Documentación complementaria solicitudes PAC DR 2015

Tipo de Solicitude

Situación

Persoas Físicas

Persoas Xurídicas ou
grupo persoas físicas

Documento

Fotocopia do DNI (excluído se autoriza)

Fotocopia do NIF
Fotocopia do DNI do representante legal

Todas

Solicitante non é
persoa física ou, sendo
persoa física, non é
quen presenta a
solicitude

Documentación de autorización de sinatura
No caso de persoas físicas, esta documentación
consistirá nun documento de autorización asinado polo
autorizante e polo autorizado ao que se xuntarán as
fotocopias dos DNI en vigor, de ambos os dous.
(Achégase modelo Autorización sinatura)

Superficies de uso en
común onde existan
pastos permanentes
utilizados
conxuntamente por
varios produtores

Certificado da entidade xestora, segundo o modelo do
anexo 4-A

Recintos SIXPAC
declarados
parcialmente

Bosquexo acoutado das parcelas agrícolas obtido
mediante o Visor do SIXPAC cando o produtor non
declare a totalidade dun recinto SIXPAC de máis de 10
ha

Acreditación Agricultor
Activo: Persoas Físicas

1º.- Declaración do IRPF correspondente ao período
impositivo dispoñible máis recente. Se non se fixo
nunca a declaración do IRPF, achegarase o impreso
de alta censual (modelo 036 ou 037)

Solicitude única

2º.- Certificación que acredite a procedencia dos
rendementos do traballo do declarante, cónxuxe ou de
ambos os dous, no caso de que na declaración do
IRPF presentada figuren estes.
(Excluídos se autorizan)

Persoas xurídicas ou
grupos de persoas

1º.- Declaración informativa anual de entidades en
réxime de atribución de rendas (S.C. ou C.B.)

físicas ou xurídicas

2º.- Outra documentación acreditativa dos ingresos
agrarios do solicitante.
(So a petición do órgano xestor)

Pago Verde

Certificado que acredite a produción ecolóxica nos
recintos declarados con este tipo de produción.
(Excluídos se autorizan)

Pago Mozos

Cando o solicitante non sexa persoa física,
documentación que permita verificar que os
agricultores mozos forman parte da xunta reitora ou do
órgano de goberno da entidade á que pertencen.

Axuda asociada vacas
nutrices

Certificado oficial sobre rendemento leiteiro no caso de
indicar un rendemento distinto de 6.500 kg/vaca
(Excluídos se autorízan)

Indemnización
compensatoria

1º.- Declaración do IRPF do ano 2013, ou compromiso
de presentar a do ano 2014, se é novo solicitante.
2º.- Certificación que acredite a procedencia dos
rendementos do traballo do declarante, cónxuxe ou de
ambos, no caso de que na declaración do IRPF
presentada figuren estes.
3º.- Informe de vida laboral do solicitante. (Excluídos
se autorizan).

Prima anual de
mantemento asociada
ás axudas de primeira
forestación de terras no
agrícolas e ás axudas
para o fomento das
frondosas caducifolias

1º.- Factura
2º.- Xustificante de pagamento da mesma
3º.- No caso de que o beneficiario realice os traballos
polos seus propios medios, un documento xustificativo
de tal circunstancia, no que figurarán horas de
traballo/superficie, custe/hora,… e de posuír a
maquinaria empregada na realización dos traballos,
xunto cos xustificantes dos gastos polo importe total do
investimento.
4º.- Declaración doutras axudas segundo o modelo do
anexo XIII.

