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CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Corrección de erros.-Orde do 31 de xanei-
ro de 2008 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
2008.

Advertidos erros na Orde do 31 de xaneiro de 2008
pola que se regula a aplicación dos pagamentos direc-
tos á agricultura e á gandaría da indemnización com-
pensatoria e se convocan as axudas previstas no con-
trato de explotación sustentable no ano 2008, publi-
cada no Diario Oficial de Galicia nº 23, do 1 de
febreiro de 2008, cómpre facer as seguintes correc-
cións:

-Na páxina 1.881, no título da orde, onde di: «...pola
que se regula a aplicación dos pagamentos directos á
agricultura e á gandaría da indemnización compensa-
toria e se convocan as axudas previstas no contrato de
explotación sustentable no ano 2008», debe dicir:
«…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 2008».

-Na páxina 1.883, no preámbulo, no parágrafo pri-
meiro do punto VIII, onde di: «…mediante orde da
Consellería do Medio Rural do 9 de setembro de 2007
(DOG do 11 de setembro)», debe dicir: «…mediante
orde da Consellería do Medio Rural do 4 de outubro
de 2007 (DOG nº 196, do 9 de outubro)».

-Na páxina 1.916, disposición adicional primeira, pun-
to 1, letra a), a referencia ao programa 713A que consta
nas aplicacións orzamentarias substitúese pola 713F.

-Engádense ao final do texto da orde os anexos 1 ao
27 seguintes:

ANEXO 1
Documentación que se lle debe xuntar á solicitude unificada

a) Documentos constitutivos da solicitude:

Modelos indicados no cadro seguinte segundo o tipo
de axuda solicitado.

De ser o caso de presentarse co rexistro telemático,
levará unha indicación de que a solicitude foi auten-
ticada polo rexistro telemático baixo o identificador
que figura na páxina do modelo DP1, certificando

para todos os efectos, a data de presentación que
reflicte a antesinatura a salvo de invalidacións por
documento posterior debidamente notificado. Baixo o
devandito identificador custódiase un ficheiro infor-
mático non modificable, que en calquera momento
permite imprimir unha copia íntegra dos modelos
indicados cos datos declarados polo solicitante na
data de rexistro.

DP1: solicitude unificada 2008. Declaración de par-
ticipación.

PA: relación de parcelas agrícolas.

RS: resumo da solicitude única de superficies.

RG: folla resumo da explotación.

PU: solicitude de admisión ao réxime de pagamento
único e da axuda do RPU.

DPU: relación de dereitos de pagamento único.

RNPU: reserva nacional dereitos de pagamento único.

OC: solicitude de prima en beneficio dos produtores
de ovino e cabrún.

VN: solicitude de prima en beneficio dos produtores
que manteñan vacas nutrices.

AN: solicitude do pagamento adicional a explotacións
que manteñan vacas nutrices (art. 69 R(CE) 1782/2003).

AC: solicitude do pagamento adicional á produción
de carne de vacún recoñecida oficialmente.

AL: solicitude do pagamento adicional no sector lác-
teo (art. 69 R (CE) 1782/2003).

DP2: solicitude unificada 2008. Desenvolvemento
rural.

IC: solicitude de indemnización compensatoria de
zonas desfavorecidas.

RSA: resumo de superficies agroambientais.

PAG: parcelas agroambientais.

RGA: resumo de gando agroambientais-benestar ani-
mal.

COM: compromisos ambientais do contrato de explo-
tación sustentable.
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Comúns Pagamentos directos Desenvolvemento rural 
Solicitude de axuda 

DP1 PA RS RG PU DPU RNPU OC VN AN AC AL DP2 IC RSA PAG RGA COM 

Número de 
procedemento

Dereitos normais ou retirada X X X  X X             Axuda réxime 
pagamento 

único Só dereitos especiais X   X X X             
MR 241B 

Reserva nacional dereitos RPU X X X  X X X            MMR 241 C 

Axuda por superficies X X X                MMR 240 C 

Prima ovino cabrún X   X    X           MMR 239 A 

Prima vaca nutriz art. 125 X   X     X          MMR 239 B 

> 15 UGM X X X X      X         Pagamento 
adicional 

vacas nutrices 
art. 69 

� 15 UGM X   X      X         
MR 239 N 

Pagam. adicional carne calidade art. 69 X   X       X        MMR 239 M 

Pagam. adicional lácteo art. 69 X   X        X       MMR 239 L 

Indemnización compensatoria X X X X         X X     MMR 238 B 

Solicitude de pagamento das axudas agroambientais 2000/06 X            X        

Contrato de explotación sustentable (CES) X            X     X MR 450 C 

1. Variedades risco erosión xenética X X X          X  X X  X 

Control integrado X X X          X  X X  X 2. Control e 
produción integrada Produción integrada X X X          X  X X  X 

Agricultura ecolóxica X X X          X  X X  X 

Gandaría ecolóxica X X X X         X  X X X X 
3. Agricultura e 
gandaría ecolóxica 

Apicultura ecolóxica X X X          X  X X X X 

Cultivos leñosos X X X          X  X X  X 4. Loita contra a 
erosión en medios 
fráxiles Cultivos herbáceos X X X          X  X X  X 

5. Razas autóctonas en perigo de extinción X   X         X  X X X X 

Prima base xeral X X X          X  X X X X 

Prima bovino X X X          X  X X X X 

Roza X X X          X  X X X X 

Pastoreo con razas 
autóctonas 

X X X          X  X X X X 

Redución carga 
gandeira 

X X X          X  X X X X 

Sistemas extensivos 
na alimentación 
rumiantes 

X X X          X  X X X X 

Axudas 
agroambientais 

6. Utilización de 
recursos forraxeiros da 

explotación 

Sistemas de 
pastoreo  na 
alimentación 
rumiantes 

X X X          X  X X X X 

MR 450 A 

Galiñeiro con saída 
ao aire libre 

X            X    X X 

Granxa ao aire libre X            X    X X Avicultura de curral 

Granxa de cría en 
liberdade 

X            XX    XX X 

Explotación ceba X X           XX    XX X 

Axudas ao 
benestar 
animal 

Porcino ao aire libre Explotación 
reprodutoras 

X X           XX    XX X 

MR 450 B 

b) Documentación complementaria:

b.1. En todas as axudas:

1. No caso de rexistro telemático, impreso DP1 asi-
nado, exemplar para a Administración.

2. Impreso resumo de documentación asinado DC1
Documentación da solicitude unificada 2008.

3. Fotocopia do CIF/NIF (anverso e reverso) do titu-
lar da solicitude unificada.

4. Certificado emitido pola entidade financeira que
acredite a conta corrente ou cartilla de beneficiario,
ou selo na solicitude.

5. Documentación de autorización de sinatura se
non é o solicitante o que presenta e asina os impresos.

6. Copia do impreso de cambio de titularidade da
explotación ou da solicitude de alta como explotación
agraria no caso de novos solicitantes.

b.2. Réxime de pagamento único:

1. No caso de ser cedente ou cesionario de dereitos
de pagamento único, copia do impreso de cesión de
dereitos de pagamento único.

2. Copia do documento da asignación de dereitos
cando a comunicación desta asignación non a fixese a
Comunidade Autónoma de Galicia.

Resumo de documentos segundo axudas solicitadas 

Comúns Pagamentos directos Desenvolvemento rural 
Solicitude de axuda 

DP1 PA RS RG PU DPU RNPU OC VN AN AC AL DP2 IC RSA PAG RGA COM 

Número de 
procedemento

Dereitos normais ou retirada X X X  X X           Axuda réxime 
pagamento 

único Só dereitos especiais X   X X X           
MR 241B 

Reserva nacional dereitos RPU X X X  X X X          MR 241 C 

Axuda por superficies X X X              MR 240 C 

Prima ovino cabrún X   X    X         MR 239 A 

Prima vaca nutriz art. 125 X   X     X        MR 239 B 

> 15 UGM X X X X      X       Pagamento 
adicional 

vacas nutrices 
art. 69 

 15 UGM X   X      X       
MR 239 N 

Pagam. adicional carne calidade art. 69 X   X       X      MR 239 M 

Pagam. adicional lácteo art. 69 X   X        X     MR 239 L 

Indemnización compensatoria X X X X         X X   MR 238 B 

Solicitude de pagamento das axudas agroambientais 2000/06 X            X     

Contrato de explotación sustentable (CES) X            X     X MR 450 C 

1. Variedades risco erosión xenética X X X          X  X X  X 

Control integrado X X X          X  X X  X 2. Control e 
produción integrada Produción integrada X X X          X  X X  X 

Agricultura ecolóxica X X X          X  X X  X 

Gandaría ecolóxica X X X X         X  X X X X 
3. Agricultura e 
gandaría ecolóxica 

Apicultura ecolóxica X X X          X  X X X X 

Cultivos leñosos X X X          X  X X  X 4. Loita contra a 
erosión en medios 
fráxiles Cultivos herbáceos X X X          X  X X  X 

5. Razas autóctonas en perigo de extinción X   X         X  X X X X 

Prima base xeral X X X          X  X X X X 

Prima bovino X X X          X  X X X X 

Roza X X X          X  X X X X 

Pastoreo con razas 
autóctonas 

X X X          X  X X X X 

Redución carga 
gandeira 

X X X          X  X X X X 

Sistemas extensivos 
na alimentación 
rumiantes 

X X X          X  X X X X 

Axudas 
agroambientais 

6. Utilización de 
recursos forraxeiros da 

explotación 

Sistemas de 
pastoreo  na 
alimentación 
rumiantes 

X X X          X  X X X X 

MR 450 A 

Galiñeiro con saída 
ao aire libre 

X            X    X X 

Granxa ao aire libre X            X    X X Avicultura de curral 

Granxa de cría en 
liberdade 

X X X X 

Explotación ceba X X X X X 

Axudas ao 
benestar 
animal 

Porcino ao aire libre Explotación 
reprodutoras 

X X X X X 

MR 450 B 



Nº 32 � Xoves, 14 de febreiro de 2008 2.467DIARIO OFICIAL DE GALICIA

b.3. Nas solicitudes con declaración de parcelas:

1. Certificado da autoridade competente, segundo o
modelo do anexo 13, no caso de montes veciñais en
man común, ou similares, onde existan as superficies
forraxeiras utilizadas conxuntamente por varios pro-
dutores. No caso de montes que dispoñan de código,
a relación de recintos Sixpac e os tipos de pasto que
o compoñen poderá ser remitida polo responsable do
monte ao servizo provincial do Fogga.

