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Así mesmo, no anexo detállase a unidade ante a
que se exercerán os dereitos de acceso, rectifica-
ción, cancelación e oposición dos datos que constan
nos ficheiros.

Artigo 6º.-Nivel de protección e medidas de seguri-
dade.

Os ficheiros creados por esta orde atópanse clasi-
ficados atendendo ao disposto no artigo 80 e seguin-
tes do Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro.
No anexo aparece a clasificación (nivel básico,
medio ou alto) dos ficheiros creados baixo esta orde.

O titular do órgano responsable destes ficheiros
adoptará as medidas técnicas, de xestión e organiza-
ción que sexan necesarias para asegurar a confiden-
cialidade e integridade dos datos, así como as con-
ducentes a facer efectivas as garantías, obrigas e
dereitos recoñecidos na Lei orgánica 15/1999 e nas
súas normas de desenvolvemento.

Disposición derradeira

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

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2009.

Fernando Xabier Blanco Álvarez
Conselleiro de Innovación e Industria

ANEXO
Rexistro de Ascensores

a) Finalidade.

Xestionar o Rexistro de Ascensores, creado en
aplicación do Regulamento de aparellos de eleva-
ción e mantemento e da Directiva do Parlamento
Europeo e do Consello 95/16/CE, sobre ascensores.

b) Usos previstos.

Supervisión e control dos ascensores, e por ende
do mercado relativo a estes aparellos elevadores na
comunidade autónoma.

c) Colectivo sobre os que se pretende obter datos
de carácter persoal.

Persoas ou representantes de empresas que solici-
ten o rexistro dun ascensor.

d) Procedemento de recollida de datos.

Instancias normalizadas ou procedemento telemá-
tico (Xira).

e) Tipos de datos.

De carácter identificativo: nome, NIF, enderezo e
teléfono.

Datos do establecemento: situación, característi-
cas técnicas do ascensor e empresa ou empresas que
realizan a instalación e se van encargar do seu man-
temento.

f) Cesións previstas.

Empresas mantedoras de ascensores.

g) Órgano da Administración responsable do
ficheiro.

Consellería de Innovación e Industria; Dirección
Xeral de Industria, Enerxía e Minas.

h) Servizo ou unidade ante a que se pode exercer o
dereito de acceso, rectificación, cancelación e opo-
sición de datos que constan no ficheiro.

Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, ed.
administrativo San Caetano s/n, 15704, Santiago de
Compostela.

i) Nivel de seguranza.

Básico.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Corrección de erros.-Orde do 29 xaneiro
de 2009 pola que se regula a aplicación
dos pagamentos directos á agricultura e á
gandaría e da indemnización compensa-
toria, e se convocan as axudas previstas no
contrato de explotación sustentable no ano
2009.

Advertidos erros na Orde do 29 xaneiro de 2009
pola que se que se regula a aplicación dos pagamen-
tos directos á agricultura e á gandaría e da indemni-
zación compensatoria, e se convocan as axudas pre-
vistas no contrato de explotación sustentable no ano
2009, publicada no Diario Oficial de Galicia nº 21,
do 30 de xaneiro de 2009, cómpre facer as seguintes
correccións:

-Na páxina 2.029, no número 2.a do artigo 4º, onde
di: «(ou de concentración parcelaria, segundo o ane-
xo 12, se é o caso, nos supostos previstos no número
2 do artigo 6º desta orde)», debe dicir: «(ou de con-
centración parcelaria, segundo o anexo 12, se é o
caso, nos supostos previstos no número 2 do artigo
11º desta orde)».

-Na páxina 2.032, no artigo 10º, número 2, alí-
nea d, onde di: «Carga gandeira: relación entre o
número de UGM e as hectáreas de superficie con
aproveitamento gandeiro da explotación, incluídas
as de aproveitamento comunal a que teña dereito»,
debe dicir: «Carga gandeira: relación entre o núme-
ro de UGM e as hectáreas de superficie con aprovei-
tamento forraxeiro da explotación, incluídas as de
aproveitamento comunal a que teña dereito».

