
Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, en
relación co Decreto 211/2005, do 3 de agosto, polo
que se establece a estrutura orgánica da Xunta de
Galicia, e o Decreto 232/2005, do 11 de agosto, polo
que se fixa a estrutura orgánica dos departamentos da
Xunta de Galicia, atribúen á mesma consellería, den-
tro das súas competencias, o fomento, a ordenación e
o aproveitamento dos recursos cinexéticos.

Doutra banda, a Lei 4/1997, do 25 de xuño, de caza
de Galicia, establece a competencia na planificación,
ordenación, fomento, vixilancia e control da caza á
citada consellería, que realizará cantas actuacións
considere precisas para acadar os fins da lei. Entre
elas, e co fin de conservar, preservar e mellorar o
hábitat natural das diferentes especies cinexéticas, a
Xunta de Galicia poderá acordar as oportunas medi-
das de axuda para o logro de devandito obxectivo e
cantas outras de carácter limitativo, correctoras ou
restauradoras, persigan idéntica finalidade. Desta
maneira, xunto coa creación dun instrumento xurídi-
co regulador da caza en Galicia, posibilitouse a crea-
ción dun instrumento financeiro orientado ao fomento
daquelas actividades que procuren a conservación e
mellora do recurso cinexético por medio dun aprovei-
tamento sustentable.

O réxime xeral das axudas e subvencións na nosa
Comunidade Autónoma estableceuse nas disposicións
básicas da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia. A nivel regulamentario a normativa princi-
pal constitúea o Decreto 287/2000, de 21 de novem-
bro, en todo o que non se opoña á citada lei. Esta orde
cumpre coas exixencias da citada normativa.

En virtude do anterior, en concordancia co disposto
no artigo 27.15º do Estatuto de autonomía e en uso
das atribucións que me confire a Lei 1/1983, do 22 de
febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto das axudas.

1. Esta orde ten por obxecto o establecemento dun
réxime de axudas aplicable aos terrenos cinexéticos para
a recuperación das poboacións de perdiz rubia (Alectoris
rufa) a través da mellora da calidade do seu hábitat.

2. Estas axudas tramitaranse baixo os principios de
publicidade, transparencia, concorrencia competiti-
va, obxectividade, igualdade e non discriminación,
con eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados e
eficiencia na asignación e utilización dos recursos
públicos.

Artigo 2º.-Actuacións subvencionables.

1. Son obxecto das axudas reguladas por medio des-
ta orde as seguintes actuacións nos terrenos cinexeti-
camente ordeados (tecores):

-A roza e trituración mecánica do mato.

-A arada, emenda e/ou fertilización, sementeira de
cereal e/ou leguminosa.

-A limpeza e adecuación de fontes e mananciais.

2. Estas actuacións deberán respectar as condicións
técnicas especificadas no anexo III desta orde.

3. En ningún caso se subvencionarán actuacións
realizadas con anterioridade á publicación desta orde.

Artigo 3º.-Beneficiarios.

1. Poderán acollerse a estas axudas tanto os titula-
res de tecores galegos como as agrupacións destes
que, aínda carecendo de personalidade xurídica,
fagan unha solicitude conxunta. Neste último caso os
terrenos cinexéticos deberán ser lindeiros e estar
situados nunha mesma provincia. Para cada Tecor, só
será admisible unha única solicitude.

2. Non poderán obter a condición de beneficiarios
das axudas previstas nesta orde as persoas ou entida-
des en que concorra algunha das circunstancias pre-
vistas no artigo 10.2º e 3º da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 4º.-Contía dos investimentos e das axudas.

1. Establécense as seguintes contías máximas sub-
vencionables para cada unha das actuacións que se
realicen:

-Roza e trituración mecánica: 360 € por hectárea.

-Arada, emenda e/ou fertilización, sementeira: 600 €
por hectárea.

-Limpeza e adecuación de fontes e mananciais:
50 €/unidade.

2. O importe final das axudas será do 50% do inves-
timento subvencionable fixándose un máximo para
este concepto de 18.000 euros por solicitude. O IVE
non se subvencionará.

3. Para os efectos do disposto no artigo 27.2º da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, o
beneficiario poderá subcontratar parte ou a totalidade
da actividade subvencionada. Non poderán subcon-
tratarse actuacións que, incrementando o custo da
actividade subvencionada, non acheguen valor enga-
dido ao contido dela.

4. En ningún caso se concederán aboamentos á con-
ta ou pagamentos anticipados.

Artigo 5º.-Solicitudes e documentación.

1. Os interesados presentarán as solicitudes de sub-
vención conforme os modelos dos anexos I ou II,
segundo se trate de titulares individuais ou de agru-
pacións de titulares respectivamente.

2. Xunto coa solicitude presentarase a seguinte
documentación:

2.1. En todos os casos:

-Fotocopia do CIF dos solicitantes da subvención.