2. Bosquexos acoutados que permitan situar as par-
celas agrícolas, no caso de recintos Sixpac declarados
parcialmente.

3. Compromiso de destino non alimentario para os
cultivos non incluídos no anexo XXII do Regulamen-
to (CE) 1973/2004, do 29 de outubro de 2004, da
comisión.

4. Contrato cun transformador cando se solicita a
axuda por cultivos enerxéticos.

5. Contrato cun receptor/transformador cando se
declare retirada con destino non alimentario.

b.4. Nas solicitudes de ovino/cabrún:

Fotocopias do libro de explotación actualizado:

-Folla en que figuren os datos identificativos da
explotación e do titular.

-Folla de balance ou follas onde figure o total dos
animais polos cales solicita axuda.

b.5. Nas solicitudes con declaración de gando
vacún:

Se existen unidades de produción noutra comunida-
de autónoma, fotocopias do libro de explotación:

-Folla en que figuren os datos identificativos da
explotación e do titular.

-Follas en que están inscritos os animais polos cales
solicita prima.

b.6. Nas solicitudes de pagamentos adicionais á
produción de carne de vacún de calidade, documen-
tación de inscrición en:

-Denominación de orixe protexidas ou indicacións
xeográficas protexidas, ou

-Gandaría ecolóxica ou integrada,

-Etiquetaxe facultativa recoñecida oficialmente.

b.7. Para acreditar a condición de agricultor a títu-
lo principal nos pagamentos adicionais de vacún:

1. Copia do DNI/CIF de todos os ATP que integran
a explotación.

2. Documentación xustificativa da condición de
ATP das persoas declaradas como tales: alta no

REASS desde o 1 de xaneiro de 2008 ata o final do
prazo de solicitude.

3. Documentación xustificativa da condición de
ATP das persoas declaradas como tales: declaración
do IRPF do último ano dispoñible.

4. No caso de que non se trate dunha explotación
asociativa, documentación que xustifique a relación
de cónxuxe ou familiar de primeiro grao co titular da
explotación (libro de familia).

5. No caso de cooperativas agrarias de produción,
SAT, sociedades civís, comunidades de bens e outras
persoas xurídicas, copia da declaración do imposto de
sociedades e de retencións dos rendementos do traba-
llo, e documentación que relacione e xustifique o
número de membros e fotocopia do DNI/NIF (anverso
e reverso) de todos eles.

b.8. Nas solicitudes á Reserva Nacional do RPU.

a) No caso de sentenzas xudiciais ou actos adminis-
trativos firmes:

1. Copia da sentenza ou acto administrativo.

b) No caso de agricultores mozos que realizaran a
primeira instalación no ámbito dun programa de
desenvolvemento rural no marco do Regulamen-
to 1698/2005:

1. Copia da alta ou cambio de titularidade da explo-
tación.

2. Xustificante de pagamento do sistema especial
para traballadores por conta propia agrarios da Segu-
ridade Social desde o 1 de xaneiro de 2008 ata a data
da solicitude.

3. Relación de NIF/CIF dos familiares de primeiro
grao incorporados á actividade agraria.

c) No caso de agricultores con explotación en zonas
suxeitas a programas de reestruturación:

1. Xustificación da circunstancia relativa á inclu-
sión da explotación dentro dun programa obxecto de
reestruturación ou desenvolvemento (asignación de
cota láctea ou dereitos de ovino/cabrún).

b.9. Axudas desenvolvemento rural.

b.9. a) En todos os casos.

1. Xustificación de estar ao día no pagamento das
obrigas tributarias, de ser o caso.

2. Certificado acreditativo de estar ao día das obri-
gas tributarias coa Tesouraría Xeral da Seguridade
Social, de ser o caso.

b.9. b) Nas solicitudes de indemnización compensa-
toria:

1. Anexo DP2. Solicitude unificada 2008. Desen-
volvemento rural.
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2. Copia da portada e folla do censo de animais do
libro de explotación, se existen unidades de produ-
ción noutra comunidade autónoma.

3. Último cupón de pagamento no réxime especial
agrario da Seguridade Social ou no de traballadores
autónomos pola súa actividade agraria.

4. No caso de estar no réxime de autónomos, acre-
ditación de figurar como tal nunha actividade agraria
mediante informe de vida laboral ou certificación do
INSS.

5. Certificado da entidade asociativa, acreditativo
da porcentaxe de participación do solicitante nela,
segundo o modelo ICC. As persoas xurídicas diferen-
tes de SAT ou cooperativas achegarán ademais unha
copia cotexada da escritura de creación de sociedade.

6. Copia da declaración do IRPF do ano 2006, ou
compromiso de presentar a do ano 2007 se é novo
solicitante.

7. Certificación que acredite a procedencia dos ren-
dementos do declarante, cónxuxe ou de ambos os
dous, no caso de que na declaración do IRPF se
inclúan os rendementos de traballo.

8. Resumo da documentación que se achega. Impre-
so DC2.

b.9. c) Contrato de explotación sustentable:

1. Anexo DP2. Solicitude unificada 2008. Desen-
volvemento rural.

2. Documento acreditativo das UTAs:

2.1. Cando o titular sexa persoa física ou unha
comunidade de bens:

-A man de obra familiar da persoa titular, cotitular
e familiares que estean afiliados á Seguridade Social,
co informe de vida laboral de cada un deles.

-A man de obra familiar da persoa titular da explo-
tación, ata o segundo grao inclusive, por consanguini-
dade ou afinidade e, se é o caso, por adopción, que
convivan no seu lar e estean ao seu cargo que, estan-
do ocupados na súa explotación, non teñan a obriga
de afiliarse ao correspondente réxime da Seguridade
Social, acreditarase mediante declaración xurada de
persoa titular solicitante ou por calquera outra forma
admitida en dereito, acompañada da copia do DNI de
cada un dos familiares, dun informe de vida laboral e
do correspondente xustificante de que a persoa ou
persoas a que se refire a declaración están ao seu car-
go como beneficiarios/as na Seguridade Social e
tamén na declaración do IRPF.

-A man de obra asalariada acreditarase documen-
talmente con base na cotización á Seguridade Social.

2.2. Cando a persoa titular sexa persoa xurídica:

-No caso de socios asalariados: informe de vida
laboral, declaración do IRPF e certificado de rende-
mento do traballo.

-No caso de asalariados non socios: DNI, contrato
de traballo e informe de vida laboral da empresa.

3. Certificado de pertenza a entidade de aconsella-
mento ou xestión correspondente.

4. Aceptación e compromiso de execución do pro-
grama segundo o COM, debidamente asinado.

5. Documentación xustificativa dos criterios de
prioridade establecidos no artigo 85º, de ser o caso.

6. Documento acreditativo da constitución legal da
entidade de aconsellamento, de ser o caso, que debe-
rá presentar a entidade.

7. Copia dos estatutos, de ser o caso, que deberá
presentar a entidade.

8. Certificado actualizado dos socios integrantes
dela, de ser o caso, que deberá presentar a entidade.

b.9. d) Agroambientais.

1. Certificado de inscrición no rexistro de operado-
res titulares de empresas agrarias de produción expe-
dido polo Craega, no cal se relacionen as parcelas
(referencia Sixpac) e as superficies acollidas á produ-
ción ecolóxica con indicación da súa utilización, de
ser o caso.

2. Certificado de inscrición no rexistro de operado-
res titulares de empresas agrarias de produción no
subsector animal expedido polo Craega, en que se
relacionen as parcelas (referencia Sixpac) e as super-
ficies acollidas á produción ecolóxica con indicación
da súa utilización, de ser o caso.

3. Certificado de pertenza a unha entidade asociati-
va que teña como fin a mellora e conservación das
razas autóctonas puras en perigo de extinción.

4. Certificación orixinal ou copia cotexada da ins-
crición dos animais, polos cales solicita axuda, no
correspondente libro xenealóxico da raza.

5. Copia cotexada do acordo adoptado pola comuni-
dade de montes conforme se establece na autorización
do acto de disposición.

6. Orixinal ou copia cotexada do certificado de
adxudicación individual de superficies, conforme o
anexo 13-A.

b.9. e) Benestar animal.

1. Copia cotexada da declaración censual anual.
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UNIÓN
EUROPEA

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

EXPÓN:
1. Que coñece as condicións establecidas pola UE, o Estado español e a Comunidade Autónoma de Galicia para a concesión das axudas e primas que solicita.

3. Que de conformidade co previsto no artigo 20.3º da Lei 9/2007, do 13  de xuño, de subvencións de Galicia, coa presentación desta solicitude queda autorizado o Fogga e a Dirección Xeral de
Estruturas e Infaestruturas Agrarias para solicitar os certificados que deberán emitir a Administración Tributaria da Seguridade Social e da comunidade autónoma.

DECLARA:

2. Que non presentou noutra comunidade autónoma, nesta campaña, outra solicitude por estes réximes de axuda.

COMPROMÉTESE A:
1. Devolver os anticipos ou axudas recibidas indebidamente, se así o solicitase a autoridade competente, incrementadas, se é o caso, no xuro legal correspondente.
2. Colaborar para a realización dos controis, tanto administrativos como sobre o terreo, que calquera autoridade competente considere necesarios para verificar que se cumpren as condicións
regulamentarias para a concesión das axudas e primas.

Que, de acordo co establecido na orde da Consellería do Medio Rural do 31 de xaneiro de 2008, 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 2008, lle sexa concedido:

2. Que coñece e dá a súa conformidade para que os datos persoais contidos nos formularios que compoñen esta solicitude sexan incluídos en ficheiros automatizados e utilizados de acordo co previsto
na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección dos datos de carácter persoal (BOE nº 298, do 14 de decembro de 1999)

3. Que non presentou na Comunidade Autónoma de Galicia, na campaña 2008, ningunha outra solicitude por estes réximes de axuda ou, se é o caso, dá por anuladas as anteriormente presentadas.