Agroambientais: Para
todas as liñas de axuda

Informe dunha entidade inscrita no Rexistro de
Entidades con Servizos de Aconsellamento ou Xestión
de Galicia (Resaxega) que acredite que o solicitante

recibe o aconsellamento especializado.
(Excluídos se autorízan)

Agroambientais: Razas
autóctonas en perigo
de extinción

Certificado da Asociación xestora do Libro Xenealóxico
Oficial da Raza ou da asociación oficialmente
recoñecida que teña como obxectivo a mellora e
conservación da raza autóctona en perigo de extinción
pola que se solicita a axuda, onde se indica que o
solicitante da axuda ten a condición de socio da
asociación e a relación de animais pertencentes ao
solicitante que están inscritos nos libros ou rexistros
correspondentes, con indicación expresa, de ser o
caso, da súa identificación individual, data de
nacemento e sexo.
Certificado asinado polo técnico responsable do Programa de
mellora xenética de participación do solicitante no citado
programa.
(Excluídos se autorizan)

Agroambientais:
Produción integrada

Certificado dunha entidade acreditada para xustificar o
cumprimento da normativa de produción integrada.
(Excluídos se autorízan)

Agroambientais:
Agricultura ecolóxica

Certificados do Consello Regulador da Agricultura
Ecolóxica de Galicia (CRAEGA) que acrediten a
inscrición no correspondente rexistro de operadores de
agricultura ecolóxica así como o respecto das técnicas
de produción ecolóxica establecidas no Regulamento
(CE) 834/2007 e demais normativa de aplicación.
(Excluídos se autorízan)

Alegacións e
solicitudes de
modificación do
Sixpac

Sempre

Saída gráfica obtida mediante o Visor do Sixpac,
delimitando de ser o caso (mediante un bosquexo
acoutado) a superficie afectada pola alegación, con
explicación sucinta do motivo da alegación
Outra documentación xustificativa das Alegacións ao
SIXPAC presentadas que se considere conveniente

Cambio de sistema de
explotación
(Secaño/Regadío) para
todos os usos Sixpac
agás os usos non

Acredtación de que os cambios alegados figuran
actualmente na Oficina Virtual de Catastro
Certificado de dereitos de rega ou rexistro de auga

agrarios nun recinto
completo

expedido pola Administración hidráulica competente

ou
Partición dun recinto
para cambiar o sistema
de explotación
(Secaño/Regadío)
dunha parte do mesmo

Reinicio da actividade
agraria nun recinto con
Cultivo Abandonado.
Incidencia 117

Fotografías con data que sexan representativas da
situación actual da superficie afectada pola alegación.
Indicarase sobre a saída gráfica do Visor o punto
desde o que está tomada cada fotografía e a dirección
coa que se tomou

Cambio no factor de
vexetación - %V - do
CAP nun recinto
completo
Cambio no factor de
vexetación - %V - do
CAP en parte dun
recinto
Recálculo dos factores
solo e pendente %(S+P) - do CAP

Existencia de parcela
emprazada en zona
urbana que ten uso
agrícola

Solicitude de
dereitos de pago
básico da reserva
nacional

Agricultores
lexitimados para recibir
dereitos de axuda ou
para aumentar o valor
dos dereitos existentes
en virtude dunha
sentencia xudicial firme
ou dun acto
administrativo firme

Saída gráfica do Catastro de Urbana coa parcela
catastral obxecto da alegación

Copia da sentenza ou do acto administrativo firme

Agricultores Mozos e
Documento que acredite a data de alta na seguridade
agricultores que
social, correspondente á actividade agraria que
comecen súa actividade determinou a súa incorporación.(Excluídos se

agrícola

autorizan).

Agricultores que non
tiveran acceso á
primeira asignación de
dereitos de pago básico
en 2015 por causas de
forza maior ou
circunstancias
excepcionais, nos
casos 24.5.b) e 24.5.c)
do real decreto:

Xustificante que acredite algunha das causas de forza
maior o circunstancias excepcionais relacionadas no
Alegacións e comunicacións previas á asignación de
dereitos de pago básico que proceda en cada caso de
forza maior, ou ben a seguinte:
Non presentación da solicitude única en 2013 por
causas atribuíbles á entidade colaboradora.
Ademais da documentación relacionada nas
Alegacións e comunicacións previas á asignación de
dereitos de pago básico que proceda en cada caso de
forza maior, aportaranse os documentos xustificativos
das causas de forza maior ou circunstancias
excepcionais:
1.Declaración xurada sobre a rotación de cultivos na
explotación o año 2013 que xustifique a imposibilidade
de solicitar a axuda específica ese año.
2.Liquidación do seguro de responsabilidade civil por
parte da entidade colaboradora e declaración xurada
sobre a omisión cometida por parte da mesma.