-Se o titular fose unha sociedade sen ánimo de
lucro, acordo do órgano competente dela polo que se
aproban as accións solicitadas e os compromisos
correspondentes, e no cal deberá figurar, así mesmo,
a persoa designada como representante daquela para
os efectos da solicitude.

-No caso de agrupacións de titulares, acordos dos
órganos respectivos competentes polos que se apro-
ban as accións solicitadas e os compromisos corres-
pondentes con indicación da porcentaxe de subven-
ción e do compromiso de execución correspondente a
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cada unha delas. Así mesmo, debe figurar o nome da
persoa designada como representante delas para os
efectos desta solicitude, anexándose o nome do titular
en cuxa conta bancaria se deberá realizar o ingreso.

-Memoria valorada que se axeite ás indicacións do
anexo III e que deberá incluír, como mínimo, datos do
solicitante ou solicitantes, datos dos terrenos cinexé-
ticos en que se localizarán as actuacións, descrición
da problemática actual do terreo cinexético en rela-
ción coa especie, xustificando a adopción das medi-
das propostas, descrición das actuacións que se van
realizar con indicación das datas previstas, a maqui-
naria e man de obra que se vai empregar, o tipo de
roza previa e especies que se van sementar; orzamen-
to detallado no que figuren os custos unitarios por
hectárea; orzamento total; plano de situación
1:25.000 e fotografía do Sixpac ou planos catastrais
en que se identifiquen perfectamente as parcelas
sobre as cales se actuará mediante as referencias
catastrais. Sobre estes planos e fotografías deberán
marcarse as parcelas en que se vai actuar.

-Declaración responsable da dispoñibilidade dos
terrenos para a realización das actuacións (anexo V).

A Dirección Xeral de Conservación da Natureza
poderá requirir calquera documentación complemen-
taria que considere conveniente.

2.2. Para a acreditación dos criterios de avaliación
establecidos no artigo 8º e que fosen alegados debe-
rán presentarse:

-Punto c: será válida como xustificación a certifica-
ción do técnico ou axente do servizo provincial que
comprobase no momento oportuno a realización das
actuacións, logo de comunicación por parte da socie-
dade ao citado servizo.

-Punto d: plano 1:25.000 sobre o cal se localizarán as
zonas vedadas do Tecor. Sobre a relación do anexo V, na
que se indicarán as referencias catastrais de todas as
parcelas, márcanse cun X aquelas incluídas nos veda-
dos sobre as que se vaia actuar. Os vedados do Tecor
deberán estar correctamente sinalizados sobre o terreo,
conforme o disposto na normativa vixente.

-Punto e: táboas de resultados diarios das xornadas
cinexéticas segundo o modelo do caderno de caza dis-
poñible nos servizos de Conservación da Natureza,
acompañado do anexo VII debidamente cuberto.

-Punto f: memoria na que se recolla a metodoloxía
empregada e os resultados obtidos nos estudos leva-
dos a cabo. Deberase demostrar o uso do galego para
acollerse ao incremento de puntos.

-Punto g: documentos xustificantes da realización
da actividade (convocatoria, anuncio publicitario,
documentación entregada...) dos cales se deduza o
contido e duración. Deberase demostrar o uso do
galego para acollerse ao incremento de puntos.

3. No caso de solicitar axudas por un importe sub-
vencionable superior a 30.000 euros no suposto de
custo por execución de obra, ou de 12.000 euros no
suposto de subministración de bens de equipamento
ou prestación de servizos por empresas de consultoría
ou asistencia técnica, o beneficiario deberá solicitar,
como mínimo, tres ofertas de diferentes provedores,
con carácter previo á contracción do compromiso para

a prestación do servizo ou entrega do ben, segundo o
recollido no artigo 29.3º da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 6º.-Presentación de solicitudes.

1. As solicitudes de subvención irán dirixidas ao
conselleiro de Medio Ambiente e Desenvolvemento
Sostible e presentaranse no rexistro da consellería,
nos das delegacións provinciais ou en calquera dos
lugares previstos no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26
de novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común,
modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro. O pra-
zo para a súa presentación será dun mes contado a
partir do día seguinte ao da publicación desta orde no
Diario Oficial de Galicia.

2. A presentación da solicitude de concesión de
axuda ou subvención polo interesado, segundo o arti-
go 20.3º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subven-
cións de Galicia, comportará a autorización ao órgano
xestor para solicitar as certificacións que deban emi-
tir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a
Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Consellería
de Economía e Facenda da Xunta de Galicia, agás
denegación expresa por parte do solicitante, debendo
presentar entón a certificación nos termos previstos
regulamentariamente. Esta comprobación efectuarase
antes de resolver a concesión e antes de proceder á
tramitación do pagamento. En todo caso, o solicitante
deberá de estar ao día das obrigas tributarias e coa
Seguridade Social.

Artigo 7º.-Inspección previa.

En todas as solicitudes de actuacións consideradas
subvencionables, o persoal técnico do servizo provin-
cial realizará unha inspección previa, na cal se obser-
vará se a acción proxectada e recollida na memoria
presentada se axusta á realidade física e técnica, que
cumpre cos requisitos recollidos no anexo III e que os
investimentos non están realizados con data anterior á
de publicación desta orde.