4. Que autoriza o Fogga e a Dirección  de Estruturas e Infraestruturas Agrarias, para incluír e facer público, nos rexistros de axudas, subvencións e convenios e de sancións, regulados no Decreto
132/2006, do 27 de xullo, os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como ás sancións impostas.
5. Que autoriza o Fogga e a Dirección Xeral de Estruturas e Infraestruturas para que, de conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, lles dea
publicidade ás axudas concedidas na páxina web oficial da Consellería do Medio Rural e, se é o caso, no DOG, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento
necesario dos datos do beneficiario e para aquelas publicacións.

1. Que recibe unha copia íntegra do expediente con todos os datos das solicitudes de axuda 2008 indicadas máis abaixo.

SOLICITA:

Unidades

Pagamento superficies cultivos herbáceos (cereais, oleaxinosas,
proteaxinosas, liño e retirada voluntaria da produción)

Unidades
Tipo Cantidade Tipo Cantidade

A asignación de dereitos da reserva nacional do RPU.

Axuda do réxime de pagamento único. Dereitos reserva N (ha)
Dereitos reserva E (nº)
Dereitos retirada outros (ha)

Axudas ao desenvolvemento rural indicadas no impreso DP2

Pagamento adicional carne de vacún de calidade.

A axuda específica a: proteaxinosas/os cultivos enerxéticos.

Prima aos produtores de ovino e cabrún.

Prima aos produtores que manteñan vacas nutrices.

Pagamento adicional aos produtores que manteñan vacas nutrices.

Pagamento adicional sector lácteo.

Dereitos iniciais N (ha)
Dereitos iniciais E (nº)
Dereitos retirada herbáceos (ha)

Cultivos herbáceos (ha)

Proteaxinosas (ha)

Ovellas pesadas
Ovellas leite

Vacas

Vacas

Kg/cota

Retirada voluntaria (ha)

C. Enerxéticos (ha)

Cabras

Xovencas

Xovencas

, de de

O solicitante,

Na miña presenza, o solicitante outorga a súa representación a

Para os efectos de presentación por medios telemáticos da solicitude unificada PAC 2008.
O funcionario,

DATA E SELO

4. Que todos os datos contidos nesta solicitude, incluídas todas as súas partes, son verdadeiros.

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

SOLICITUDE UNIFICADA 2008
EXPEDIENTE

MR238B
MR239M
MR239B
MR239N
MR241B
MR450B

MR239A
MR241C
MR239L
MR240C
MR450A
MR450C

PROVINCIA CÓDIGO POSTALCONCELLO LOCALIDADE

ENDEREZO (LUGAR, RÚA OU PRAZA, NÚMERO, ETC.)TELÉFONO

NIF / CIF / NIEAPELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL

SOLICITANTE
DATOS PERSOAIS

CÓNXUXE OU REPRESENTANTE LEGAL
NIF / NIEAPELIDOS E NOME

MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

  Ganancias   Separación de bens

RÉXIME MATRIMONIAL

SELO DA ENTIDADE FINANCEIRA

NÚMERO CONTADCSUCURSALENTIDADE

ENTIDADE FINANCEIRA

DATOS PARA O PAGAMENTO

Conselleiro do Medio Rural / Director do Fondo Galego de Garantía Agraria

A solicitude foi autenticada polo rexistro telemático baixo o identificador que figura na páxina, certificando para todos os efectos a data de presentación que reflicte a antesinatura a salvo de invalidacións
por documento posterior debidamente notificado. Baixo o devandito identificador custódiase un ficheiro informático en formato non-modificable, que en calquera momento permite imprimir unha copia
íntegra dos modelos indicados cos datos declarados polo solicitante na data de rexistro.

DP1

FEADER
FEAGA
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CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

UNIÓN
EUROPEA

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

MR238B

APELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL NIF/CIF

REFERENCIAS IDENTIFICATIVAS DATOS DA PARCELA AGRÍCOLA

N
ºO

R
D

E

PR
O

V
IN

C
IA

CONCELLO
(CATASTRAL)

Cód. Nome

T
IPO

 R
E

F.(*)

Z
O

N
A

PO
L

ÍG
O

N
O

PA
R

C
E

L
A

R
E

C
IN

T
O

SUP.OFI.

(ha) NOME PREDIO
SUP.
SEM.

(ha)

CULTIVO

Cód. Var. Nome

SE
C

/R
E

G

R
PU

IC

TOTAL PÁXINA  DE
(*) Indícase S, P,  M ou G, sendo:
      S: SIXPAC, P: CONCENTRACIÓN PARCELARIA, M: PASTO COMUNAL, G: AGROAMBIENTAL COMUNAL
De acordo co indicado co anexo 10-A da orde que regula estas axudas, o grupo de cultivo declarado en cada parcela indica as axudas ligadas á produción que se solicitan

NOTA IMPORTANTE: as referencias identificativas serán
as dos RECINTOS SIXPAC salvo as excepcións recollidas
no artigo 4.2º da orde que regula estas axudas (ver anexo 12).

NOTA IMPORTANTE: se vostede decide variar o plan de sementeira
pode  facelo,   pero  deberá  comunicalo   antes  do  31 de  maio  de  2008
mediante a correspondente folla de modificación para non incorrer en
penalización. SOLICÍTEA NA SÚA OFICINA AGRARIA COMARCAL.

Conselleiro do Medio Rural  / Director  do Fondo Galego de Garantía Agraria PA

RELACIÓN DE TODAS AS PARCELAS AGRÍCOLAS DA EXPLOTACIÓN
MR240C

MR239N
MR241C

MR241B
MR450A
MR450C

FEADER
FEAGA
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UNIÓN
EUROPEA

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
FEADER
FEAGA

Que o resumo do plan de cultivos, forraxes e outros aproveitamentos para a explotación con número de CEA

DECLARA:

e para a campaña de

comercialización 2008-2009 é o seguinte:

SECAÑO REGADÍO

UTILIZACIÓN Nº PARCELAS SUPERFICIE (ha) Nº PARCELAS SUPERFICIE (ha) SUPERFICIE RPU

CEREAIS (agás millo regadío)

MILLO REGADÍO

OLEAXINOSAS

PROTEAXINOSAS

RETIRADA OBRIGATORIA PARA RPU

RETIRADA VOLUNTARIA PARA AXUDAS LIGADAS

PASTOS PERMANENTES c.g.

OUTRAS SUPERFICIES FORRAXEIRAS c.g.

SUPERFICIES FORRAXES DESECADAS

OUTROS CULTIVOS E APROVEITAMENTOS

TOTAL

RSConselleiro do Medio Rural  / Director  do Fondo Galego de Garantía Agraria

NIF / CIFAPELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

RESUMO DA SOLICITUDE ÚNICA DE SUPERFICIES
MR238B
MR239N
MR241C
MR450C

MR240C
MR241B
MR450A

PROCEDEMENTO
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DECLARA:

1. Que a localización das unidades da súa explotación nas cales se manterán durante o período de retención os animais polos  cales solicita prima e o número
de efectivos que compoñen a explotación gandeira  na data de presentación de solicitude  é o que se indica:

VACAS BOV. MACHOS - XOVENCAS OVINO/CABRÚN EQUINOS

CÓDIGO
EXPLOTACIÓN

NUTRICES LEITE >2
ANOS

6 A 24
MESES

<6
MESES

OVELLAS CABRAS > 6 MESES

TOTAL

  PÁXINA  DE

2. Que os datos da súa explotación corresponden aos contidos na base de datos informatizada de rexistro xeral de explotacións gandeiras, segundo o
establecido no Real decreto 479/2004.

3. Que os datos dos animais do sector vacún corresponden aos contidos na base de datos informatizada ou no caso contrario, comprométese a comunicarlle ao
órgano competente a rectificación, segundo o establecido no Real decreto 1980/1998, do 18 de setembro, polo que se establece un sistema de
identificación dos animais da especie bovina.

RGConselleiro do Medio Rural  / Director  do Fondo Galego de Garantía Agraria

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

UNIÓN
EUROPEA

FEADER
FEAGA

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

MR238B MR239L
MR239A MR239N
MR239B MR241B
MR239M MR450A

RESUMO DA EXPLOTACIÓN GANDEIRA

APELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL NIF/CIF
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CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

UNIÓN
EUROPEA

FEAGA

DECLARA:

1. Que é agricultor, segundo a definición da letra a) do artigo 2 do R(CE) nº 1782/2003.

2. Que para a campaña 2008 é cedente de  dereitos, identificados no impreso DPU como utilizados por 'Outro'.
3. Que para a campaña 2008 recibe por cesión dereitos, identificados no impreso DPU como de titularidade 'Outro'.
4. Que coñece que o feito de solicitar a xustificación de dereitos especiais con superficies transforma, nese momento, os dereitos especiais en dereitos

normais.
5. Que a cantidade, tipo, orixe e valor dos dereitos de axuda do réxime de pagamento único solicitados, para a campaña 2008, son os recollidos na seguinte

táboa:

Cantidade Tipo de dereito Orixe Valor dereitos (€)

COMPROMÉTESE A:
Manter, polo menos, o 50 % da actividade exercida no período considerado para asignación dos dereitos do RPU expresada en unidades de
gando maior (UGM), no caso de dispor de dereitos especiais e non xustificalos con superficies.

SOLICITA:
1. A axuda desligada do réxime de pagamento único correspondente a:

A totalidade dos dereitos posuídos polo solicitante para  a campaña 2008, sen alterar o tipo en ningún dereito especial.
 Os dereitos relacionados no impreso DPU utilizados polo solicitante tendo en conta primeiro os dereitos de retirada e posteriormente o resto dos

dereitos, así como as restantes condicións de utilización establecidas no artigo 11 do Real decreto 1470/2007, do 2 de novembro.
 Os dereitos que se lle asignen procedentes da reserva nacional, se fose o caso.