-Na páxina 2.052 no artigo 81º, número 2 , alínea
b, nos seus puntos 6 e 7, onde di: «6. Utilización dos
recursos forraxeiros da explotación.

7. Apicultura en zonas fráxiles», debe dicir: «6.
Utilización racional dos recursos forraxeiros da
explotación.

7. Apicultura para a mellora da biodiversidade en
zonas fráxiles».

-Na páxina 2.053, no artigo 86º, alínea c, onde di:
«Comprometerse, formalmente, a manter a activida-
de agraria en zonas desfavorecidas, polo menos
durante os cinco anos seguintes á data en que cobre
a indemnización, salvo xubilación ou causa de forza
maior», debe dicir: «Comprometerse, formalmente, a
manter a actividade agraria en zonas desfavorecidas,
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polo menos durante os cinco anos seguintes á data
en que cobre a indemnización, salvo causa de forza
maior. No caso de xubilación do solicitante, este
deberá traspasar os compromisos de mantemento da
actividade agraria a outro agricultor».

-Na páxina 2.054, no artigo 89º, número 2.2., subs-
titúese a alínea c, polo seguinte texto: «Solicitantes
que sexan beneficiarios, na presente campaña, dal-
gunha das submedidas de axuda a produtores agrarios
que establezan métodos de produción respectuosos co
ambiente e de conservación da paisaxe, xa sexan das
definidas no período de programación 2000/2006, xa
das incluídas dentro do PDR 2007/2013. Por ser
beneficiario das submedidas de control/produción
integrada ou de agricultura/gandaría ecolóxica, reco-
ñeceránselle a aquel 10 puntos por submedida solici-
tada e aprobada. Para as outras, 5 puntos por subme-
dida subscrita e aprobada».

-Na páxina 2.055, no artigo 89º, número 2.2., alínea
d, onde di: «Baremo: -Se a superficie en concellos
Rede Natura é = 50% da superficie total da explota-
ción: 6 puntos.», debe dicir: «Baremo: -Se a superfi-
cie en concellos Rede Natura é maior ou igual ao 50%
da superficie total da explotación: 6 puntos».

-Na páxina 2.055, no art. 92º, elimínase o número 2.
-Na páxina 2.057 substitúese o parágrafo da dispo-

sición transitoria primeira polo seguinte texto: «As
solicitudes formuladas ao abeiro da normativa autonó-
mica, nacional e comunitaria reguladora do réxime de
pagamento único, das axudas a produtores de deter-
minados cultivos herbáceos e das primas en beneficio
dos produtores de carne de ovino e cabrún, dos pro-
dutores de vacún, prima por sacrificio e prima láctea,
dos que manteñen vacas nutrices, pagamentos adicio-
nais de vacas nutrices, pagamentos adicionais de car-
ne de vacún de calidade, pagamentos adicionais no
sector lácteo e indemnización compensatoria e das
axudas previstas no contrato de explotación sustenta-
ble en campañas anteriores, ás cales non se lles con-
cedeu a subvención solicitada, poderanse ter en con-
ta nesta convocatoria. A tramitación dos expedientes
continuará no trámite en que se encontraban no
momento da finalización do exercicio anterior».

Por outra banda, advertidos erros na corrección de
erros da Orde do 29 xaneiro de 2009 pola que se que
se regula a aplicación dos pagamentos directos á
agricultura e á gandaría e da indemnización compen-
satoria, e se convocan as axudas previstas no contra-
to de explotación sustentable no ano 2009, publica-
da no Diario Oficial de Galicia nº 37, do 23 de febrei-
ro de 2009, cómpre facer as seguintes correccións:

-Na páxina 3.712, no anexo 1, o cadro «Resumo de
documentos segundo as axudas solicitadas» modifí-
case de xeito que se elimina a marca «X» nas
columnas de encabezamento RSA e PAG, dentro das
axudas agroambientais na subliña número 5, «Razas
autóctonas en perigo de extinción», e, por outra ban-
da, tamén na columna de encabezamento PA, dentro
das axudas ao benestar animal nas dúas subliñas de
porcino ao aire libre: explotación de ceba e explota-
ción de reprodutoras.

