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SOL·LICITUD PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES PER A L'APLICACIÓ DE MESURES DE 
GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT 

RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020  
SOLICITUD PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE 
GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 

RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020

A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)FAXTELÈFON / TELÉFONOPROVÍNCIA / PROVINCIA

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DNI / CIF

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD

B DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI ÉS EL CAS) 
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)

DNI TELÈFON / TELÉFONONOM / NOMBRECOGNOMS / APELLIDOS

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

C NOTIFICACIONS (SI ÉS DIFERENT DE L'APARTAT A) 
NOTIFICACIONES (SI ES DISTINTO AL APARTADO A)

(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, la persona interessada haurà de disposar de certificat electrònic en els termes previstos en 
la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). 
(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, la persona interesada deberá disponer de certificado electrónico en los términos previstos 
en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

Si el sol·licitant és persona física, accepta la notificació per mitjans electrònics: 
Si el solicitante es persona física, acepta la notificación por medios electrónicos:

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

FAXTELÈFON / TELÉFONOPROVÍNCIA / PROVINCIALOCALITAT / LOCALIDAD

SI

D CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓ (AUTORITZACIÓ / OPOSICIÓ) 
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN (AUTORIZACIÓN / OPOSICIÓN)

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN

Autoritze la consulta de les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària Estatal 
Autorizo la consulta de los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria Estatal

Autoritze la consulta de les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària Autonòmica. 
Autorizo la consulta de los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria Autonómica.

L'òrgan gestor del procediment està autoritzat per a procedir a la consulta de la següent informació: identitat del sol·licitant o, en el seu cas, del seu representant legal, 
consulta de dades cadastrals, així com dades d'estar al corrent amb la Tresoreria de la Seguretat Social. No obstant això, si desitja oposar-se a això, és imprescindible 
que indique a continuació la informació concreta a la consulta de la qual s'oposa i els motius que ho justifiquen. Si s'oposa, queda obligat a aportar els documents 
acreditatius corresponent 
El órgano gestor del procedimiento está autorizado para proceder a la consulta de la siguiente información: identidad del solicitante o, en su caso, de su representante 
legal, consulta de datos catastrales, así como datos de estar al corriente con la Tesorería de la Seguridad Social. No obstante, si desea oponerse a ello, es 
imprescindible que indique a continuación la información concreta a cuya consulta se opone y los motivos que lo justifican. Si se opone, queda obligado a aportar los 
documentos acreditativos correspondientes. 

M'opose a l'obtenció de les dades d'estar al corrent dels pagaments amb la Tresoreria de la Seguretat Social 
Me opongo a la obtención de los datos de estar al corriente de los pagos con la Tesorería de la Seguridad Social

M'opose a l'obtenció de les dades d'identitat del sol·licitant o, en el seu cas, del seu representant legal 
Me opongo a la obtención de los datos de identidad del solicitante o, en su caso, de su representante legal

Motiu oposició: 
Motivo oposición:

L'òrgan gestor del procediment ha d'estar autoritzat per vosté per a poder consultar les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i 
autonòmica. Si autoritza aquesta consulta, indique-ho a continuació 
El órgano gestor del procedimiento debe estar autorizado por usted para poder consultar los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria, estatal y 
autonómica. Si autoriza dicha consulta, indíquelo a continuación.

AVÍS: Si no dona la següent autorització, haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents 
AVISO: Si no da la siguiente autorización, deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes.

OPOSICIÓ / OPOSICIÓN

M'opose a la consulta de dades cadastrals 
Me opongo a la consulta de datos catastrales
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RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020  
SOLICITUD PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE 
GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 

RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020

E DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT A SUBVENCIONAR ANY 2020 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A SUBVENCIONAR AÑO 2020

Capítol II. Redacció d'instruments de gestió forestal sostenible 
Capítulo II. Redacción de instrumentos de gestión forestal sostenible

Redacció Pla Tècnic Gestió Forestal o 
la seua revisió  

 Redacción Plan Técnico Gestión 
Forestal o su revisión 

Província 
Provincia

Municipi  
Municipio

Referència 
cadastral 
(polígon; 
parcel·la) 

Referencia 
catastral 

(polígono; 
parcela)

Superfície 
Superficie 

(ha)