Artigo 8º.-Criterios obxectivos para a adxudicación
das axudas.

1. A orde de prelación para a concesión das subven-
cións basearase na puntuación acadada por cada soli-
citude segundo o seguinte baremo:

Criterios de avaliación das actividades 
subvencionables 

Puntos 

a) Superficie do Tecor ou agrupación de 
tecores mínima de 5.000 ha. 

0,5 punto/5.000 ha  

b) Melloras do hábitat da perdiz recollidas 
expresamente no Plan de ordenación e que se 
axusten ás subvencionables segundo esta orde.

Rozas...............................1 punto 
Sementeiras.....................1 punto 
Limpeza e acondicionamento 
de fontes..................... 0,5 puntos 

c) Melloras do hábitat da perdiz, coincidentes 
coas subvencionables segundo esta orde, 
realizadas nos últimos cinco anos. 

Ata 3 puntos/ano de actuación 

d) Superficie de melloras para as que se 
solicita a axuda que estean situadas nas zonas 
vedadas do Tecor. 

1 punto/ha 

e) Participación no sistema de seguimento das 
especies cinexéticas de caza menor na última 
tempada, medida pola porcentaxe de cazadores 
da sociedade que participan nel. 

10 a 25%.........................5 puntos 
>25% a 50% .................10 puntos 
>50% ............................15 puntos 
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Criterios de avaliación das actividades 
subvencionables 

Puntos 

f) Realización de estudos sobre a situación das 
poboacións de cualquera especie cinexética do 
Tecor, nos últimos cinco anos (só se valorará 
un estudo neste período). Cando o estudo estea 
feito en galego, incrementarase a puntuación 
en 5 puntos. 

Ata 15 puntos 

g) Realización de xornadas, cursos de 
formación e información aos cazadores 
orientados a divulgar os criterios básicos para 
o aproveitamento sustentable dos recursos 
cinexéticos e a normativa aplicable. Cando a 
actividade estea feita en galego, 
incrementarase a puntuación en 5 puntos. 

Duración <3 horas.........10 puntos 
Duración 3-6 horas........15 puntos 
Duración> 6 horas.........20 puntos 

h) Por non ter concedidas axudas para a 
mellora do hábitat da perdiz en convocatorias 
anteriores.  

10 puntos 

2. No caso de solicitudes presentadas por agrupa-
cións de sociedades titulares de diferentes tecores,
puntuarase cada un dos criterios referidos nas letras
b), c), e), f), g) e h), do parágrafo anterior, coa media
dos puntos que lles correspondan en cada epígrafe a
cada unha das sociedades de forma independente.

3. Non serán subvencionables as actuacións locali-
zadas nas zonas de caza permanente, zonas de ades-
tramento de cans, ou áreas en que se realicen compe-
ticións de caza. Tampouco serán valoradas, segundo
os criterios anteriores, as actuacións de anos anterio-
res localizadas nestas zonas.

Artigo 9º.-Órganos de xestión e resolución.

1. A avaliación da documentación presentada xunto
coa solicitude e a valoración inicial de cada un dos
expedientes realizarana os servizos provinciais de
Conservación da Natureza.

Se a solicitude de subvención non reúne algún dos
requisitos exixidos nesta orde, o servizo provincial
requirirá o solicitante para que, no prazo de dez días
contados a partir do día seguinte ao da recepción do
requirimento, emende a falta ou achegue os documen-
tos preceptivos, indicándolle que se non o fixese
poderase considerar desistido da súa petición, logo de
resolución que deberá ser ditada nos termos previstos
no artigo 71.1º da Lei 30/1992, do 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común.

2. Os servizos provinciais de Conservación da Natu-
reza remitirán á Dirección Xeral de Conservación da
Natureza os expedientes xunto cun informe-proposta
no que se indicará cales son atendibles e cales non.
Este informe será remitido no prazo máximo de 40
días naturais, contados a partir da data límite de pre-
sentación das solicitudes.

3. Os expedientes atendibles serán baremados
conxuntamente por unha comisión creada para tal fin.
Esta comisión fará unha relación cos expedientes
ordenados de maior a menor puntuación, xunto cos
importes subvencionables para cada un deles, propo-
ñendo para a súa aprobación aqueles de maior pun-
tuación e cuxos importes subvencionables acumula-
dos se acheguen o máximo posible e sen superar a
contía do orzamento dispoñible. Deste xeito poderá
quedar unha diferenza entre o orzamento dispoñible e
o que se propoña adxudicar.

Os posibles casos de empate resolveranse dando
prioridade a aquelas solicitudes de sociedades que, a
título individual ou en agrupación, non lles fosen con-
cedidas axudas para os mesmos conceptos nos derra-
deiros tres anos con cargo aos orzamentos da Xunta
de Galicia; se isto non for suficente para desfacer o
empate aplicaranse outros dous criterios máis de
desempate: 1º daráselle prioridade á solicitude cunha
menor contía subvencionable; 2º, se o empate persis-
te, terá preferencia o tecor con menor superficie.