2. Que se utilicen as superficies declaradas nos impresos PA:
 para a xustificación da totalidade dos dereitos normais e/ou de retirada.
 para os dereitos xustificados con 'Superficies' relacionados no impreso DPU utilizados polo solicitante.

Director  do Fondo Galego de Garantía Agraria PU

APELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL NIF/CIF

PROCEDEMENTO

SOLICITUDE DE AXUDA DO RÉXIME DE PAGAMENTO ÚNICO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

MR241B
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UNIÓN
EUROPEA

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

RELACIÓN DE DEREITOS DO RÉXIME DE PAGAMENTO ÚNICO MR241B

NIF / CIFAPELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL

PROCEDEMENTO

Código Tipo de dereito Orixe Titularidade Valor nominal Participación Valor do dereito Xustificación Utilización

PÁXINA DE

DPUDirector do Fondo Galego de Garantía Agraria

FEAGA
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UNIÓN
EUROPEA

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
FEAGA

EXPÓN:

Que se atopa na/s situación/s, indicada/s a seguir, de acceso á reserva nacional das que se recollen no artigo 9 do Real decreto 1470/2007, do 2 de
novembro, sobre aplicación de pagamentos diretos á agricultura e a gandaría:

1.

Agricultor lexitimado para recibir dereitos de axuda ou para aumentar o valor dos dereitos que xa ten, por sentenzas xudiciais firmes ou actos
administrativos firmes, de acordo co disposto no artigo 23 bis do R(CE) nº 795/2004.

a)

Data da resolución administrativa ou xudicial:

Agricultor mozo que realizase a súa primeira instalación de acordo co Regulamento 1698/2005 nalgún dos sectores do anexo VI do R(CE)
nº 1782/2003, e o Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Consello, do 30 de setembro.

b)

Data de inicio da actividade:

c) Agricultor mozo que recibise dereitos de pagamento único con cargo á reserva nacional inmediatamente anterior, presentase con
posterioridade á dita solicitude, solicitudes de prima por sacrificio e prima adicional de vacún de calidade, segundo o artigo 92.3º do R.D. 1470/2007, do 2
de novembro.

Agricultor cuxa explotación está situada en zonas suxeitas a programas de reestruturación ou desenvolvemento relacionados con algún tipo
de intervención pública, que teña como obxectivo evitar o abandono de terras ou compensar desvantaxes específicas para agricultores das ditas zonas.

d)

Beneficiarios da reserva nacional de cota láctea por

Programa de reestruturación ou desenvolvemento:

kg de cota

Beneficiarios da reserva nacional de dereitos de prima de ovino-cabrún por dereitos de prima

Concentracións parcelarias

Transformacións en regadío

Outros programas:

Que con esta solicitude autoriza o Fogga para solicitar a información necesaria á Axencia Tributaria e á Tesouraría da Seguridade Social que xustifique
o desenvolvemento dunha actividade agraria.

2.

SOLICITA:

– Que lle sexan asignados dereitos de pagamento único procedentes da reserva nacional a partir das circunstancias que dan lugar a esta solicitude.

RNPUDirector do Fondo Galego de Garantía Agraria

NIF / CIF / NIEAPELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL

DATOS  DO SOLICITANTE

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

 MR241C

PROCEDEMENTO

SOLICITUDE Á RESERVA NACIONAL DE DEREITOS  DO RÉXIME DE PAGAMENTO ÚNICO.
CAMPAÑA 2008
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UNIÓN
EUROPEA

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
FEAGA

SOLICITA:

DECLARA:

1. Que vai comercializar leite ou produtos lácteos de ovella durante o ano 2008.

Que lle sexa concedida:

2. Que non vai comercializar leite ou produtos lácteos de ovella durante o ano 2008.

Que no ano 2007 tramitou a súa solicitude na Comunidade Autónoma de3.

COMPROMÉTESE A:

Manter na súa explotación un número de ovellas e/ou cabras polo menos igual a aquel polo cal solicita a prima, durante un período mínimo de 100 días, contados a partir do día seguinte ao de
finalización do prazo para a presentación das solicitudes.

1.

Manter as ovellas e cabras polas cales se solicita a prima, identificadas e inscritas no libro de rexistro da explotación.2.
Informar previamente por escrito o Servizo Provincial do Fogga, de calquera traslado de animais polos cales solicita prima, que se efectúe durante o período de retención.3.
Informar por escrito o Servizo Provincial do Fogga das baixas que se produzan, por causa natural ou forza maior, durante o período de retención dos animais polos cales solicita prima, nos dez días
seguintes a ter coñecemento da dita circunstancia.

4.

No caso de non comercializar leite ou produtos lácteos de ovella, a non iniciar a súa comercialización no ano 2008.5.

A prima adicional a favor dos produtores situados en zonas desfavorecidas.

A prima en beneficio dos produtores de gando ovino-cabrún.

Por un total de ovellas e cabras.

Que polo menos o 50% da superficie dedicada á agricultura se sitúa en zonas desfavorecidas segundo a definición establecida no Regulamento (CE) 1257/1999.4.

Director do Fondo Galego de Garantía Agraria OC

NIF / CIFAPELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

SOLICITUDE DE PRIMA EN BENEFICIO DOS PRODUTORES DE OVINO E CABRÚN  MR239A
PROCEDEMENTO
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UNIÓN
EUROPEA

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
FEAGA

SOLICITA:

DECLARA:

3. Que na actualidade NON VENDE LEITE ou PRODUTOS LÁCTEOS DE VACA procedentes da súa explotación.

Que lle sexa concedida a prima en beneficio dos produtores de VACAS NUTRICES E A PRIMA NACIONAL COMPLEMENTARIA por un total de

Que no ano 2007 tramitou a súa solicitude na Comunidade Autónoma de6.

COMPROMÉTESE A:

Manter na explotación un número de vacas nutrices e xovencas en que a dita suma é igual, polo menos, á suma das vacas nutrices e xovencas polas cales se solicita a prima durante un período de
retención de 6 meses, contados a partir do día seguinte ao de presentación da solicitude.

1.

Manter un número de vacas nutrices na explotación durante o período de retención, que polo menos represente o 60% da suma das vacas nutrices máis xovencas que teñan máis de 8 meses.2.

Manter todos os animais bovinos da explotación identificados e inscritos no libro de rexistro, así como dispoñer dos seus DIB.3.

Notificarlle ao servizo provincial do Fogga os traslados de animais efectuados a outros lugares non indicados na solicitude.4.

 ( VACAS

Que posúe un rabaño de vacas destinado á cría de xatos para a produción de carne.1.

Que as vacas e xovencas polas cales solicita a prima pertencen a razas de aptitude cárnica, ou a cruzamentos coas ditas razas.2

Que na actualidade VENDE LEITE ou PRODUTOS LÁCTEOS DE VACA tratándose:4.

 a) Exclusivamente de venda directa.

 b) Entrega a compradores.

Que as vacas nutrices e xovencas, presente/s na/s explotación/s que figura/n no impreso RG, están identificadas individualmente na base de datos de identificación e Rexistro de Bovinos da
Comunidade Autónoma.

5.

Que é consciente de que os animais para que os que se comprobe que non están correctamente identificados ou rexistrados no sistema de identificación e rexistro contarán como animais aos cales
se lles detectaron irregularidades, segundo recolle o artigo 59 do R(CE) 796/2004.

7.

Se declarou NON VENDER LEITE , a NON ENTREGAR A COMPRADORES leite ou produtos lácteos de vaca procedentes da explotación, durante os 12 meses seguintes ao da presentación
desta solicitude.

6.

Se declarou VENDER LEITE no número 4 como a) EXCLUSIVAMENTE DE VENDA DIRECTA, a non entregar a compradores leite ou produtos lácteos de vaca procedentes da explotación,
durante os 12 meses seguintes ao da presentación desta solicitude.

7.

Se declarou VENDER LEITE no número 4 como b) ENTREGA A COMPRADORES, a non incrementar a súa cantidade de referencia de leite asignado por encima dos 120.000 kg, durante os 12
meses seguintes ao da presentación desta solicitude.

8.

XOVENCAS)

NUTRICES

A comunicar as diminucións do número de animais da explotación.5.

E

VNDirector do Fondo Galego de Garantía Agraria

NIF / CIFAPELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

SOLICITUDE DE PRIMA EN BENEFICIO DOS PRODUTORES QUE MANTEÑAN VACAS
NUTRICES (ARTIGO 125 R(CE)1782/2003)

 MR239B
PROCEDEMENTO
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UNIÓN
EUROPEA

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
FEAGA

SOLICITA:

DECLARA:

4.

COMPROMÉTESE A:

Manter na explotación un número de vacas nutrices e xovencas en que a dita suma é igual, polo menos, á suma das vacas nutrices e xovencas polas cales se solicita a prima, durante o período de
retención de 6 meses contados a partir do día seguinte ao da presentación da solicitude.

1.

Manter un número de xovencas na explotación durante o período de retención, que non supere o 40% da suma de vacas nutrices máis xovencas que teñen máis de 8 meses, polas cales solicita o
pagamento.

2.

Manter todos os animais bovinos da explotación identificados e inscritos no libro de rexistro, así como dispoñer dos seus DIB.3.
Que a carga gandeira da súa explotación non supere 1,5 UGM por hectárea, determinada segundo o artigo 66.3º da orde da Consellería do Medio Rural do 31 de xaneiro de 2008 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 2008, cando o
número de animais presentes que manteña na explotación e que deban tomarse en consideración para a determinación da carga supere as 15 UGM.

4.

Que posúe un rabaño de vacas destinado á cría de animais para a produción de carne.1.

Que as vacas e xovencas polas cales solicita a prima pertencen a razas de aptitude cárnica, ou a cruzamentos coas ditas razas.2

5. Notificarlle ao Servizo Provincial do Fogga os traslados de animais efectuados a outros lugares non indicados na solicitude.

Que as vacas nutrices e xovencas, presente/s na/s explotación/s que figura/n no impreso RG, están identificadas individualmente na base de datos de identificación e Rexistro de Bovinos da
Comunidade Autónoma.