Subvenció 
sol·licitada 
Subvención 
solicitada

Actuació  
Actuación

Redacció Pla Tècnic Gestió Forestal 
conjunts o la seua revisió  

Redacción Plan Técnico Gestión 
Forestal conjuntos o su revisión 

Redacció Projecte d'Ordenació de 
muntanyes o la seua revisió  

Redacción Proyecto de Ordenación de 
montes o su revisión 

Redacció Projecte d'Ordenació de 
muntanyes conjunt o la seua revisió  

Redacción Proyecto de Ordenación de 
montes conjunto o su revisión 

Reforestació sota coberta  
Reforestación bajo cubierta 

Capítol III. Gestió forestal sostenible per a la millora ambiental, paisatgística i foment dels ecosistemes forestals  
Capítulo III. Gestión forestal sostenible para la mejora ambiental, paisajística y fomento de los ecosistemas forestales 

Província 
Provincia

Municipi  
Municipio

Referència 
cadastral 
(polígon; 
parcel·la) 

Referencia 
catastral 

(polígono; 
parcela)

Unitats  
d'actuació 
Unidades  

de  
actuación

Subvenció 
sol·licitada 
Subvención 
solicitada

Actuació  
Actuación

Tales de millora amb eliminació de 
restes 

Cortas de mejora con eliminación de 
restos

Tales de millora amb eliminació de 
restes  

Podas de formación o mantenimiento 

Pela de suro de baixa qualitat i/o 
derbornizat passat el seu torn 

Pela de corcho de baja calidad y/o 
derbornizado pasado su turno 

Regulació de competència: 
desbrossaments  

 Regulación de competencia: 
desbroces 

Creació de discontinuïtats en antics 
cultius: desbrossaments i poda  

Creación de discontinuidades en 
antiguos cultivos: desbroces y poda 

Tala i descortezat o astellats de peus 
afectats  

Corta y descortezado o astillados de 
pies afectados 

Col·locació de paranys de feromones 
o atractius cairomonals  

Colocación de trampas de feromonas 
o atractivos cairomonales 
Recuperació de bancals  

Recuperación de bancales 
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Assistència tècnica sobre sostenibilitat 
mig ambiental  

Asistencia técnica sobre sostenibilidad 
medio ambiental 

Província 
Provincia
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Municipio
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d'estella forestal i de productes 

forestals no fusters  
Instalaciones para el almacenamiento 

de astilla forestal y de productos 
forestales no maderables 

Adquisició i instal·lació nova 
maquinària destinada a explotacions 

forestals  
Adquisición e instalación nueva 

maquinaria destinada a explotaciones 
forestales 

Reposició de maquinària destinada a 
explotacions forestals  

Reposición de maquinaria destinada a 
explotaciones forestales 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A SUBVENCIONAR AÑO 2021

Capítol II. Redacció d'instruments de gestió forestal sostenible 
Capítulo II. Redacción de instrumentos de gestión forestal sostenible

Redacció Pla Tècnic Gestió Forestal o 
la seua revisió  

 Redacción Plan Técnico Gestión 
Forestal o su revisión 

Província 
Provincia

Municipi  
Municipio

Referència 
cadastral 
(polígon; 
parcel·la) 

Referencia 
catastral 

(polígono; 
parcela)

Superfície 
Superficie 

(ha)

Subvenció 
sol·licitada 
Subvención 
solicitada

Actuació  
Actuación

Redacció Pla Tècnic Gestió Forestal 
conjunts o la seua revisió  

Redacción Plan Técnico Gestión 
Forestal conjuntos o su revisión 

Redacció Projecte d'Ordenació de 
muntanyes o la seua revisió  

Redacción Proyecto de Ordenación de 
montes o su revisión 

Redacció Projecte d'Ordenació de 
muntanyes conjunt o la seua revisió  

Redacción Proyecto de Ordenación de 
montes conjunto o su revisión 

Reforestació sota coberta  
Reforestación bajo cubierta 

Capítol III. Gestió forestal sostenible per a la millora ambiental, paisatgística i foment dels ecosistemes forestals  
Capítulo III. Gestión forestal sostenible para la mejora ambiental, paisajística y fomento de los ecosistemas forestales 

Província 
Provincia

Municipi  
Municipio

Referència 
cadastral 
(polígon; 
parcel·la) 

Referencia 
catastral 

(polígono; 
parcela)