4. A proposta de resolución fará mención tanto aos
solicitantes para os que se propón a concesión da sub-
vención e a contía desta de modo individualizado, como
a aqueles outros que, cumprindo todas as condicións
necesarias para ter a consideración de beneficiarios,
non poidan ser atendidos por cuestións orzamentarias.

5. As restantes solicitudes para as que se propoña a
súa denegación relacionaranse con indicación da súa
causa, segundo o disposto no artigo 9.5º do Decreto
287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvol-
ve o réxime de axudas e subvencións públicas da
Comunidade Autónoma de Galicia.

6. A comisión estará presidida polo titular da Sub-
dirección Xeral de Recursos Cinexéticos e Piscícolas,
ou persoa en quen delegue. Ademais, serán membros
da citada comisión os titulares das xefaturas de servi-
zo e sección competentes en materia de recursos cine-
xéticos nos servizos centrais.

Artigo 10º.-Resolución e recurso.

1. O director xeral de Conservación da Natureza,
por delegación expresa do conselleiro de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible, nun prazo
máximo de 6 meses, contados a partir da publicación
no Diario Oficial de Galicia desta convocatoria, resol-
verá conceder ou denegar as axudas solicitadas, en
atención aos criterios preferentes contidos nela e das
dispoñibilidades orzamentarias.

2. O vencemento do prazo máximo indicado sen que
se ditase e notificase a resolución posibilitará que os
interesados poidan entender desestimada a súa solici-
tude por silencio administrativo, de conformidade co
disposto no artigo 23.5º da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia, e 44.1º da Lei 30/1992, do
26 de novembro, de réxime xurídico das administra-
cións públicas e procedemento administrativo común,
sen prexuízo da obriga de resolver expresamente as
devanditas solicitudes, de conformidade co previsto
no artigo 42 desta lei.

3. Na resolución que se dite especificaranse os
investimentos subvencionables, a porcentaxe de sub-
vención, o importe da subvención concedida, os pra-
zos de execución e as condicións xerais e particulares
da subvención.

4. No caso de que se produzan ampliacións de crédi-
to ou renuncias expresas dalgún dos beneficiarios, os
importes resultantes destinaranse a cubrir as solicitu-
des denegadas, das indicadas no artigo 9º.4, por rigoro-
sa orde de puntuación. Estes supostos darán lugar a
unha nova resolución complementaria da anterior.
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5. As resolucións ditadas, segundo o disposto no
número 1 e 4 deste artigo, poñerán fin á vía adminis-
trativa e en contra delas poderá interpoñerse recurso
potestativo de reposición ante o conselleiro de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible, no prazo dun
mes desde a súa notificación, ou ben impugnalas
directamente ante o Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, no prazo de dous meses se a resolución fose
expresa, ou tres meses desde que se entenda desesti-
mada por silencio administrativo, de acordo co dispos-
to nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, e 46 da Lei 26/1998, do 13 de xullo, da
xurisdición contencioso-administrativa.

6. As resolucións de concesión da subvención
incluiranse no Rexistro Público de Subvencións
dependente da Consellería de Economía e Facenda co
fin da ordenación e coñecemento da actividade sub-
vencional en Galicia. Os datos incorporados a este
poderán ser obxecto de rectificación, cancelación e
oposición polo interesado. No suposto de que a publi-
cación dos datos do beneficiario poida ser contraria ao
respecto e salvagarda do honor e á intimidade persoal
e familiar das persoas físicas segundo a Lei orgánica
1/1982, do 5 de maio, de protección civil do dereito ao
honor, á intimidade persoal e familiar e á propia ima-
xe, este poderá facer constar o seu dereito a que non
se fagan públicos os seus datos.

Artigo 11º.-Publicidade da resolución.

1. De conformidade cos puntos 3º e 4º do artigo 13
da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de
boas prácticas na Administración pública galega e co
previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo
que se regulan os rexistros públicos creados nos arti-
gos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Gali-
cia para o ano 2006, a Consellería de Medio Ambien-
te e Desenvolvemento Sostible publicará no Diario
Oficial de Galicia e na súa páxina web oficial a rela-
ción dos beneficiarios e o importe das axudas conce-
didas ao abeiro desta orde, e incluirá, igualmente, as
referidas axudas e as sancións que como consecuen-
cia delas se puidesen impoñer, nos correspondentes
rexistros públicos, polo que a presentación da solici-
tude leva implícita a autorización para o tratamento
necesario dos datos dos beneficiarios e da súa publi-
cación na citada páxina web.

2. Así mesmo, o beneficiario das axudas deberá cum-
prir coa exixencia de publicidade da axuda concedida ao
abeiro do disposto no artigo 15.3º da Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 12º.-Modificación da resolución.