Alegacións e
comunicacións
previas
á
asignación de
dereitos
de
pago básico

Alegación por causa de
forza maior ou
dificultades
excepcionais

a) Falecemento do beneficiario ou desaparición do
mesmo: Certificado de defunción ou denuncia da
desaparición, declaración de ausencia ou
declaración de falecemento.
b) Incapacidade laboral de longa duración do
beneficiario: Certificado do centro xestor da
Seguridade Social sobre incapacidade de longa
duración.
c) Catástrofe natural grave ou fenómeno
climatolóxico adverso asimilable a catástrofe
natural que afectara seriamente as terras agrarias
da explotación: Copia da solicitude de axudas
PAC para o ano/anos da catástrofe e da PAC do
ano anterior, e breve descrición dos feitos.
d) Destrución accidental dos locais gandeiros da
explotación: Certificado da compañía de seguros
ou calquera outro documento oficial que xustifique
a destrución accidental das naves gandeiras da
explotación.
e) Epizootia, recoñecida pola autoridade
competente, que afectara a unha parte ou á

totalidade do ganado da explotación do
beneficiario: Certificado dos servizos veterinarios
competentes que acredite que a morte ou
sacrificio do animal debeuse á epizootia alegada
f)

Praga vexetal ou enfermidade vexetal causada
por microorganismos patoxénicos ou factores
ambientais, recoñecida pola autoridade
competente, que afectaran aos cultivos da
explotación do beneficiario: Certificado dos
servizos fitosanitarios competentes que acredite
que a explotación viuse afectada pola praga ou
enfermidade vexetal alegada.

g) Expropiación da totalidade ou dunha parte
importante da explotación se dita expropiación
non era previsible o día no que se presentou a
solicitude: Documento público que acredite a
expropiación e data oficial da primeira
comunicación relativa á expropiación dos terreos.
Non poderán acollerse os expedientes de
expropiación derivados de concentracións
parcelarias.
h) Problemas na tramitación da solicitude de axuda
da campaña 2014 que no sexan responsabilidade
do agricultor e que deran lugar á non presentación
da dita solicitude: Certificado da entidade que
cometeu o erro asumindo a súa responsabilidade
da falta de tramitación da solicitude e Liquidación
do seguro de responsabilidade civil por parte da
entidade colaboradora e declaración xurada sobre
a omisión cometida por parte da mesma.

Compravenda de
explotacións
Compravenda de terras
Finalización de
Arrendamentos

a. Documento de escritura pública de
compravenda de terras.
b. 2014- 2015 Cláusula contractual ANEXO IV.I
que inclúe:
- Cláusula contractual de transferencia da
condición de beneficiario de axudas directas en
2013 –chave-. (cláusula art. 24.8 R(UE)
1307/2013)
- Cláusula contractual de transferencia do valor
dos dereitos de pago, indicando a superficie
implicada na operación. (cláusula art. 20 R(UE)
639/2014)
- Relación de parcelas con referencia SIXPAC
transferidas na compravenda
c. 2013- 2014 Cláusula contractual ANEXO IV.III

que inclúe:
-

-

Arrendamentos
Explotacións
Arrendamentos de
terras
(E cambios de
titularidade distintos
dos indicados a
continuación)

Compravendas ou
arrendamentos
encadeados de
explotacións ou parte
delas , con terras.
Cláusula contractual
cando proceda (art.24.8
do R(UE) Nº 1307/2013)
e segundo tipo de
transferencia de CV ou
AR a cláusula do art.20
ou 21 do Regulamento
Delegado 639/2014.