Unitats  
d'actuació 
Unidades  

de  
actuación

Subvenció 
sol·licitada 
Subvención 
solicitada

Actuació  
Actuación

Tales de millora amb eliminació de 
restes 

Cortas de mejora con eliminación de 
restos

Tales de millora amb eliminació de 
restes  

Podas de formación o mantenimiento 

Pela de suro de baixa qualitat i/o 
derbornizat passat el seu torn 

Pela de corcho de baja calidad y/o 
derbornizado pasado su turno 

Regulació de competència: 
desbrossaments  

 Regulación de competencia: 
desbroces 

Creació de discontinuïtats en antics 
cultius: desbrossaments i poda  

Creación de discontinuidades en 
antiguos cultivos: desbroces y poda 

Tala i descortezat o astellats de peus 
afectats  

Corta y descortezado o astillados de 
pies afectados 

Col·locació de paranys de feromones 
o atractius cairomonals  

Colocación de trampas de feromonas 
o atractivos cairomonales 
Recuperació de bancals  

Recuperación de bancales 
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mig ambiental  
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forestales no maderables 
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maquinària destinada a explotacions 
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maquinaria destinada a explotaciones 
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Reposició de maquinària destinada a 
explotacions forestals  

Reposición de maquinaria destinada a 
explotaciones forestales 
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F DOCUMENTACIÓ APORTADA 
DOCUMENTACIÓN APORTADA

Justificació de la titularitat:  
- de drets de propietat, mitjançant certificat cadastral descriptiu i gràfic.  
- de drets d'ús i gaudi mitjançant document notarial.  
Justificación de la titularidad:  
- de derechos de propiedad, mediante certificado catastral descriptivo y gráfico.  
- de derechos de uso y disfrute mediante documento notarial.

En el cas de persones jurídiques, còpia de les escriptures o estatuts en els quals conste la capacitat d'obrar del representant que realitza la 
sol·licitud o, en defecte d'això, certificat de l'acord de l'òrgan de govern pel qual aquest siga nomenat. 
En el caso de personas jurídicas, copia de las escrituras o estatutos en los que conste la capacidad de obrar del representante que realiza la 
solicitud o, en su defecto, certificado del acuerdo del órgano de gobierno por el que este sea nombrado.

En el cas de persones jurídiques i associacions de titulars forestals, còpia de les escriptures i/o estatuts registrats de l'entitat sol·licitant; En el cas 
d'associacions de titulars forestals, autorització signada per tots els titulars de les finques, a favor de l'associació, perquè aquesta puga sol·licitar 
i percebre l'ajuda. 
En el caso de personas jurídicas y asociaciones de titulares forestales, copia de las escrituras y/o estatutos registrados de la entidad solicitante; 
En el caso de asociaciones de titulares forestales, autorización firmada por todos los titulares de las fincas, a favor de la asociación, para que 
ésta pueda solicitar y percibir la ayuda.

En el cas d'agrupacions de titulars forestals sense personalitat jurídica, hauran de fer-se constar expressament, tant en la sol·licitud com en la 
resolució de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de subvenció a aplicar per 
cadascun d'ells, que tindran igualment la consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, haurà de nomenar-se un representant o apoderat únic 
de l'agrupació, amb poders bastants per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació, acreditat mitjançant 
document notarial. 
En el caso de agrupaciones de titulares forestales sin personalidad jurídica, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como 
en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención 
a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un 
representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a 
la agrupación, acreditado mediante documento notarial.
Si els titulars forestals pertanyen a alguna associació de titulars forestals amb personalitat jurídica, certificat del secretari de l'associació indicant 
la seua pertinença a aquesta. 
Si los titulares forestales pertenecen a alguna asociación de titulares forestales con personalidad jurídica, certificado del secretario de la 
asociación indicando su pertenencia a la misma.
Memòria justificativa de l'actuació a realitzar signada pel sol·licitant o representant. Quan l'actuació per a la qual se sol·licita la subvenció estiga 
continguda en un instrument tècnic de gestió forestal (ITGF), aquest fet es ressenyarà en la memòria justificativa, indicant el codi d'expedient de 
l'instrument aprovat. 
Memoria justificativa de la actuación a realizar firmada por el solicitante o representante. Cuando la actuación para la que se solicita la 
subvención esté contenida en un instrumento técnico de gestión forestal (ITGF), este hecho se reseñará en la memoria justificativa, indicando el 
código de expediente del instrumento aprobado.
Pressupost de l'actuació a realitzar, amb desglossament per partides i conceptes de despesa, signat pel sol·licitant o representant. 
Presupuesto de la actuación a realizar, con desglose por partidas y conceptos de gasto, firmado por el solicitante o representante.

Plans de l'actuació sobre base topogràfica i sobre ortofoto a escala 1/5.000 o 1/10.000. 
Planos de la actuación sobre base topográfica y sobre ortofoto a escala 1/5.000 o 1/10.000.