Toda alteración nas condicións tidas en conta para
a concesión da subvención e, en todo caso, a obten-
ción concorrente de subvencións ou axudas outorga-
das por outras administracións ou entes públicos ou
privados, nacionais ou internacionais, poderá dar
lugar á modificación da resolución da concesión, de
acordo co disposto no artigo 17.4º da Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 13º.-Obrigas dos beneficiarios.

1. As actuacións obxecto de subvención deberán
contar no momento do seu inicio coas licenzas e auto-
rizacións preceptivas.

2. A aprobación da subvención implicará o compro-
miso dos solicitantes de executar as accións indicadas
nas condicións propostas. A execución das activida-
des obxecto de axuda deberá realizarse na extensión
e coas condicións técnicas recollidas na memoria e,
en todo caso, axustaranse aos termos recollidos na
resolución.

3. Os investimentos obxecto de subvención deberán
realizarse antes do 15 de outubro. Excepcionalmente
cando isto non sexa posible, por causas debidamente
xustificadas de forza maior, o director xeral de Con-
servación da Natureza poderá conceder, por delega-
ción do conselleiro de Medio Ambiente e Desenvolve-
mento Sostible, unha prórroga dentro dos límites esta-
blecidos no artigo 49.1º da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común.

4. Os beneficiarios deberán de conservar polo
menos durante 5 anos os documentos acreditativos da
aplicación dos fondos recibidos, segundo o artigo
11 g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia.

Artigo 14º.-Xustificación dos gastos.

1. Con carácter xeral, e salvo que a resolución de
concesión da axuda dispoña o contrario, a xustifica-
ción do remate das actividades e do pagamento de
conceptos correspondentes a elas, deberá realizarse
antes do 15 de outubro de 2009.

2. Documentación acreditativa da realización dos
investimentos:

-Documentación que acredite a efectiva realización
dos pagamentos: extractos de contas, ordes de trans-
ferencia, certificacións bancarias ou documentos
equivalentes. No caso de acudirse á contratación
externa, á anterior documentación xuntaráselle copia
das facturas emitidas polos provedores.

-Certificado da entidade financeira en que se solicite
o pagamento da axuda, no cal consten a titularidade, os
códigos identificadores da entidade, da sucursal díxito
de control e o número de conta (anexo VIII). Aqueles
beneficiarios aos que se teña aboado a subvención o
exercicio pasado non precisan presentar de novo a cer-
tificación bancaria, agás que opten por cambiar de con-
ta bancaria para percibir a axuda desta orde.

-Igualmente, deberase presentar unha declaración do
conxunto das solicitudes de axuda efectuadas ou conce-
didas, para o mesmo proxecto, polas distintas adminis-
tracións públicas competentes segundo o anexo IV.

3. Os servizos provinciais de Conservación da Natu-
reza comprobarán a documentación e engadirán as
certificacións sobre o grao de execución das activida-
des subvencionadas e sobre a adecuación destas ao
anexo III e á documentación que serviu de base para
ao outorgamento da axuda.
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4. Unha vez realizado o anterior, o expediente remi-
tirase xunto cunha proposta de pagamento ou de revo-
gación, de ser o caso, á Dirección Xeral de Conserva-
ción da Natureza.

Artigo 15º.-Modificación das actividades subvencio-
nadas.

Calquera modificación que se pretenda realizar nas
actividades aprobadas, tanto no referente ao orzamen-
to aprobado como ás distintas partidas que o compo-
ñen, requirirá a aceptación expresa e previa do direc-
tor xeral de Conservación da Natureza, por delegación
do conselleiro de Medio Ambiente e Desenvolvemen-
to Sostible, logo de informe favorable do servizo pro-
vincial correspondente. Para tal efecto, realizarase
unha proposta de modificación xustificada, que se
deberá presentar con quince días hábiles de antela-
ción á súa realización.

No caso de que a modificación afecte só a localiza-
ción das parcelas en que se vai actuar, deberá presen-
tarse xunto coa solicitude un novo anexo V debida-
mente cuberto coa relación das novas parcelas.
Corresponderalle ao servizo provincial a autorización
ou denegación dela. O silencio neste suposto terá a
consideración de denegatorio.

Artigo 16º.-Revogación.

1. Procederá a revogación das axudas concedidas,
así como o reintegro total ou parcial das contías per-
cibidas e a exixencia dos xuros de demora, de acordo
co establecido no artigo 36 da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, nos casos e termos
previstos no artigo 33 da mesma lei.

2. En todos os supostos anteriormente citados, e por
proposta do director xeral de Conservación da Natu-
reza, tras o informe previo do servizo provincial, e tras
a audiencia previa ao interesado, o conselleiro de
Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible poderá
revogar, total ou parcialmente, as axudas que foron
concedidas no seu día e declarará a obriga de reinte-
grar á Xunta de Galicia as cantidades percibidas, coa
subscrición dos xuros de demora fixados pola lei.

Artigo 17º.-Pagamento.