3.

vacas e xovencas.Que o censo de vacas nutrices que posúe na explotación á data da solicitude é de5.

Que é consciente de que os animais para que os que se comprobe que non están correctamente identificados ou rexistrados no sistema de identificación e rexistro contarán como animais aos cales se
lles detectaron irregularidades, segundo recolle o artigo 59 do R(CE) 796/2004.

6.

Que lle sexa concedida a prima adicional en beneficio dos produtores de vacas nutrices polo máximo número de animais que manteña durante todo o período de retención e que cumpran os
requisitos.

1.

2. Que se lle consideren as superficies forraxeiras declaradas nos impresos PA e RS para o cálculo da carga gandeira da explotación.

7.  Que os agricultores a título principal que forman parte da explotación e a relación co solicitante, para efectos do artigo 85 do Real decreto 1470/2007, están identificados cos seguinte NIF:

NIF do ATP RELACIÓN (*) NIF do ATP RELACIÓN (*)NIF do ATP RELACIÓN (*)

Que no ano 2007 tramitou a súa solicitude na Comunidade Autónoma de

A comunicar as diminucións do número de animais da explotación.6.

(*) Relación co solicitante: socio, cónxuxe, familiar 1º grao, solicitante

ANDirector do Fondo Galego de Garantía Agraria

NIF / CIFAPELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

SOLICITUDE DO PAGAMENTO ADICIONAL A EXPLOTACIÓNS QUE MANTEÑAN VACAS
NUTRICES (ARTIGO 69 R(CE) 1782/2003)

 MR239N
PROCEDEMENTO
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UNIÓN
EUROPEA

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

 MR239M
PROCEDEMENTO

SOLICITUDE DE PAGAMENTOS ADICIONAIS Á PRODUCIÓN DE CARNE DE VACÚN DE CALIDADE
RECOÑECIDA OFICIALMENTE (ART. 69 R(CE) 1782/2003)

NIF / NIE / CIFAPELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL

DECLARA:
Que os bovinos obxecto desta solicitude, presentes na/s explotación/s que figuran no impreso RG, están identificados individualmente na base de
datos de identificación e rexistro de bovinos da comunidade autónoma.

1.

Que no ano 2007 tramitou as súas solicitudes na Comunidade Autónoma de2.

Que comunicará as diminucións do número de animais da explotación.3.

Que no presente ano natural sacrifica, en España, bovinos dentro do seguinte sistema de calidade de carne recoñecido oficialmente:4.

Outro sistema de calidade de carne recoñecido oficialmente

Indicación xeográfica protexida Ternera Gallega.

Gandaría ecolóxica

AUTORIZA:
O Consello Regulador da IXP Ternera Gallega e/ou o Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega) e/ou os órganos reitores doutros sistemas de calidade
a facilitar, por petición do Fogga, a relación de bovinos pertencentes á súa explotación que foron sacrificados dentro dalgún dos sistemas de calidade de carne recoñecidos
oficialmente e a información necesaria para comprobar o cumprimento dos requisitos exixidos para a concesión do pagamento adicional á produción de carne de vacún de
calidade solicitado.

SOLICITA:
Que lle sexa concedido o pagamento adicional á produción de carne de vacún de calidade recoñecida oficialmente que lle corresponda polo NÚMERO MÁXIMO DE
BOVINOS que cumpran os requisitos exixidos para a concesión desta axuda.

ACDirector do Fondo Galego de Garantía Agraria

FEAGA
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UNIÓN
EUROPEA

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

SOLICITUDE DO PAGAMENTO ADICIONAL NO SECTOR LÁCTEO
(ARTIGO 69 R(CE) 1782/2003)

 MR239L

NIF / CIFAPELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL

PROCEDEMENTO

SOLICITA:

DECLARA:

COMPROMÉTESE A (marcar só unha das dúas opcións seguintes):

Que posúe un rabaño de vacas destinado á produción de leite.1.

Que na actualidade ten2

Que non foi sancionado por incumprimento da normativa vixente en materia de calidade do leite cru, nos 3 anos anteriores ao ano 2008.4.

  Que os5. agricultores a título principal que forman parte da explotación e a relación co solicitante, para os efectos do artigo 88 do Real decreto 1470/2007, están identificados cos seguintes
NIF:

Que lle sexa concedido o pagamento adicional no sector lácteo a produtores de leite cru, en función da cota dispoñible na explotación no 31 de marzo de 2008.

Acollerse voluntariamente ao sistema de afianzamento da calidade do leite establecido nos PROGRAMAS DE MELLORA E AFIANZAMENTO DA CALIDADE DO LEITE desenvolvido por
esta consellería, que entre outros reflicte os seguintes compromisos:

Autorizar o LIGAL ou outro laboratorio autorizado para que realice as análises e lle facilite á Dirección Xeral de Estruturas e Infraestruturas Agrarias os resultados da calidade do leite da súa
explotación co fin de que poidan ser utilizados no desenvolvemento e avaliación do programa.

-

Ter a explotación e o tanque refrixerante ao día no rexistro de rastrexabilidade do leite LETRA Q.-

Ter os medicamentos almacenados en lugares axeitados.-

Levar un rexistro dos tratamentos subministrados aos animais da explotación.-

Utilizar pensos alimenticios de fabricantes que dispoñan de rexistro sanitario e conservar as etiquetas dos alimentos comprados fóra da explotación.-

- Estar presente e participar en cada unha das visitas dos técnicos asesores e aplicar os seus consellos.

- Utilizar e conservar correctamente a instalación de muxidura seguindo as operacións de mantemento recomendadas pola Dirección Xeral de Estruturas e Infraestruturas Agrarias.

Realizar as reparacións recomendadas polo controlador autorizado e soportar os gastos que supoña.-

Empregar axeitadamente todos os produtos de limpeza, desinfección e prevención de mamite.-

Acollerse voluntariamente ao sistema de control de calidade que establece unha guía de prácticas correctas de hixiene que conteña, polo menos, o especificado no anexo XX do Real decreto
1470/2007, que entre outros, reflicte os seguintes compromisos:

Garantir a rastrexabilidade dos animais e do leite (identificación, comunicación de movementos, estar ao día no sistema LETRA Q, etc.).-

Alimentación do gando de xeito san e seguro (alimentos de calidade, pensos con rexistro sanitario, verificación etiquetas dos alimentos foráneos, almacenamento dos alimentos en boas
condicións, auga limpa e suficiente, etc.).

-

Garantir o bo estado sanitario do rabaño (campañas saneamento, vixilancia do estado sanitario e comportamento dos animais, zonas illadas para animais enfermos, rexistro de enfermidades e
control dos animais, etc.).

-

Aseguramento da rastrexabilidade dos tratamentos aos animais (almacenamento dos medicamentos, atender os animais enfermos e tratalos axeitadamente, identificación dos animais tratados,
ter rexistro dos medicamentos utilizados, ter receita, etc.).

-

- Muxidura en condicións hixiénico-sanitarias axeitadas (local de muxidura e sala limpos, local exclusivo para almacenar o leite, muxidoras cumpren as normas de hixiene, anotar nun rexistro o
mantemento dos equipamentos, etc).

kg de cota dispoñible na explotación.

Que no ano 2007 tramitou a súa solicitude na Comunidade Autónoma de3.

NIF do ATP RELACIÓN (*) NIF do ATP RELACIÓN (*)NIF do ATP RELACIÓN (*)

(*) Relación co solicitante: socio, cónxuxe, familiar 1º grao, solicitante

ALDirector do Fondo Galego de Garantía Agraria

FEAGA
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CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

UNIÓN
EUROPEA

SOLICITUDE UNIFICADA 2008. AXUDAS AO DESENVOLVEMENTO RURAL
EXPEDIENTE:

CÓDIGO DE PROCEDEMENTO:

MR238B
MR450A
MR450B
MR450C

APELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL NIF/CIF/NIE DATA DE NACEMENTO
ATP AP

ENTIDADE RESPONSABLE DO PROGRAMA AGROAMBIENTAL
NOME DA ENTIDADE CIF TELÉFONO

TÉCNICO/SERVIZO TÉCNICO RESPONSABLE DO PROGRAMA NIF/CIF TELÉFONO

1. Ademais do exposto e das declaracións e compromisos reflectidos no anexo DP1.
2. No caso de acollerse ao CONTRATO DE EXPLOTACION SUSTENTABLE (CES) establecido na Orde da Consellería do Medio Rural do 25 de xaneiro de 2008, o solicitante:
DECLARA:

1. Que coñece as bases reguladoras deste contrato establecidas na orde anterior.
2. Que recibe unha copia dos compromisos específicos derivados das axudas solicitadas no marco do CES e, con caracter xeral,

COMPROMÉTESE
A: 1. Manter a actividade agraria durante un período de 5 anos desde a data de concesión

2. Obter unha porcentaxe mínima de ingresos da actividade agraria e ter unha dedicación mínima á actividade agraria de acordo co especificado no anexo I da orde da
Consellería do Medio Rural do 25 de xaneiro de 2008.

3. Cubrir e manter actualizado o caderno de explotación.
4. Dispoñer de servizos de aconsellamento técnico dunha entidade recoñecida pola Consellería do Medio Rural.
5. Levar unha contabilidade que inclúa a elaboración dunha conta de resultados.
6. Controlar a existencia de biomasa vexetal na superficie forestal da explotación nos termos da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención de incendios forestais en Galicia e na súa

normativa de desenvolvemento.
SOLICITA:
Que, de acordo co establecido nas ordes da Consellería do Medio Rural do 31de xaneiro de 2008, 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 2008 e a do 25 de xaneiro de 2008, pola que se establecen as bases
reguladoras da concesión de axudas para o fomento dos sistemas de producións agrarias sustentables a través da implantación do contrato de explotación sustentable, lle sexan concedidas as
seguintes axudas:

 INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA Ha montaña Ha despoboamento

 O PAGAMENTO DAS AXUDAS AGROAMBIENTAIS INCLUÍDAS NO PROGRAMA 2000-2006, de acordo coas equivalencias reflectidas no anexo 24.