En el cas d'ajuntaments, s'inclourà acord del ple municipal per a sol·licitar l'ajuda. 
En el caso de ayuntamientos, se incluirá acuerdo del pleno municipal para solicitar la ayuda.

Model de domiciliació bancària degudament emplenat segons l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, 
per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen 
econòmicament amb l'administració de la Generalitat. / Modelo de domiciliación bancaria debidamente cumplimentado según la Orden 18/2011, 
de 17 de junio, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regula la comprobación y el procedimiento de registro de 
cuentas bancarias de las personas físicas y jurídicas que se relacionan económicamente con la administración de la Generalitat.

Documentació addicional per a les actuacions del capítol IV:  
- Certificació de l'autor del projecte acreditant que les instal·lacions o inversions sol·licitades s'adeqüen a la normativa mediambiental i de 
seguretat industrial vigents, quan corresponga.  
- Còpia de l'escriptura que acredite la propietat dels terrenys en els quals es durà a terme la inversió, així com la inscripció de les mateixa en el 
Registre de la propietat i certificació urbanística de la possibilitat de construir, en el seu cas.  
- Informació sobre el valor econòmic de l'explotació abans i després de realitzar la inversió, amb la finalitat de valorar la contribució estimada a 
l'augment del valor econòmic dels boscos. 
Documentación adicional para las actuaciones del capítulo IV:  
- Certificación del autor del proyecto acreditando que las instalaciones o inversiones solicitadas se adecúan a la normativa medioambiental y de 
seguridad industrial vigentes, cuando corresponda.  
- Copia de la escritura que acredite la propiedad de los terrenos en los que se va a llevar a cabo la inversión, así como la inscripción de las 
misma en el Registro de la propiedad y certificación urbanística de la posibilidad de construir, en su caso.  
- Información acerca del valor económico de la explotación antes y después de realizar la inversión, con el fin de valorar la contribución estimada 
al aumento del valor económico de los bosques. 
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En el caso de ayuntamientos, se incluirá acuerdo del pleno municipal para solicitar la ayuda.

Model de domiciliació bancària degudament emplenat segons l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, 
per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen 
econòmicament amb l'administració de la Generalitat. / Modelo de domiciliación bancaria debidamente cumplimentado según la Orden 18/2011, 
de 17 de junio, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regula la comprobación y el procedimiento de registro de 
cuentas bancarias de las personas físicas y jurídicas que se relacionan económicamente con la administración de la Generalitat.

Documentació addicional per a les actuacions del capítol IV:  
- Certificació de l'autor del projecte acreditant que les instal·lacions o inversions sol·licitades s'adeqüen a la normativa mediambiental i de 
seguretat industrial vigents, quan corresponga.  
- Còpia de l'escriptura que acredite la propietat dels terrenys en els quals es durà a terme la inversió, així com la inscripció de les mateixa en el 
Registre de la propietat i certificació urbanística de la possibilitat de construir, en el seu cas.  
- Informació sobre el valor econòmic de l'explotació abans i després de realitzar la inversió, amb la finalitat de valorar la contribució estimada a 
l'augment del valor econòmic dels boscos. 
Documentación adicional para las actuaciones del capítulo IV:  
- Certificación del autor del proyecto acreditando que las instalaciones o inversiones solicitadas se adecúan a la normativa medioambiental y de 
seguridad industrial vigentes, cuando corresponda.  
- Copia de la escritura que acredite la propiedad de los terrenos en los que se va a llevar a cabo la inversión, así como la inscripción de las 
misma en el Registro de la propiedad y certificación urbanística de la posibilidad de construir, en su caso.  
- Información acerca del valor económico de la explotación antes y después de realizar la inversión, con el fin de valorar la contribución estimada 
al aumento del valor económico de los bosques. 
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SOL·LICITUD PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES PER A L'APLICACIÓ DE MESURES DE 
GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT 

RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020  
SOLICITUD PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE 
GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 

RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020

G DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTE

No estar incurs en alguna de les circumstàncies recollides en l'apartat 2n de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. / No estar incurso en alguna de las circunstancias recogidas en el apartado 2º del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
No haver sol·licitat una altra ajuda per a la mateixa finalitat. En cas d'haver obtingut subvencions per a les mateixes despeses subvencionables 
procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques nacionals o internacionals, haurà d'especificar la quantia, la data de 
concessió i l'organisme que concedeix l'ajuda. / No haber solicitado otra ayuda para la misma finalidad. En caso de haber obtenido subvenciones 
para los mismos gastos subvencionables procedentes de cualquiera de las administraciones o entidades públicas nacionales o internacionales, 
deberá especificar la cuantía, la fecha de concesión y el organismo que concede la ayuda.