1. O pagamento corresponderase co importe que
resulte de aplicar a porcentaxe da axuda aos gastos
subvencionables. Excepcionalmente, por resolución
do director xeral, poderá subvencionarse só unha par-
te dos gastos aprobados sempre que se xustifique
documentalmente o motivo de non ter realizado o total
do gasto, que a parte executada constitúa unha unida-
de operativa independente e sempre que se manteñan
as condicións recollidas no anexo III. Neste caso,
aplicarase a correspondente minoración.

2. Non poderá realizarse o pagamento da subven-
ción se non se cumpren os requisitos establecidos no
artigo 31.7º da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

Artigo 18º.-Crédito.

As axudas previstas nesta orde concederanse con
cargo á aplicación orzamentaria 15.02.541B.781.0 do
exercicio orzamentario 2009 (código do proxecto

2009-00944), dotada cun crédito inicial de cento
sesenta mil euros (160.000 €) correspondentes a fon-
dos propios na súa totalidade.

O devandito importe inicial poderá incrementarse
con achegas adicionais despois oportuna tramitación
orzamentaria, axustándose ao disposto no artigo 31 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 19º.-Control das actividades subvencionadas.

A Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve-
mento Sostible poderá, en calquera momento, inspec-
cionar e controlar o destino das axudas e o cumpri-
mento dos fins para os cales foron concedidas. En
consecuencia, os servizos da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible poderán facer
visitas e inspeccións nos lugares onde se realizasen
actividades, mesmo con carácter previo á concesión
das axudas, para comprobar a súa adecuación á nor-
mativa vixente, así como solicitar, en calquera
momento da tramitación do procedemento, canta
documentación se considere necesaria para compro-
bar a adecuada execución das actividades que fosen
obxecto das axudas, consonte co establecido no artigo
30.1º da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

Artigo 20º.-Compatibilidade.

As axudas previstas nesta orde serán compatibles
con outras subvencións de calquera outra Administra-
ción pública para as mesmas finalidades, sempre e
cando a suma das subvencións concedidas non supere
o importe total dos gastos, consonte co establecido no
artigo 17.3º da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

Artigo 21º.-Obriga de facilitar información.

Ademais da documentación complementaria que,
durante a tramitación do procedemento, lles poidan
exixir os órganos correspondentes da Dirección Xeral
de Conservación da Natureza, os beneficiarios das
axudas previstas nesta orde teñen a obriga de facilitar
toda a información que lles requira a Intervención
Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Con-
tas e o Consello de Contas, no exercicio das súas fun-
cións de fiscalización e control do destino das axudas
públicas, así como a que lles requira calquera órgano
comunitario de inspección ou control.

Disposicións adicionais

Primeira.-Delegación de funcións.

Delégase no director xeral de Conservación da
Natureza o exercicio da competencia para conceder
ou denegar as axudas obxecto desta orde, contida no
seu artigo 10.1º, consonte o disposto no artigo 13 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.

Segunda.-Anticipado de gasto.

Esta convocatoria de axudas tramítase de acordo co
establecido na Orde do 11 de febreiro de 1998, da
Consellería de Economía e Facenda, pola que se
regula a tramitación anticipada de expedientes de
gasto, polo que queda condicionada a súa eficacia á
existencia de crédito adecuado e suficiente nos orza-
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mentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o
ano 2009.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Desenvolvemento.

Facúltase o director xeral de Conservación da Natu-
reza para ditar todas as resolucións necesarias para o
desenvolvemento e aplicación do disposto nesta orde.

Segunda.-Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 19 de decembro de 2008.

Manuel Vázquez Fernández
Conselleiro de Medio Ambiente e Desenvolvemento

Sostible

Conselleiro de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 
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PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDE
AXUDAS PARA A MELLORA DO HÁBITAT DA PERDIZ RUBIA

MA722A

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E 
DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________
(Para cubrir pola Administración)LEXISLACIÓN APLICABLE

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU PERSOA QUE O/A REPRESENTE

Orde do 19 de decembro de 2008, da Dirección Xeral de Conservación da 
Natureza, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 
2009 axudas para a mellora do hábitat da perdiz rubia.

de, de

ENDEREZO

CIF/NIF

PROVINCIA

ENTIDADE

CONCELLO

TELÉFONOLOCALIDADE CÓDIGO POSTAL FAXEXTENSIÓN CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE

E, na súa representación:

ENDEREZO

TELÉFONO

CÓDIGO POSTAL

NIF

CONCELLO

PROVINCIA

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME

CARGO

FAXLOCALIDADE

DATOS DOS TERREOS CINEXÉTICOS NOS QUE SE VAN REALIZAR OS TRABALLOS
MATRÍCULA NOME CONCELLO/S SUPERFICIE

TRABALLOS PROXECTADOS
ACTUACIÓN CANTIDADE UNIDADE CUSTO (€)

Roza de matorral

Sementeira de

Limpeza de fontes

ha

ha

ud

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA
FOTOCOPIA DO CIF/NIF DO SOLICITANTE DESTINATARIO DA SUBVENCIÓN

ACORDO OU ACTA DO ÓRGANO COMPETENTE DA SOCIEDADE OU ASOCIACIÓN

DECLARACIÓN XURADA DO CONXUNTO DAS SOLICITUDES EFECTUADAS OU CONCEDIDAS PARA O MESMO PROXECTO (ANEXO IV)