-Na páxina 3.714, no anexo 1, alínea b.8.b, no
número 3 engádese o seguinte parágrafo: «Se o soli-

citante de indemnización compensatoria dá o seu
consentimento expreso para que a Dirección Xeral
de Estruturas e Infraestruturas solicite e consulte
nos ficheiros da Seguridade Social os datos referen-
tes á súa situación e ao encadramento naquela,
poderase prescindir da presentación da dita acredi-
tación».

-Na páxina 3.714, no anexo 1, alínea b.8.c, na epí-
grafe 1.1, parágrafo 3º, onde di: «-Último TC1 e TC2
e copia do contrato de traballo dos asalariados, se os
houber.», debe dicir: «- Último TC1 e TC2 ou infor-
me de vida laboral da empresa. En ambos os dous
casos achegarase ademais copia do contrato de tra-
ballo de cada un dos asalariados».

- Na páxina 3.714, no anexo 1, alínea b.8.c, na
epígrafe 1.1, engádese un 4º parágrafo que di: «-De
solicitar a consideración de UTA familiares non
cotizantes, deberá de presentarse unha declaración
xurada, asinada polo titular ou comuneiro, de que
tales familiares traballan na explotación e dependen
economicamente do titular/comuneiro. Para consta-
tar a dependencia económica na declaración de
IRPF do titular/comuneiro, deberá de achegarse
ademais copia de tal declaración.»

-Na páxina 3.714, no anexo 1, alínea b.8.c, na epí-
grafe 1.2, parágrafo 2º, onde di: «-Último TC1 e TC2
e copia do contrato de traballo dos asalariados non
socios, se os houber.», debe dicir: «-Último TC1 e
TC2 ou informe de vida laboral da empresa. En
ambos os dous casos achegarase ademais copia do
contrato de traballo de cada un dos asalariados non
socios, se os houber.»

-Na páxina 3.714, no anexo 1, alínea b.8.d, parágra-
fo 1º, onde di: «Certificado de inscrición no Rexistro
de Operadores Titulares de Empresas Agrarias de
Produción expedido polo Craega, en que se relacio-
nan as parcelas (referencias SIXPAC) e as superficies
acollidas á produción ecolóxica con indicación da súa
utilización», debe dicir: «Certificado de inscrición no
Rexistro de Operadores Titulares de Empresas Agra-
rias de Produción expedido polo Craega, en que se
relacionan as parcelas (referencias SIXPAC) e as
superficies acollidas á produción ecolóxica con indi-
cación da súa utilización, de ser o caso.»

-Na páxina 3.714, no anexo 1, alínea b.8., parágra-
fo 2º, onde di : «Certificado de inscrición no Rexistro
de Operadores Titulares de Empresas Agrarias de
Produción no subsector animal expedido polo Crae-
ga, en que se relacionen as parcelas (referencias
SIXPAC)) e as superficies acollidas á produción eco-
lóxica con indicación da súa utilización», debe dicir:
«Certificado de inscrición no Rexistro de Operadores
Titulares de Empresas Agrarias de Produción no sub-
sector animal expedido polo CRAEGA, en que se
relacionen as parcelas (referencias SIXPAC)) e as
superficies acollidas á produción ecolóxica con indi-
cación da súa utilización, de ser o caso.»

-Na páxina 3.714, no anexo 1, alínea b.8., parágra-
fo 3º, onde di : «Certificado de pertenza a unha enti-
dade asociativa que teña como fin a mellora e con-
servación das razas autóctonas puras en perigo de
extinción», debe dicir: «Certificado de pertenza a
unha entidade asociativa que teña como fin a mello-
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ra e conservación das razas autóctonas puras en
perigo de extinción , de ser o caso.»

-Na páxina 3.714, no anexo 1, alínea b.8., parágra-
fo 4º, onde di : «Certificado de inscrición dos ani-
mais de razas autóctonas en perigo de extinción
polos que solicita axuda no correspondente libro
xenealóxico da raza (agás os cabalos de pura raza
galega, para os cales non é preciso certificado)»,
debe dicir: »Certificado de inscrición dos animais
de razas autóctonas en perigo de extinción polos que
solicita axuda no correspondente libro xenealóxico
da raza (agás os cabalos de pura raza galega, para os
cales non é preciso certificado), de ser o caso».