Compliment de la quota de reserva per a la integració social de personal discapacitat, si és el cas. 
Cumplimiento de la cuota de reserva para la integración social de personal discapacitado, si es el caso.

La catalogació com a finca rústica no urbanitzable dels terrenys objecte d'actuació, excepte per a les actuacions del capítol IV; 
La catalogación como finca rústica no urbanizable de los terrenos objeto de actuación, salvo para las actuaciones del capítulo IV;

En el cas que el sol·licitant siga una empresa, que es tracta d'una PIME, d'acord amb els criteris establits en l'annex I del Reglament (UE) núm. 
702/2014. / En el caso de que el solicitante sea una empresa, que se trata de una PYME, de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo I 
del Reglamento (UE) núm. 702/2014.
Disposar del pla d’igualtat corresponent, les entitats beneficiàries que hi estiguen obligades, d’acord amb l’article 4 de la Llei 9/2003, de 2 d’abril, 
de la Generalitat, d’igualtat de dones i homes, així com l’article 14 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes / Disponer del correspondiente Plan de Igualdad, en el caso de entidades beneficiarias que estén obligadas a ello de acuerdo con el 
artículo 4 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, de igualdad de mujeres y hombres, así como el artículo 14 de la Ley orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

H SOL·LICITUD 
SOLICITUD

La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que les dades ressenyades en la present sol·licitud i en la documentació que s'hi adjunta 
són exactes i conformes amb l'establit en la legislació, i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, quedant a la disposició 
de la Generalitat per a la seua presentació, comprovació, control i inspecció posterior que s’estimen oportuns. 
La persona que firma declara, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en la presente solicitud y en la documentación que se adjunta son 
exactos y conformes con lo establecido en la legislación, y que se encuentra en posesión de la documentación que así lo acredita, quedando a 
disposición de la Generalitat para su presentación, comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos.

Es sol·licita l'ajuda per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020. / Se solicita la ayuda para la aplicación de medidas de gestión forestal sostenible en el marco del Programa de desarrollo 
rural de la Comunidad Valenciana 2014-2020.

, d de
La persona sol·licitant o el/la seua representant legal 

La persona solicitante o su representante legal

Firma:

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu, com a 
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la 
possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 
15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99). 
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, 
como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le 
informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

S'informa als beneficiaris que, de conformitat amb l'article 113 del Reglament (UE) núm. 1306/2013, les seues dades seran publicades 
conformement a l'article 111 d'aquest Reglament i podran ser tractats per organismes d'auditoria i recerca de la Unió Europea i nacionals, per a 
salvaguardar els interessos financers de la Unió. 
Se informa a los beneficiarios de que, de conformidad con el artículo 113 del Reglamento (UE) núm. 1306/2013, sus datos serán publicados con 
arreglo al artículo 111 de dicho Reglamento y podrán ser tratados por organismos de auditoría e investigación de la Unión Europea y nacionales, 
para salvaguardar los intereses financieros de la Unión.
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SOL·LICITUD PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES PER A L'APLICACIÓ DE MESURES DE 
GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT 

RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020  
SOLICITUD PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE 
GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 

RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020

G DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTE

No estar incurs en alguna de les circumstàncies recollides en l'apartat 2n de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. / No estar incurso en alguna de las circunstancias recogidas en el apartado 2º del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
No haver sol·licitat una altra ajuda per a la mateixa finalitat. En cas d'haver obtingut subvencions per a les mateixes despeses subvencionables 
procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques nacionals o internacionals, haurà d'especificar la quantia, la data de 
concessió i l'organisme que concedeix l'ajuda. / No haber solicitado otra ayuda para la misma finalidad. En caso de haber obtenido subvenciones 
para los mismos gastos subvencionables procedentes de cualquiera de las administraciones o entidades públicas nacionales o internacionales, 
deberá especificar la cuantía, la fecha de concesión y el organismo que concede la ayuda.

Compliment de la quota de reserva per a la integració social de personal discapacitat, si és el cas. 
Cumplimiento de la cuota de reserva para la integración social de personal discapacitado, si es el caso.