DECLARACIÓN DE DISPOÑIBILIDADE DOS TERREOS (ANEXO V)

MEMORIA

ACREDITACIÓN DOS MÉRITOS ALEGADOS NO ARTIGO 8

OUTROS

Presta expresamente o seu consentimento á Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que, de acordo co establecido nos puntos 3º e 4º do artigo 13 da 
Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública e no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos 
creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, publique as subvencións 
concedidas ao abeiro desta orde no Diario Oficial de Galicia, na súa páxina web oficial e nos rexistros públicos referidos, con expresión da entidade beneficiaria, a contía e a 
súa finalidade, no xeito que determine o órgano competente.

ANEXO I

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a 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 esta consellería como responsable do ficheiro (o enderezo figura ao pé desta solicitude).
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PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDE
AXUDAS PARA A MELLORA DO HÁBITAT DA PERDIZ RUBIA

MA722A

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E 
DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________
(Para cubrir pola Administración)LEXISLACIÓN APLICABLE

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU PERSOA QUE O/A REPRESENTE

Orde do 19 de decembro de 2008, da Dirección Xeral de Conservación da 
Natureza, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 
2009 axudas para a mellora do hábitat da perdiz rubia.

de, de

ANEXO II

ENDEREZO

CIF / NIF

PROVINCIA

ENTIDADE 1

CONCELLO

TELÉFONOLOCALIDADE CÓDIGO POSTAL FAXEXTENSIÓN CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DAS ENTIDADES SOLICITANTES

E, na súa representación:

ENDEREZO

TELÉFONO

CÓDIGO POSTAL

NIF

CONCELLO

PROVINCIA

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME

FAXLOCALIDADE

ENDEREZO

CIF / NIF

PROVINCIA

ENTIDADE 2

CONCELLO

TELÉFONOLOCALIDADE CÓDIGO POSTAL FAXEXTENSIÓN CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DOS TERREOS CINEXÉTICOS NOS QUE SE VAN REALIZAR OS TRABALLOS
MATRÍCULA NOME CONCELLO/S SUPERFICIE

TRABALLOS PROXECTADOS

ACTUACIÓN CANTIDADEUNIDADE CUSTO (€)

Roza de matorral

Sementeira de

Limpeza de fontes

ha

ha

ud

%
entidade

1

%
entidade

2

%
entidade

1

%
entidade

2

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA
FOTOCOPIA DO CIF/NIF DO SOLICITANTE DESTINATARIO DA 
SUBVENCIÓN
ACORDOS OU ACTAS DOS ÓRGANOS COMPETENTES DAS SOCIEDADES 
OU ASOCIACIÓNS
DECLARACIÓN XURADA DO CONXUNTO DAS SOLICITUDES 
EFECTUADAS OU CONCEDIDAS, PARA O MESMO PROXECTO (ANEXO IV) OUTROS

ACREDITACIÓN DOS MÉRITOS ALEGADOS NO ARTIGO 8

MEMORIA

DECLARACIÓN DE DISPOÑIBILIDADE DOS TERREOS (ANEXO V)

Presta expresamente o seu consentimento á Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que, de acordo co establecido nos puntos 3º e 4º do artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, 
de transparencia e de boas prácticas na Administración pública e no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de 
decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, publique as subvencións concedidas ao abeiro desta orde no Diario Oficial de Galicia, na súa páxina web oficial e 
nos rexistros públicos referidos, con expresión da entidade beneficiaria, a contía e a súa finalidade, no xeito que determine o órgano competente.

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a 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 esta 
consellería como responsable do ficheiro (o enderezo figura ao pé desta solicitude).
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ANEXO III
Condicións técnicas a que se deben axustar as actuacións

previstas

-A zona do Tecor en que se localicen as actuacións
deberá ter unha superficie mínima de 200 ha de
mato.

-As rozas realizaranse en pequenas parcelas de
0,5 a 1 ha dispersas pola superficie.

-Os restos da roza serán triturados mecanicamente
ou, se non for tecnicamente posible, serán amorea-
dos.

-Estas rozas deben ir acompañadas da sementeira
dun cereal de inverno e/ou unha leguminosa, nunha
porcentaxe mínima do 50% da superficie total roza-
da. A preparación do terreo tras a roza consistirá
nunha pasada de grade de discos e na botadura do
cal coa maior antelación posible á sementeira.
A colleita obtida quedará no monte para o seu apro-
veitamento pola fauna.

-Respetaranse pés aillados de mato alto (por
exemplo, de máis de 1 m de altura) e pequenas man-
chas de mato de pouca altura coa finalidade de for-

necer heteroxeneidade e refuxio nas zonas de actua-
ción.

-Nas limpezas e acondicionamento de fontes evita-
rase que estes queden totalmente despexado de
cobertura vexetal coa finalidade de non favorecer a
predación sobre as aves nestes lugares.