 CONTRATO DE EXPLOTACIÓN SUSTENTABLE (CES)

AXUDAS
AGROAMBIENTAIS

Ha UGM

 1. Variedades de risco de erosión xenética

 2. Control e produción
integrada

Control integrado

Produción integrada

 3. Agricultura e gandaría
ecolóxica

Agricultura ecolóxica

Gandaría ecolóxica

Apicultura ecolóxica

 4. Loita contra a erosión en
medios fráxiles

Cultivos leñosos

Cultivos herbáceos

 5. Razas autóctonas en perigo de extinción

 6. Utilización de recursos
forraxeiros da explotación

 Prima base xeral

 Prima bovinos

Roza

Pastoreo con razas autóctonas

Redución carga gandeira

 Sistemas extensivos na alimentación ruminantes

Sistemas extensivos de pastoreo na alimentación de ruminantes

Animais

AXUDAS AO
BENESTAR

ANIMAL

1. Avicultura de curral

Galiñeiro con saída ao aire libre

Granxa ao aire libre

Granxa de cría en liberdade

2. Porcino ao aire libre
Explotación ceba

Explotacións reprodutoras

Conselleiro do Medio Rural DP2

, de de
o solicitante
(sinatura)

Asdo.:

FEADER

PROCEDEMENTO

MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCA
E ALIMENTACIÓN



2.482 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 32 � Xoves, 14 de febreiro de 2008

DECLARA:

Que está afiliado ao R.E. agrario da Seguridade Social ou ao de traballadores autónomos pola súa actividade agraria co número

sendo o ano de nacemento.

/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 0,40 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 (ATP) ou titular / cotitular dunha explotación agraria cualificada como prioritaria.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 en que cobre a IC.-
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 31 de xaneiro de 2008, 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 en 2008, lle sexa concedida a indemnización compesatoria correspondente a ese ano.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

UNIÓN
EUROPEAMINISTERIO DE

AGRICULTURA, PESCA
E ALIMENTACIÓN

ICConselleiro do Medio Rural

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

SOLICITUDE DE INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA DE ZONAS DESFAVORECIDAS  MR238B

NIF / CIFAPELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL

PROCEDEMENTO

ENDEREZO

PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

ANO 2008

 FEADER
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Que a entidade asociativa é titular dunha explotación agraria prioritaria e comunitaria con CEA1.

, unha participación do % nas seguintes superficies da entidade

situadas en zonas desfavorecidas e dedicadas aos cultivos e aproveitamentos declarados nos impresos PA correspondentes.

TOTAL

a) Pasteiros permanentes

b) Barbeitos

c) Cultivos de regadío

d) Cultivos extensivos e plantacións de secaño

e) Plantacións non madeireiras forestais arbustivas

TOTAL:

TOTAL

Zona de montaña (Art 18 R.(CE) 1257/1999)

Zona de despoboamento (Art. 19 R(CE) 1257/1999)

TOTAL:

Que a localización das superficies da súa explotación é a seguinte:2.

Que as unidades de gando maior indicadas no impreso RG son3.

Que a carga gandeira da súa explotación non supera 2,0 UGM/ha de superficie forraxeira.4.

E para que conste, e para os efectos de solicitude da indemnización compensatoria de zonas desfavorecidas para o ano 2008 polos socios da entidade, asina este certificado.

DECLARA:

, correspondéndolle ao socio

, co NIF

Asdo.:

ICCConselleiro do Medio Rural

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

UNIÓN
EUROPEAMINISTERIO DE

AGRICULTURA, PESCA
E ALIMENTACIÓN  FEADER

CIFRAZÓN SOCIAL

REPRESENTANTE NIF

Nº DE CAPTURA:

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

CERTIFICADO PARA SOLICITUDE DE INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA DE ZONAS
DESFAVORECIDAS

 MR238B

REXISTRO:

PROCEDEMENTO
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UNIÓN
EUROPEA

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
 FEADER

MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCA
E ALIMENTACIÓN

DECLARA:

Que o resumo de parcelas da explotación co número de CEA para a que subscribe o contrato de explotación sustentable é o seguinte:

TOTAL ECOLÓXICA

UTILIZACIÓN Nº PARCELAS SUPERFICIE (ha) Nº PARCELAS SUPERFICIE (ha)

Herbáceos de secaño

Herbáceos de regadío

Froiteiras de secaño

Froiteiras de carabuña

Froiteiras de óso

Oliveira

Hortícolas ao aire libre

Hortícolas baixo plástico

Viñedo vinificación

Cítricos

Pastos e forraxes

Outros cultivos e aproveitamentos

RSAConselleiro do Medio Rural

NIF / NIE / CIFAPELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL AGRUPACIÓN

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

 MR450A

PROCEDEMENTO

CONTRATO DE EXPLOTACIÓN SUSTENTABLE:
RESUMO DE SUPERFICIES DA SOLICITUDE  MR450C
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CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

UNIÓN
EUROPEA

CONTRATO DE EXPLOTACIÓN SUSTENTABLE:
RELACIÓN DE PARCELAS

CÓDIGO DE PROCEDEMENTO:

MR450A
MR450C

APELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL AGRUPACIÓN

PRODUTO LIÑAS AGROAMBIENTAIS (**) MELLORAS ESPECÍFICAS POR LIÑA
Nº DE

ORDE (*) Cod.
Variedade

Ha Rs2 Nº pés3

(*) Referencia indicada no impreso PA.
(**) Sendo: "VA": variedades autóctonas en risco de erosión/ "CI": Control integrado / "PI": Produción integrada / "AE": Agricultura ecolóxica / "GE": Gandaría ecolóxica / "AP": Apicultura  ecolóxica/ "LE":
Loita contra a erosión en medios fráxiles / "RF" : Utilización dos recursos forraxeiros da explotación / " RC" Redución carga gandeira / "SE" : Sistemas extensivos na alimentación ruminantes/ "SP": Sistemas
 extensivos de pastoreo na alimentación de ruminantes.
1. Superficie que vai rozar.
2. Superficie de resementeira.
3. Número de pés de froiteiras que se atopan na parcela.

NOTA: para os efectos da subsección sexta (Redución de gando) só se marcarán as parcelas que se van utilizar para o incremento da superficie e o cumprimento dos compromisos.

Conselleiro do Medio Rural  PAG

NIF/CIF/NIE

SUP.
SEM.
(Ha) Nome Ha Ds1VA CI PI AE GE AP LE RF RC SE SP

MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCA
E ALIMENTACIÓN  FEADER

PROCEDEMENTO:
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DECLARA:

1. Que os efectivos, indicados en UGM para os que solicita axuda á subsección terceira (Agricultura e gandaría ecolóxica) e/ou a  prima
complementaria da subsección sexta (Redución do gando), da sección primeira do título terceiro da Orde do 31 de xaneiro de 2008 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 2008, son os seguintes:

GANDERÍA ECOLÓXICA REDUCIÓN DO GANDO

ANIMAIS DA EXPLOTACIÓN
EN UGM ECOLÓXICA NON-ECOLÓXICA INICIAIS FINAIS

BOVINOS
EQUINOS XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

OVINOS
CABRÚN
PORCINOS XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
AVIAR XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
ENXAMES XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
OUTROS XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL UGM

2. Que os efectivos, indicados en UGM para os cales solicita axuda  á subsección quinta (Mantemento de razas autóctonas en perigo de extinción) e/
ou a prima complementaria da subsección sexta (Pastoreo con razas autóctonas) da sección primeira do título terceiro da Orde do 31 de xaneiro de
2008 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 2008, son os seguintes:

AVÍCOLA BOVINO EQUINO OVINO PORCINO
Galiña de Mos Cachena Caldelá Frieresa Limiá Vianesa Rubia Cabalo galego Ovella galega Porco celta

3. Que o número de efectivos, indicados en número de animais, polos cales solicita axudas ao benestar animal son os seguintes:

Galiñeiro con saída
libre Granxa ao aire libre Granxa de cría en

liberdade
Explotacións de ceba

Conselleiro do Medio Rural RGA

Explotacións de reprodutoras

Porcas cría > 50 kg Outros OutrosPorcas cría > 50 kg

AVÍCOLA PORCINO

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

UNIÓN
EUROPEAMINISTERIO DE

AGRICULTURA, PESCA
E ALIMENTACIÓN  FEADER

CONTRATO DE EXPLOTACIÓN SUSTENTABLE:
RELACIÓN DE GANDO POR ESPECIES

CÓDIGO DE PROCEDEMENTO:

MR450A
MR450B
MR450C

PROCEDEMENTO:

APELIDOS E NOME OU RAZON SOCIAL NIF/CIF/NIEAGRUPACIÓN
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UNIÓN
EUROPEA

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

 MR450A
PROCEDEMENTO

CONTRATO DE EXPLOTACIÓN SUSTENTABLE:
COMPROMISOS  MR450B

 MR450C

NIF / NIE / CIFAPELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL AGRUPACIÓN

O titular da explotación, de acordo co  establecido no título III, capítulo I, seccións primeira e segunda, da orde da Consellería do Medio Rural do 31 de

xaneiro de 2008, 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 2008, COMPROMÉTESE A:

SECCIÓN 1ª: MÉTODOS DE PRODUCIÓN RESPECTUOSOS CO AMBIENTE E DE CONSERVACIÓN DA PAISAXE
Compromisos xerais comúns a todas as subseccións.

Manter e actualizar o caderno de explotación, que incluirá unha contabilidade detallada e no cal se inscribirán todas as operacións de cultivo realizadas en cada
unha das parcelas e o rexistro sobre materias primas adquiridas e produtos que entren ou saian da explotación, xunto cos oportunos soportes documentais.

Compromisos da subsección primeira: variedades autóctonas en risco de erosión xenética.

Compromisos específicos de control integrado.

Compromisos xerais da subsección segunda: control integrado e produción integrada.

Dispoñer e dedicar ao cultivo, selección e protección dalgunha das especies autóctonas en risco de erosión xenética dunha superficie mínima de 0,3 ha e
realizar as seguintes prácticas:

- Elaborar un programa ou memoria do proxecto.