La catalogació com a finca rústica no urbanitzable dels terrenys objecte d'actuació, excepte per a les actuacions del capítol IV; 
La catalogación como finca rústica no urbanizable de los terrenos objeto de actuación, salvo para las actuaciones del capítulo IV;

En el cas que el sol·licitant siga una empresa, que es tracta d'una PIME, d'acord amb els criteris establits en l'annex I del Reglament (UE) núm. 
702/2014. / En el caso de que el solicitante sea una empresa, que se trata de una PYME, de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo I 
del Reglamento (UE) núm. 702/2014.
Disposar del pla d’igualtat corresponent, les entitats beneficiàries que hi estiguen obligades, d’acord amb l’article 4 de la Llei 9/2003, de 2 d’abril, 
de la Generalitat, d’igualtat de dones i homes, així com l’article 14 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes / Disponer del correspondiente Plan de Igualdad, en el caso de entidades beneficiarias que estén obligadas a ello de acuerdo con el 
artículo 4 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, de igualdad de mujeres y hombres, así como el artículo 14 de la Ley orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

H SOL·LICITUD 
SOLICITUD

La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que les dades ressenyades en la present sol·licitud i en la documentació que s'hi adjunta 
són exactes i conformes amb l'establit en la legislació, i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, quedant a la disposició 
de la Generalitat per a la seua presentació, comprovació, control i inspecció posterior que s’estimen oportuns. 
La persona que firma declara, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en la presente solicitud y en la documentación que se adjunta son 
exactos y conformes con lo establecido en la legislación, y que se encuentra en posesión de la documentación que así lo acredita, quedando a 
disposición de la Generalitat para su presentación, comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos.

Es sol·licita l'ajuda per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020. / Se solicita la ayuda para la aplicación de medidas de gestión forestal sostenible en el marco del Programa de desarrollo 
rural de la Comunidad Valenciana 2014-2020.

, d de
La persona sol·licitant o el/la seua representant legal 

La persona solicitante o su representante legal

Firma:

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu, com a 
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la 
possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 
15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99). 
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, 
como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le 
informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