Cláusula contractual de transferencia da
condición de beneficiario de axudas
directas en 2013 –chave-. (cláusula art.
24.8 R(UE) 1307/2013)
Relación de parcelas con referencia
SIXPAC transferidas na
compravenda/arrendamento

a. Documento de escritura pública de
arrendamento de terras ou escritura ou
documento de escritura privado liquidado de
impostos.
b. 2014- 2015 Cláusula contractual ANEXO IV.I
que inclúe:
- Cláusula contractual de transferencia da
condición de beneficiario de axudas directas en
2013 –chave-. (cláusula art. 24.8 R(UE)
1307/2013)
- Cláusula contractual de transferencia do valor
dos dereitos de pago, indicando a superficie
implicada na operación. (cláusula art. 20 R(UE)
639/2014)
- Relación de parcelas con referencia SIXPAC
transferidas na compravenda/arrendamento
c. 2013- 2014 Cláusula contractual ANEXO IV.III
que inclúe:
- Cláusula contractual de transferencia da
condición de beneficiario de axudas directas en
2013 –chave-. (cláusula art. 24.8 R(UE)
1307/2013)
- Relación de parcelas con referencia SIXPAC
transferidas na compravenda/arrendamento.

Para cada compravenda ou arrendamento
a. Documento de escritura pública de
compravenda ou arrendamento de terras ou
escritura ou documento de escritura privado
liquidado de impostos.
b.

2014- 2015 Cláusula contractual ANEXO IV.I

c. Relación de parcelas con referencia SIXPAC
transferidas na compravenda/arrendamento

Cambios de titularidade
de explotación:
Herdanzas (incluídos
usufrutos e legados).

Documento público que acrediten a circunstancia
solicitada.

Cambios de titularidade
de explotación:
Xubilacións en que o
cesionario dos dereitos
sexa un familiar de
primeiro grao do
cedente.

Documento público que acrediten a circunstancia
solicitada, a comunicación do INSS de resolución de
dita xubilación.

Cambios de titularidade
de explotación:
Programas aprobados
de cesamento
anticipado. (e
incapacidade
permanente que
transfira a súa
explotación)

Documento público que acrediten a circunstancia
solicitada

Cambios de titularidade
de explotación:
Fusións de varias
persoas físicas ou
xurídicas en outra
persoa xurídica ou ente
sen personalidade
xurídica.

Copia das escrituras da sociedade actual, onde se
indique a data de constitución na que se levou a cabo.

Cambios de titularidade
de explotación:
Escisións de persoas
xurídicas ou entes sen
personalidade xurídica.

Documento público ou privado que reflicte a escisión
asinado por todas as partes indicando a porcentaxe na
que a explotación pasa a cada novo titular.

Cambios de titularidade
de explotación:

Documento acreditativo do cambio de denominación
ou estatuto xurídico.

Cambios de

Escritura pública de constitución da sociedade ou de

Relación de parcelas con referencia SIXPAC
transferidas

Copia do libro de familia onde se xustifique que o
cedente e o cesionario son familiares de primeiro grao.
Nota: Familiar de primeiro grao son cónxuxe, fillos/as,
xenros, noras e pais.

(En Galicia non hai cese anticipado pero se asimilan
os casos de incapacidade permanente que transfiran a
explotación a causa da mesma
Incapacidade laboral permanente: Certificado do
centro xestor da Seguridade Social sobre incapacidade
permanente.

Declaración onde se recoñeza que a explotación
resultante está formada pola totalidade das persoas
físicas ou xurídicas que se fusionaron.
Declaración de que o representante da sociedade que
exerce o control sobre a mesma é ao menos un dos
membros que se fusionaron.

Relación de parcelas con referencia SIXPAC
transferidas.

denominación ou
estatuto xurídico,
incluídos:
1.
Cotitulares
inscritos no rexistro de
titularidade compartida.

transformación da anterior.
Declaración de que o representante da sociedade
anterior que exercía o control sobre a mesma é o
mesmo representante na sociedade actual despois do
cambio.

Entre cónxuxes en réxime de bens gananciais,
2.
Entre cónxuxes
deberán entregar a declaración segundo o modelo do
en matrimonios en bens Anexo CAMBIOS DE TITULARIDADE ENTRE
gananciais.
CÓNXUXES EN RÉXIME DE BENS GANANCIAIS.
3.
Cambios de
denominación ou
estatuto xurídico da
entidade.