- Reservar un 5% dos materiais vexetais de produción obtidos.

- Manter en cultivo as especies e/ou variedades en risco de erosión xenética que sexan obxecto da axuda, ata a sementeira ou ata que o órgano de
reprodución vexetativo sexa viable.

Non poderán acollerse os cultivos realizados por sistemas hidropónicos.

Manter sebes e ribazos, vexetación en lindes e marxes para reserva ecolóxica e mantemento da biodiversidade.

Realización de análises axeitadas.  Polo menos anualmente para programar o fertilizado, de auga e outros, a criterio do C.T.

Cubrir unha ficha normalizada por parcela, en que se determinen as prácticas de tratamento que se van seguir.

Establecer un plan de fertilización.

O control de malas herbas realizarase preferentemente de forma mecánica ou mediante pastoreo controlado.

En caso de intervención con fitosanitarios de síntese, utilizar exclusivamente as materias activas autorizadas para cada cultivo, seleccionadas baseándose en
criterios de toxicidade, efectos sobre a fauna auxiliar e menor impacto ambiental, entre outros.

Redución verificable de, polo menos, un 30% dos produtos fertilizantes e fitosanitarios utilizados na explotación. A dita redución poderase realizar
mediante a substitución do fertilizado nitroxenado de síntese por orgánico, non permitíndose o uso de estercos frescos nin lamas de depuradora. No caso de
tratamentos fitosanitarios, substitución do 50% do número de aplicacións de produtos fitosanitarios por métodos de control e/ou seguimento biolóxico a
base de substancias de orixe vexetal ou microorganismos, solta de insectos útiles, trampeo masivo e confusión sexual, etc., por parcelas completas.

Non realizar tratamentos poscolleita para comercializacións inmediatas.

Realizar o seguimento e control de pragas, mediante tratamentos dirixidos e localizados para preservar a fauna útil.

Non realizar tratamentos con produtos químicos 15 días antes da recolección, agás para produtos de recolección graduada, nos cales se utilizarán
preferentemente substancias naturais, ou produtos químicos con prazo de seguridade de, polo menos, cinco días.

Realización de análise de residuos sobre a produción final.

Compromisos específicos de produción integrada.

Cumprir co establecido no Decreto 68/2004, do 11 de marzo, sobre a produción integrada e a súa indicación nos produtos agrarios e a súa normativa de
desenvolvemento.

Estar inscrito no Rexistro de Produtores de Produción Integrada da Comunidade Autónoma de Galicia e comercializar a produción baixo a marca de
produción integrada.

Compromiso de aplicar a produción integrada na totalidade da superficie da explotación dedicada á mesma orientación produtiva (cultivo e/ou especie).

Obriga de efectuar rotacións en cultivos anuais. Se se establece unha cuberta vexetal ou cultivo para o fertilizado en verde, considerarase como parte da
rotación.

Manter a cuberta vexetal en cultivos perennes. En épocas de recolección permitirase a sega ou o pastoreo controlado para facilitar os labores de colleita.

-

-

-

- Describir a explotación con relación de todas as parcelas, a súa superficie e utilización, a través da declaración de superficies.

Desenvolver accións divulgativas coa administración xestora.-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

COMConselleiro do Medio Rural

Pertencer a unha entidade asociativa agraria e dispoñer de técnico ou de asesoramento técnico.

MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCA
E ALIMENTACIÓN  FEADER
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Compromisos xerais da subsección cuarta: loita contra a erosión en medios fráxiles.

No caderno de explotación recollerase a planificación das actuacións tendentes a reducir a erosión nas diferentes parcelas da explotación.

Queda prohibido labrar o solo. En caso de invasión de flora e outras situacións extraordinarias poderá levarse a cabo un labor superficial, logo da
autorización por parte do comité técnico. Os labores realizados serán sempre verticais, eliminándose os de inversión.

A eliminación da cuberta herbácea realizarase mediante pastoreo, sega química (mediante a aplicación de herbicidas de baixo impacto ambiental, non
residuais) ou de forma mecánica.

-

-

-

Compromisos xerais da subsección terceira: agricultura e gandaría ecolóxica.

Cumprir estritamente con todas as normas de produción establecidas no Regulamento (CEE) 2092/1991 que regula a produción ecolóxica  e demais
normativa de aplicación.

Dispoñer dun certificado expedido polo Craega, afirmando que está inscrito neste e que cumpre coa normativa específica, para agricultura e/ou gandaría
ecolóxica en cada unha das parcelas inscritas.

Comercialización da produción ecolóxica, unha vez pasado o período obrigatorio de reconversión.

Elaborar un plan de conversión da explotación que especifique as actuacións que se realizarán durante o período de conversión.

Proceder ao fertilizado orgánico necesario para manter a fertilidade dos cultivos.

-

-

-

-

-
Obrigatoriedade da realización de análises polo menos anualmente para programar a fertilización, de análises de auga e outros, a criterio do comité
técnico.

-

- Non utilizar produtos químicos de síntese non autorizados polo Regulamento (CEE) 2092/1991, no control de pragas e enfermidades e efectuar o control da
flora adventicia mediante tratamentos mecánicos nos períodos permitidos.

Compromisos específicos de agricultura ecolóxica.

 Manter a vexetación dos lindeiros existentes ao inicio do compromiso para mellor protección da flora e fauna.-

Cumprir co disposto no Regulamento 1804/1999 sobre produción gandeira ecolóxica.-

Utilizar polo menos a porcentaxe de alimentación animal procedente de agricultura ecolóxica que establece o Regulamento (CEE) 2092/1991.-

Non utilizar medicamentos de síntese non autorizados polo Regulamento (CEE) 2092/1991, no tratamento e profilaxe das enfermidades do gando.-

Compromisos específicos de gandaría ecolóxica.

Manter máis de 50 colmeas.-

- Cumprir os compromisos establecidos respecto á apicultura dentro do Regulamento (CE)1804/1999.

Compromisos específicos de apicultura ecolóxica.

Densidade: unha colmea por hectárea.-
Localizar as colmeas en superficies cultivadas ecoloxicamente e/ou pasteiros ecolóxicos.-
Non utilizar alimentos compostos que conteñan pole.-

- Só se poderá pagar a prima, por superficie cultivada ou polos pasteiros, ecolóxicos, sobre os que pecoreen as abellas.

- Titulares de explotacións apícolas que se comprometan durante 5 anos, estean inscritos no Rexistro Oficial de Explotacións Apícolas, dispoñan de cartilla
gandeira, estean inscritos no Craega e comercialicen os seus produtos como ecolóxicos.

Compromisos específicos para cultivos leñosos en pendentes ou socalcos.

As parcelas acollidas terán unha pendente superior ao 15%.

Nas parcelas obxecto de axuda e con insuficiente permeabilidade, para evitar os problemas de escorregamento, será obrigatorio o establecemento de
cubertas vexetais, a partir da flora espontánea ou sementando especies cultivadas. A dita cuberta deberá de ter a anchura mínima que estableza o comité
técnico para cada cultivo e ocupar polo menos o 50% da superficie libre de cultivo, manténdose durante a totalidade do ciclo vexetativo do cultivo leñoso.
En calquera caso, será obrigatoria a inmediata corrección dos efectos puntuais ocasionados polos escorregamentos producidos polas chuvias torrenciais.

A cuberta vexetal establecerase o máis próxima ás curvas de nivel e perpendicular á máxima pendente, no caso de socalcos ou da dirección do seu lado
maior.

-
-

-

As densidades de plantación serán establecidas polo comité técnico para cada cultivo. Os compromisos non relacionados directamente coas pendentes/
socalcos, deberán cumprirse no conxunto da explotación, aínda que para o cálculo da axuda só se terá en conta a superficie das parcelas con pendentes
superiores ás fixadas.

-
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COM Conselleiro do Medio Rural

Compromisos específicos para cultivos herbáceos.

As parcelas acollidas terán unha pendente superior ao 10%.

Nas parcelas obxecto da axuda aplicaranse as técnicas de agricultura de conservación (sementeira directa/non laboreo, laboreo de conservación, cubertas),
mellor adaptadas ás condicións locais de cada zona.

-

-

Queda prohibida a realización de labores durante o período de barbeito.-
No caso de rotación de cultivos a cobertura, disposta vexetal ou inerte, permanecerá no solo desde a colleita do cultivo ata a sementeira do cultivo posterior.-

Os compromisos non relacionados directamente coas pendentes/socalcos, deberán cumprirse no conxunto da explotación, aínda que para o cálculo da axuda
só se terá en conta a superficie das parcelas con pendentes superiores ás fixadas.

-
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Compromisos da subsección quinta: mantemento de razas autóctonas puras en perigo de extinción.

Pertencer a unha entidade asociativa agraria cuxos fins sexan a mellora e conservación das razas autóctonas.

Estar inscrito no libro de rexistro oficial da raza correspondente.

-

-
Realizar as actuacións de pastoreo con animais de especies autóctonas en perigo de extinción incluídas no anexo 27.-

Manter o censo gandeiro das razas acollidas.-

Manter en pureza os efectivos reprodutores machos e femias destas razas.-

- Participar nun programa de mellora xenética, coa obriga de achegar información para o seguimento da raza, así como para a elaboración de valoracións.

Compromisos xerais da subsección sexta: utilización dos recursos forraxeiros da explotación.

Identificar axeitadamente os animais acollidos a esta medida. En equinos será obrigatoria a identificación individual dos animais.

Conservar e manter os elementos gandeiros necesarios para un axeitado manexo dos pastos evitando o sobre ou subpastoreo.

-

-
Manter o aproveitamento extensivo das superficies afectadas, respectando o calendario de pastoreo establecido ao inicio de cada campaña polo beneficiario,
segundo o modelo recollido para o efecto no caderno de explotación.

-

Superficie mínima de actuación de 7 hectáreas nas explotacións con aproveitamento de montes comunais e de 3 hectáreas nas restantes.-

- Comprometerse a manter polo menos o 50% da superficie da explotación a pastos permanentes en pastoreo e/ou o 75% da superficie da explotación, se o
aproveitamento deses pastos é mixto (sega/dente). Incluirase en ambos os dous casos a superficie situada en monte comunal.