-Evitaranse as actuacións en superficies xeométri-
cas de lindeiros lineais.

-As actuacións obxecto de axuda non poderán rea-
lizarse nos meses de xuño, xullo e agosto para evitar
posibles prexuízos tanto á cría da perdiz como dou-
tras especies animais presentes na zona.

As actuacións en terrenos incluídos nun espazo
natural protexido, segundo a normativa vixente, non
poderán ser contraditorias co determinado na norma
reguladora que o atinxa e, en todo caso, deberán
contar co informe favorable do Servizo Provincial de
Conservación da Natureza. En ningún caso serán
aprobadas actuacións previstas nos hábitats priorita-
rios recollidos no anexo I da Directiva 92/43, do 21
de maio, relativa á conservación dos hábitats natu-
rais e da fauna e flora silvestres.

DECLARACIÓN SOBRE OUTRAS AXUDAS SOLICITADAS

en nome propio ou en representación da entidade

D/Dª , con NIF

con CIF e enderezo en

DENOMINACIÓN DO ORGANISMO, SOCIEDADE OU ENTIDADE 
PÚBLICA Á QUE LLE FOI SOLICITADA A AXUDA IMPORTE  

CONCESIÓNSOLICITUDE (1)

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase PENDENTE nesta columna. No caso de solicitudes denegadas farase constar como 
DENEGADA

DATA DE

Que non teño solicitado e non se me concederon axudas para a mesma finalidade das distintas administracións públicas competentes ou das 
entidades vinculadas ou dependentes delas.

(Sinatura do/a representante da entidade solicitante)

DECLARA:

Que teño solicitado e se me concederon (ou se está pendente de resolución de concesión) axudas para a mesma finalidade das distintas 
administracións públicas competentes ou das entidades vinculadas ou dependentes delas, como se indica a continuación:

ANEXO IV

de, de

,
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MODIFICACIÓN DAS ACTIVIDADES PROXECTADAS

ANEXO VI

CARACTERÍSTICAS DA 
ACTIVIDADE PROXECTADA

CARACTERÍSTICAS DA 
ACTIVIDADE EXECUTADA

XUSTIFICACIÓN DAS 
MODIFICACIÓNS

ANEXO V

DECLARACIÓN DE POSESIÓN DAS AUTORIZACIÓNS DOS PROPIETARIOS DOS TERREOS

en nome propio ou en representación de

D/Dª ,con NIF

DECLARO, BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:

, como titular/es do/s Tecor/s

, situado/s nos, nº de matrícula

concello/s de 

Que conto coa autorización dos propietarios que se relacionan neste documento para a realización das actuacións que se describen a seguir:

SUPERFICIE
OBXECTO DE 

ACTUACIÓN (ha)PARCELAPOLÍGONO

DATOS CATASTRAIS

SUPERFICIE (ha)
PROPIETARIO

ACTUACIÓN
PREVISTA

Así mesmo, declaro que existe un compromiso entre os propietarios destes terreos e a/s sociedade/s:

para non recolectar nin pastorear nas parcelas obxecto de sementeira.

(Sinatura do/a representante da entidade solicitante)

de, de
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Conselleiro de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 
 Remitir información ao Servizo de Conservación da Natureza: 
Praza Luís Seoane, s/n 5ª planta           Rolda da Muralla, 70, 1ª plta.         Rúa do Paseo, 18, 3º                    Rúa Benito Corbal, 47-5ª plta. 
15800 A Coruña                                     27002 Lugo                                     32003 Ourense                                  36071 Pontevedra

Que os datos arriba reflectidos son correctos e corresponden ao titular e número de conta.

, de de

Sinatura do/a solicitante

CERTIFICO:

FICHA DE SOLICITUDE DE TRANSFERENCIA BANCARIA

ENDEREZO

TITULAR DA CONTA DNI/NIF

TELÉFONOLOCALIDADE CÓDIGO POSTAL

ENTIDADE FINANCEIRA

CÓDIGO POSTAL

DATOS DA CONTA
CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DA SUCURSAL DÍXITOS DE CONTROL CÓDIGO DA CONTA 

PROVINCIA

ENDEREZO

PROVINCIA LOCALIDADE

EXPEDIENTE

ANEXO VIII

Sinatura e selo da entidade financeira

ACREDITACIÓN DE MÉRITOS DO PUNTO (e) DO ARTIGO 8º DA ORDE

ANEXO VII

-  ENTIDADE/S  SOLICITANTE/S:

-  Nº DE CAZADORES DE MENOR NA/S SOCIEDADE/S CON LICENZA EN VIGOR : 

-  CADERNOS DE CAZA DEBIDAMENTE CUBERTOS E ENTREGADOS NO SERVIZO PROVINCIAL: 

(INDICAR O  NÚMERO) CADERNOS ENTREGADOS CORRESPONDENTES A UN TOTAL DE 

CAZADORES.

DATA DE ENTREGA:

de, de