S'informa als beneficiaris que, de conformitat amb l'article 113 del Reglament (UE) núm. 1306/2013, les seues dades seran publicades 
conformement a l'article 111 d'aquest Reglament i podran ser tractats per organismes d'auditoria i recerca de la Unió Europea i nacionals, per a 
salvaguardar els interessos financers de la Unió. 
Se informa a los beneficiarios de que, de conformidad con el artículo 113 del Reglamento (UE) núm. 1306/2013, sus datos serán publicados con 
arreglo al artículo 111 de dicho Reglamento y podrán ser tratados por organismos de auditoría e investigación de la Unión Europea y nacionales, 
para salvaguardar los intereses financieros de la Unión.
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A
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
B
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI ÉS EL CAS)
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)
C
NOTIFICACIONS (SI ÉS DIFERENT DE L'APARTAT A)
NOTIFICACIONES (SI ES DISTINTO AL APARTADO A)
(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, la persona interessada haurà de disposar de certificat electrònic en els termes previstos en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, la persona interesada deberá disponer de certificado electrónico en los términos previstos en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
Si el sol·licitant és persona física, accepta la notificació per mitjans electrònics:
Si el solicitante es persona física, acepta la notificación por medios electrónicos:
D
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓ (AUTORITZACIÓ / OPOSICIÓ)
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN (AUTORIZACIÓN / OPOSICIÓN)
AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN
L'òrgan gestor del procediment està autoritzat per a procedir a la consulta de la següent informació: identitat del sol·licitant o, en el seu cas, del seu representant legal, consulta de dades cadastrals, així com dades d'estar al corrent amb la Tresoreria de la Seguretat Social. No obstant això, si desitja oposar-se a això, és imprescindible que indique a continuació la informació concreta a la consulta de la qual s'oposa i els motius que ho justifiquen. Si s'oposa, queda obligat a aportar els documents acreditatius corresponent
El órgano gestor del procedimiento está autorizado para proceder a la consulta de la siguiente información: identidad del solicitante o, en su caso, de su representante legal, consulta de datos catastrales, así como datos de estar al corriente con la Tesorería de la Seguridad Social. No obstante, si desea oponerse a ello, es imprescindible que indique a continuación la información concreta a cuya consulta se opone y los motivos que lo justifican. Si se opone, queda obligado a aportar los documentos acreditativos correspondientes. 
Motiu oposició:
Motivo oposición:
L'òrgan gestor del procediment ha d'estar autoritzat per vosté per a poder consultar les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica. Si autoritza aquesta consulta, indique-ho a continuació
El órgano gestor del procedimiento debe estar autorizado por usted para poder consultar los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria, estatal y autonómica. Si autoriza dicha consulta, indíquelo a continuación.
AVÍS: Si no dona la següent autorització, haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents
AVISO: Si no da la siguiente autorización, deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes.
OPOSICIÓ / OPOSICIÓN
E
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT A SUBVENCIONAR ANY 2020
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A SUBVENCIONAR AÑO 2020
Capítol II. Redacció d'instruments de gestió forestal sostenible
Capítulo II. Redacción de instrumentos de gestión forestal sostenible
Redacció Pla Tècnic Gestió Forestal o la seua revisió 
 Redacción Plan Técnico Gestión Forestal o su revisión 
Província
Provincia
Municipi 
Municipio
Referència cadastral (polígon; parcel·la)
Referencia catastral (polígono; parcela)
Superfície
Superficie
(ha)
Subvenció sol·licitada
Subvención solicitada
Actuació 
Actuación
Redacció Pla Tècnic Gestió Forestal conjunts o la seua revisió 
Redacción Plan Técnico Gestión Forestal conjuntos o su revisión 
Redacció Projecte d'Ordenació de muntanyes o la seua revisió 
Redacción Proyecto de Ordenación de montes o su revisión 
Redacció Projecte d'Ordenació de muntanyes conjunt o la seua revisió 
Redacción Proyecto de Ordenación de montes conjunto o su revisión 
Reforestació sota coberta 
Reforestación bajo cubierta 
Capítol III. Gestió forestal sostenible per a la millora ambiental, paisatgística i foment dels ecosistemes forestals 
Capítulo III. Gestión forestal sostenible para la mejora ambiental, paisajística y fomento de los ecosistemas forestales 
Província
Provincia
Municipi 
Municipio
Referència cadastral (polígon; parcel·la)
Referencia catastral (polígono; parcela)
Unitats 
d'actuació
Unidades 
de 
actuación
Subvenció sol·licitada
Subvención solicitada
Actuació 
Actuación
Tales de millora amb eliminació de restes
Cortas de mejora con eliminación de restos
Tales de millora amb eliminació de restes 
Podas de formación o mantenimiento 
Pela de suro de baixa qualitat i/o derbornizat passat el seu torn
Pela de corcho de baja calidad y/o derbornizado pasado su turno 
Regulació de competència: desbrossaments 
 Regulación de competencia: desbroces 
Creació de discontinuïtats en antics cultius: desbrossaments i poda 
Creación de discontinuidades en antiguos cultivos: desbroces y poda 
Tala i descortezat o astellats de peus afectats 
Corta y descortezado o astillados de pies afectados 
Col·locació de paranys de feromones o atractius cairomonals 
Colocación de trampas de feromonas o atractivos cairomonales 
Recuperació de bancals 
Recuperación de bancales 
E
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT A SUBVENCIONAR ANY 2020
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A SUBVENCIONAR AÑO 2020
Capítol IV. Inversions per a la transformació i comercialització de productes forestals 
Capítulo IV. Inversiones para la transformación y comercialización de productos forestales 
Assistència tècnica sobre sostenibilitat mig ambiental 
Asistencia técnica sobre sostenibilidad medio ambiental 