-Na páxina 3.714, no anexo 1, alínea b.8., parágra-
fo 5º, onde di: «Autorización da comunidade de
montes para o uso dalgunha das súas parcelas con
referencia SIXPAC», debe dicir: «Autorización da
comunidade de montes para o uso dalgunha das súas
parcelas con referencia SIXPAC, de ser o caso».

-Na páxina 3.714, no anexo 1, alínea b.8., parágra-
fo 6º, onde di: «Certificado da denominación de ori-
xe ou de viño da terra da superficie de viña incluída
no CES», debe dicir: «Certificado da denominación
de orixe ou de viño da terra da superficie de viña
incluída no CES, de ser o caso».

-Na páxina 3.728, no anexo 1, o impreso IC «Soli-
citude de indemnización compensatoria de zonas
desfavorecidas» susbstitúese polo que se xunta.

-Na páxina 3.741, no anexo 1, o impreso DC2
«Axudas ao desenvolvemento rural para a utiliza-
ción sustentable de terras agrarias 2009» susbsti-
túese polo que se xunta.

-Na páxina 3.748, no título do procedemento conti-
do no anexo 7 onde di: «SOLICITUDE DE MODIFI-
CACIÓN DA DECLARACIÓN DO SISTEMA DE
IDENTIFICACIÓN XEOGRÁFICA DE PARCELAS
(SIXPAC)», debe dicir: «SOLICITUDE DE MODIFI-
CACIÓN DO SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN XEO-
GRÁFICA DE PARCELAS AGRÍCOLAS (SIXPAC)».

-Na páxina 3.748, no número 3.-SOLICITUDE,
DECLARACIÓN, COMPROMISO, LUGAR, DATA
E SINATURA, onde di: «SOLICITA a modificación
do contido do SIXPAC referido á parcela/recinto
(rísquese o que non proceda) que se indica», debe
dicir: «SOLICITA a modificación do contido do SIX-
PAC referida ao recinto que se indica».

-Na páxina 3.760, no anexo 20, número 2, onde di:
«Ambos módulos de base serán obxecto dun incre-
mento do 20% no caso de que o solicitante teña subs-
crito, como titular exclusivo ou cotitular dunha
explotación, un contrato de explotación sustenta-
ble.», debe dicir: «Ambos os módulos de base serán
obxecto dun incremento do 20% no caso de que o
solicitante, como titular exclusivo ou cotitular dunha
explotación, teña aprobada algunha das liñas de axu-
da contidas no contrato de explotación sustentable.»

-Na páxina 3.761, no anexo 20, subdivisión 4.3, no
cadro de encabezado «Provincia: 15 -A Coruña», na
columna «Código» e para a fila correspondente a
Vilasantar, onde di: «15089», debe dicir: «15090».

-Engádese o anexo 23: «Compromiso dos benefi-
ciarios do contrato de explotación sustentable coa
entidade de aconsellamento ou xestión».

 

UNIÓN 
EUROPEA 

 

FEADER 

 

 
Compromiso dos beneficiarios do contrato de explotación sustentable coa entidade de aconsellamento ou xestión 

 

 
NOTA: este anexo non se considerará válido se non vén acompañado da seguinte documentación: 
 
a) Documento acreditativo da constitución legal da entidade de aconsellamento. 
b) Copia dos estatutos 
c) Certificado actualizado dos socios integrantes. 

 

 

 

UNIÓN 
EUROPEA 

 

FEADER 

 

 

 
 

ANEXO 23 
 

Compromiso dos beneficiarios do contrato de explotación sustentable coa entidade de aconsellamento ou xestión 
 

 

A (nome da entidade) ................................................................................................................................................, con 

CIF/NIF  .................................. e enderezo en ............................................................................................... 