Província
Provincia
Municipi 
Municipio
Referència cadastral (polígon; parcel·la)
Referencia catastral (polígono; parcela)
Subvenció sol·licitada
Subvención solicitada
Actuació 
Actuación
Unitats 
d'actuació
Unidades 
de 
actuación
Instal·lacions per a l'emmagatzematge d'estella forestal i de productes forestals no fusters 
Instalaciones para el almacenamiento de astilla forestal y de productos forestales no maderables 
Adquisició i instal·lació nova maquinària destinada a explotacions forestals 
Adquisición e instalación nueva maquinaria destinada a explotaciones forestales 
Reposició de maquinària destinada a explotacions forestals 
Reposición de maquinaria destinada a explotaciones forestales 
E
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT A SUBVENCIONAR ANY 2021
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A SUBVENCIONAR AÑO 2021
Capítol II. Redacció d'instruments de gestió forestal sostenible
Capítulo II. Redacción de instrumentos de gestión forestal sostenible
Redacció Pla Tècnic Gestió Forestal o la seua revisió 
 Redacción Plan Técnico Gestión Forestal o su revisión 
Província
Provincia
Municipi 
Municipio
Referència cadastral (polígon; parcel·la)
Referencia catastral (polígono; parcela)
Superfície
Superficie
(ha)
Subvenció sol·licitada
Subvención solicitada
Actuació 
Actuación
Redacció Pla Tècnic Gestió Forestal conjunts o la seua revisió 
Redacción Plan Técnico Gestión Forestal conjuntos o su revisión 
Redacció Projecte d'Ordenació de muntanyes o la seua revisió 
Redacción Proyecto de Ordenación de montes o su revisión 
Redacció Projecte d'Ordenació de muntanyes conjunt o la seua revisió 
Redacción Proyecto de Ordenación de montes conjunto o su revisión 
Reforestació sota coberta 
Reforestación bajo cubierta 
Capítol III. Gestió forestal sostenible per a la millora ambiental, paisatgística i foment dels ecosistemes forestals 
Capítulo III. Gestión forestal sostenible para la mejora ambiental, paisajística y fomento de los ecosistemas forestales 
Província
Provincia
Municipi 
Municipio
Referència cadastral (polígon; parcel·la)
Referencia catastral (polígono; parcela)
Unitats 
d'actuació
Unidades 
de 
actuación
Subvenció sol·licitada
Subvención solicitada
Actuació 
Actuación
Tales de millora amb eliminació de restes
Cortas de mejora con eliminación de restos
Tales de millora amb eliminació de restes 
Podas de formación o mantenimiento 
Pela de suro de baixa qualitat i/o derbornizat passat el seu torn
Pela de corcho de baja calidad y/o derbornizado pasado su turno 
Regulació de competència: desbrossaments 
 Regulación de competencia: desbroces 
Creació de discontinuïtats en antics cultius: desbrossaments i poda 
Creación de discontinuidades en antiguos cultivos: desbroces y poda 
Tala i descortezat o astellats de peus afectats 
Corta y descortezado o astillados de pies afectados 
Col·locació de paranys de feromones o atractius cairomonals 
Colocación de trampas de feromonas o atractivos cairomonales 
Recuperació de bancals 
Recuperación de bancales 
E
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT A SUBVENCIONAR ANY 2021
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A SUBVENCIONAR AÑO 2021
Capítol IV. Inversions per a la transformació i comercialització de productes forestals 
Capítulo IV. Inversiones para la transformación y comercialización de productos forestales 
Assistència tècnica sobre sostenibilitat mig ambiental 
Asistencia técnica sobre sostenibilidad medio ambiental 
Província
Provincia
Municipi 
Municipio
Referència cadastral (polígon; parcel·la)
Referencia catastral (polígono; parcela)
Subvenció sol·licitada
Subvención solicitada
Actuació 
Actuación
Unitats 
d'actuació
Unidades 
de 
actuación
Instal·lacions per a l'emmagatzematge d'estella forestal i de productes forestals no fusters 
Instalaciones para el almacenamiento de astilla forestal y de productos forestales no maderables 
Adquisició i instal·lació nova maquinària destinada a explotacions forestals 
Adquisición e instalación nueva maquinaria destinada a explotaciones forestales 
Reposició de maquinària destinada a explotacions forestals 
Reposición de maquinaria destinada a explotaciones forestales 
F
DOCUMENTACIÓ APORTADA
DOCUMENTACIÓN APORTADA
G
DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTE
H
SOL·LICITUD
SOLICITUD
La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que les dades ressenyades en la present sol·licitud i en la documentació que s'hi adjunta són exactes i conformes amb l'establit en la legislació, i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, quedant a la disposició de la Generalitat per a la seua presentació, comprovació, control i inspecció posterior que s’estimen oportuns.
La persona que firma declara, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en la presente solicitud y en la documentación que se adjunta son exactos y conformes con lo establecido en la legislación, y que se encuentra en posesión de la documentación que así lo acredita, quedando a disposición de la Generalitat para su presentación, comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos.
Es sol·licita l'ajuda per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. / Se solicita la ayuda para la aplicación de medidas de gestión forestal sostenible en el marco del Programa de desarrollo rural de la Comunidad Valenciana 2014-2020.
,
d
de
La persona sol·licitant o el/la seua representant legal
La persona solicitante o su representante legal
Firma:
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
S'informa als beneficiaris que, de conformitat amb l'article 113 del Reglament (UE) núm. 1306/2013, les seues dades seran publicades conformement a l'article 111 d'aquest Reglament i podran ser tractats per organismes d'auditoria i recerca de la Unió Europea i nacionals, per a salvaguardar els interessos financers de la Unió.
Se informa a los beneficiarios de que, de conformidad con el artículo 113 del Reglamento (UE) núm. 1306/2013, sus datos serán publicados con arreglo al artículo 111 de dicho Reglamento y podrán ser tratados por organismos de auditoría e investigación de la Unión Europea y nacionales, para salvaguardar los intereses financieros de la Unión.
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