 

 

UNIÓN 
EUROPEA 

 

FEADER 

 

 
Compromiso dos beneficiarios do contrato de explotación sustentable coa entidade de aconsellamento ou xestión 

 

Certifica 

 

Que (nome do beneficiario) ........................................................................................................................................, con 

CIF/NIF/NIE ..................................., está inscrito nesta entidade.  

 

UNIÓN 
EUROPEA 

 

FEADER 

 

 
Compromiso dos beneficiarios do contrato de explotación sustentable coa entidade de aconsellamento ou xestión 

 

 
 

..........................................., ....... de     ............................... de 2009. 

(Sinatura do representante da agrupación/asociación) 
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DECLARA:

Que consta como afiliado ao réxime de autónomos da Seguridade Social por unha actividade agraria e que o seu número de afiliación é /1.

Que é titular dunha explotación individual con CEA2. e/ou participa nun % na explotación comunitaria con CEA

da cal é titular a entidade asociativa, co CIF: situada en zona desfavorecida, correspondéndolle

ao declarante a utilización dos seguintes cultivos e aproveitamentos declarados no/s impreso/s PA que figuran resumidos no cadro inferior.

INDIVIDUAL COMUNITARIA TOTAL

a) Pasteiros permanentes

b) Barbeitos

c) Cultivos de regadío

d) Cultivos extensivos e plantacións de secaño

e) Plantacións non madeireiras forestais arbustivas

TOTAL:

INDIVIDUAL COMUNITARIA TOTAL

Zona de montaña (artigo 18 R(CE) 1257/1999)

Zona de despoboamento (artigo 19 R(CE) 1257/1999)

TOTAL:

Que a localización das superficies da súa explotación é a seguinte:3.

Que as unidades de gando maior, indicadas no impreso RG son:4.

Que reside no concello da explotación ou nun concello limítrofe en zona desfavorecida.5.

Que a carga gandeira da súa explotación non supera 2,0 UGM/ha de superficie forraxeira. Así mesmo, en explotacións gandeiras en z.d. de montaña a carga non será inferior a 0,4 UGM/ha sup. 
forr., mentres que en z.d. por despoboamento non será inferior a 0,7 UGM/ha.

6.

Que é agricultor a título principal.7.

Que non recibe pensión de xubilación, subsidio de desemprego nin calquera outra prestación pública análoga.8.

COMPROMÉTESE:

A manter a actividade agraria na explotación polo menos durante cinco anos desde a data de concesión da IC. No caso de xubilación do solicitante, este deberá traspasar os compromisos de 
mantenemento da actividade agraria a outro agricultor.

-

A exercer a agricultura sustentable empregando métodos de boas prácticas agrícolas, axeitadas ás características do lugar, compatibles co ambiente e co mantemento do campo e da paisaxe.-

SOLICITA:

Que, de acordo co establecido na orde da Consellería do Medio Rural do 29 de xaneiro de 2009 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e da 
indemnización compensatoria, e se convocan as axudas previstas no contrato de explotación sustentable no ano 2009, lle sexa concedida a indemnización compesatoria correspondente a ese ano.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

UNIÓN
EUROPEA

ICConselleiro do Medio Rural. San Caetano, s/n-15781-Santiago de Compostela

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

SOLICITUDE DE INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA DE ZONAS DESFAVORECIDAS  MR238B

NIF / NIE APELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL

PROCEDEMENTO

ENDEREZO

PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

ANO 2009

 FEADER
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CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

UNIÓN
EUROPEA

Conselleiro do Medio Rural. San Caetano, s/n-15781-Santiago de Compostela DC2

FEADER

 PROCEDEMENTO CODIGO PROCEDEMENTO 

TITULAR DA EXPLOTACIÓN 
APELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL CIF                    DNI                       NIF

DECLARA que se achegan coa solicitude 2009 os documentos sinalados cun X na marxe esquerda. 
Para sinalar
polo solicitante DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA Verificado

Administración

A. INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA 

B. CONTRATO DE EXPLOTACIÓN SUSTENTABLE: 

C. AGROAMBIENTAIS. 
Certificado de inscrición no Rexistro de Operadores Titulares de Empresas Agrarias de Produción expedido polo Craega, no cal se relacionen 
as parcelas (referencia SIXPAC) e as superficies acollidas á produción ecolóxica con indicación da súa utilización, de ser o caso.
Certificado de inscrición no Rexistro de Operadores Titulares de Empresas Agrarias de Produción no subsector animal expedido polo Craega, 
en que se relacionen as parcelas (referencia SIXPAC) e as superficies acollidas á produción ecolóxica con indicación da súa utilización, de ser o 
caso.
Certificado de pertenza a unha entidade asociativa que teña como fin a mellora e conservación das razas autóctonas puras en perigo de 
extinción, de ser o caso.
Certificación da inscrición dos animais de razas autóctonas en perigo de extinción, polos que solicita axuda, no correspondente libro 
xenealóxico da raza (agás os cabalos de pura raza galega, para os cales non é preciso este certificado), de ser o caso.
Autorización da comunidade de montes para o uso dalgunha das súas parcelas, con referencia SIXPAC, de ser o caso.

D. BENESTAR ANIMAL 
Plan de benestar animal.

E. OUTRA DOCUMENTACIÓN QUE ACHEGA O SOLICITANTE.

NIF/CIF/NIE

MR238B
MR450A

MR450B
MR450C

1. Documentación acreditativa das UTA: 
       1.1. Cando o titular sexa persoa física ou unha comunidade de bens:

1.1.1. Informe de vida laboral do solicitante e dos familiares que cotizan á Seguridade Social na explotación. 
1.1.2. Informe de vida laboral e DNI dos familiares que non cotizan á Seguridade Social e traballan na explotación (só 

válidos familiares ata segundo grao). 
1.1.3. Declaración xurada dos familiares que non cotizan á Seguridade Social e traballan na explotación asinada polo 

solicitante e declaración do IRPF do solicitante. 
1.1.4. Último TC1 e TC2 ou informe de vida laboral de empresa e copia do contrato do traballo de cada un dos  traballadores 

asalariados, non socios, se os houber. 
       1.2. Cando a persoa titular sexa unha entidade asociativa (distinta á comunidade de bens): 

1.2.1. Informe de vida laboral e DNI dos socios UTA. 
1.2.2. Último TC1 e TC2 ou informe de vida laboral de empresa e copia do contrato de traballo dos asalariados que non 

son socios, se os houber. 
2. Documentación acreditativa dos criterios de prioridade: 
      2.1. Se o solicitante declara ser ATP no DP2: 

2.1.1. Se o solicitante é persoa fisica, comunidade de bens ou sociedade civil: declaración do IRPF e certificados de 
retencións do solicitante. 

2.1.2. Persoas xurídicas, imposto de sociedades, declaración do IRPF e certificados de retencións dos socios. 

4.

5.

3.

2.

1.

1.

Asdo.:

AXUDAS AO DESENVOLVEMENTO RURAL PARA A UTILIZACIÓN SUSTENTABLE 
DE TERRAS AGRARIAS 2009

1. Copia da portada e folla do censo de animais do libro de explotación, se existen unidades de produción noutra comunidade autónoma. 

2. Último cupón de pagamento á Seguridade Social como autónomo nunha actividade agraria. 

3. Acreditación de figurar de alta na Seguridade Social como autónomo nunha actividade agraria mediante informe de vida laboral (agás que o 

solicitante teña dado consentimento expreso á D.X. de Estruturas e I.A. para consultar os seus  datos na Seguridade Social). 

4. Certificado da entidade asociativa, se é o caso, acreditativo da porcentaxe de participación do solicitante nela, segundo o modelo ICC. 

5. Copia da declaración do IRPF do ano 2007, ou compromiso de presentar a do ano 2008 se é novo solicitante. 

6. Certificación que acredite a procedencia dos rendementos do declarante, cónxuxe ou de ambos os dous, no caso de que na declaración do IRPF 

se inclúan os rendementos do traballo.

Certificado da denominación de orixe ou de viños da terra da superficie de viñedo incluída no CES, de ser o caso.6.

Compromiso dos beneficiarios do contrato de explotación sustentable coa entidade de aconsellamento ou xestión (segundo o anexo 23)