Manter unha carga gandeira máxima por hectárea de 2 UGM.-

- Mantemento dos xatos xunto coas nais durante, polo menos, 6 meses.

Compromisos específicos de gando bovino:

Polo menos o 60% da recría será da propia explotación.-

Compromisos específicos para o cálculo da prima complementaria de rozado

Cumprir cos compromisos xerais da subsección sexta.-

A superficie mínima que se rozará será de 0,2 ha.-

Poderanse completar as accións de pastoreo equilibrado, cando a ocasión o requira, con rozas, dirixidas á mellora do pasto existente ou creación de novos
pastos de calidade. As rozas poderanse realizar de forma mecánica ou manual; cando a pendente sexa maior do 10%., poderase excepcionalmente realizar
un tratamento químico localizado con produtos de baixa toxicidade autorizados polo comité técnico.

-

Compromisos específicos para o cálculo da prima complementaria de pastoreo con razas autóctonas.

Cumprir cos compromisos xerais e específicos da subsección sexta.

Pastoreo con efectivos de polo menos un 75%, de razas autóctonas, inscritas nos correspondentes libros de rexistros das razas oficiais.-

-

Compromisos específicos para o cálculo da prima complementaria por redución do gando bovino, ovino e caprino por unidade de superficie forraxeira.

Cumprir cos compromisos xerais e específicos da subsección sexta.

Diminuír a carga gandeira ligada á terra en polo menos 0,3 UGM/ha, respecto ás cargas existentes ao inicio do compromiso, respectando as cargas
máximas para o cumprimento da condicionalidade. Este obxectivo deberá cumprirse antes de finalizar o primeiro ano de compromiso, e manterase ata o
seu remate. Poderase reducir a carga a través de sementeira ou aproveitamento de pastos, sen redución de efectivos do rabaño, ampliando a superficie
forraxeira. Tamén poderá reducirse por eliminación temporal de presenza de gando.
A prima está calculada para implementar as tres situacións (redución da carga gandeira por diminución do censo de gando, por  ampliación da superficie ou
unha combinación de ambas as dúas). En calquera caso, a prima será única, sen diferenciar a opción de  redución de carga que utilicen (reducir gando,
aumentar a superficie ou unha combinación de ambas as dúas). En todo caso, a axuda  calcularase sobre a superficie inicial (multiplicando a prima por
hectárea polo número inicial de hectáreas da explotación).

-
-

-

 Compromisos específicos para a utilización de sistemas extensivos na alimentación de explotacións de

produción de leite e ceba de ruminantes.

Cumprir cos compromisos xerais da subsección sexta.

Manter polo menos un 50% da SAU da explotación cultivada con pradaría que poderá entrar en rotación co resto dos cultivos.

Manter a superficie de pradaría durante polo menos 2 anos.

A carga gandeira da explotación non poderá superar 1,8 UGM/ha de SAU por termo medio ao ano.

Manter ou reducir o uso de concentrado por UGM presente na explotación

-
-
-

-
-
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 Compromisos específicos para a utilización de sistemas extensivos en explotacións de produción de leite e

ceba de ruminantes.

Cumprir cos compromisos xerais da subsección sexta.
Cumprir con calendario de pastoreo establecido.
Realizar un período de pastoreo durante polo menos 120 días ao ano con vacas de leite, xovencas de recría ou tenreiros para ceba.
Manter polo menos un 75% da superficie forraxeira da explotación cultivada con pradaría que poderá entrar en rotación co resto dos cultivos.
Manter a superficie de pradaría durante polo menos 2 anos.
Manter ou reducir o uso de concentrado por UGM presente na explotación.-

-

-
-

-
-

SECCIÓN 2ª: MEDIDAS DE BENESTAR ANIMAL

 Compromisos xerais comúns a todas as subseccións.

Cumprir as normas de hixiene e benestar animal, contidas de carácter xeral, no Real decreto 348/2000, relativa á protección dos animais  nas
explotacións gandeiras, así como toda a normativa específica de aplicación en materia de benestar animal.
Manter e actualizar o caderno de explotación, que incluirá unha contabilidade detallada e no cal se inscribirán todas as operacións de  cultivo
realizadas en cada unha das parcelas e o rexistro sobre materias primas adquiridas e produtos que entren ou saian da explotación,  xunto cos
oportunos soportes documentais.
Presentar un plan de benestar animal.
Cumprir as obrigas en materia de política ambiental.
Cumprir a normativa sectorial en materia de sanidade animal.
Levar rexistro diario dos parámetros nas instalacións: temperatura, humidade, tratamentos médicos e taxa de mortalidade dos animais.
Na totalidade da explotación debe levarse a cabo unha axeitada xestión de residuos de subprodutos animais non destinados ao consumo  humano.
Realizar actividades de formación aos traballadores en materia de benestar animal.
Cumprir as obrigas de prevención de riscos laborais na explotación.

 Compromisos xerais comúns á subsección avícola de curral.

A alimentación debe estar composta como mínimo dun 70% de cereais.
Asegurar un acceso apropiado e permanente a unha cama seca e de material friable en superficie.
Acceso permanente a comedoiros e bebedoiros.
Ausencia de mutilacións sistemáticas, illamiento ou calquera tipo de inmobilización.
Prevención de patoloxías debidas ás mas prácticas agrarias ou ás condicións de cría.
Os bebedoiros manteranse de maneira que se evite a derrama de auga.
As aves enfermas deben recibir tratamento ou ser sacrificadas de forma humanitaria.
Inspección dos animais dúas veces ao día.

-
-
-
-
-
-
-
-

 Compromisos específicos para a utilización de galiñeiro con saída libre:

Densidade máxima de 13 aves/m
Parques: 1m2 / ave en terreo cuberto de vexetación.
Trapelas (10cm2/ave) ou unha lonxitude combinada polo menos de 4 m por cada 100 m  de edificio.
Polo menos a metade da súa vida as aves terán acceso continuo durante o día e espazo ao aire libre que posúa unha zona cuberta de  vexetación na
súa maior parte.
Idade de sacrificio mínima 100 días.

-
-
-
-

-

Compromisos específicos para a utilización de granxa ao aire libre:

Densidade máxima de 12 aves/m.
Cada galiñeiro debe ter menos de 4.800 polos.
Parques: 2m  / ave en terreo cuberto de vexetación na súa maior parte.
Trapelas (10cm  /ave) ou unha lonxitude combinada polo menos de 4 m por cada 100 m  de edificio.
As aves engordadas serán dunha raza recoñecida de crecemento lento.
Idade de sacrificio mínima: 81 días.
A engorda nas gaiolas non pode superar máis de 15 días en animais de 90 días.
Acceso continuo durante o día a un espazo ao aire libre como mínimo a partir das 6 semanas.

-
-
-
-
-
-
-
-

Compromisos específicos para a cría en liberdade:

Require os mesmos compromisos que a granxa ao aire libre, pero o acceso das aves aos parques será continuo e os espazos serán de superficie
ilimitada.

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-

2

2

2

2

2

2

, de de

Solicitante

Asdo.:

Compromisos xerais comúns á subsección porcino ao aire libre:

 Manter un censo mínimo de 5 UGM.-

Compromisos específicos para as explotacións de porco de ceba:

Ceba de animais ao aire libre durante un mínimo de 6 horas diarias e durante polo menos un mes.-

Compromisos específicos para as explotacións de reprodutoras:

 Idade mínima do primeiro parto será de 10 meses.-

A idade mínima do animal ao sacrificio será de 210 días e deberase manter na explotación durante un mínimo de 100 días.-

Os partos realizaranse en instalacións que permitan o acceso ao aire libre.-

Peso mínimo vivo ao sacrificio de 85 kg.-
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SOLICITUDE UNIFICADA 2008

MR238B
MR239B
MR239N
MR241B
MR450A
MR450C

MR239A
MR239L
MR240C
MR241C
MR450B
MR239M

APELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL
CIF DNI NIF

que se achegan xunto coa solicitude unificada 2008, os documentos sinalados con "X" na marxe esquerda.DECLARA

Para sinalar
polo

solicitante
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA Verificado

Administración

1.

2.

3.

4.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

No caso de rexistro telemático, impreso DP1 asinado polo solicitante, exemplar para a Administración.

Fotocopia do CIF/NIF (anverso e reverso) do titular da solicitude unificada.

Certificado emitido pola entidade financeira que acredite a conta corrente ou cartilla de beneficiario, ou selo na solicitude.

Documentación de autorización de sinatura se non é o solicitante o que presenta e asina os impresos.

No caso de ser cedente ou cesionario de dereitos de pagamento único, copia do impreso/s de cesión de dereitos de pagamento único.

Copia do documento da asignación de dereitos cando a comunicación desta asignación non a fixese a comunidade autónoma.

Certificado da autoridade competente, segundo o modelo do anexo 13, no caso de montes veciñais en man común, ou similares, onde existan as
superficies forraxeiras utilizadas conxuntamente por varios produtores. No caso de montes que dispoñan de código, a relación de recintos Sixpac e os
tipos de pasto que compoñen este poderá ser remitida polo responsable do monte ao Servizo Provincial do Fogga.

Bosquexos acoutados que permitan situar as parcelas agrícolas, no caso de recintos Sixpac declarados parcialmente.

Se existen unidades de produción noutra comunidade autónoma, fotocopias do libro de explotación:
- Folla na que figuren os datos identificativos da explotación e do titular.
- Follas nas que están inscritos os animais polos que solicita prima.

Documentación xustificativa da condición de ATP das persoas declaradas como tales:  alta no sistema especial para traballadores por conta propia
agrarios desde o 1 de xaneiro de 2008 ata o final do prazo de solicitude.

Documentación xustificativa da condición de ATP das persoas declaradas como tales: declaración do IRPF do último ano dispoñible.

No caso que non se trate dunha explotación asociativa, documentación que xustifique a relación de cónxuxe ou familiar de primeiro grao co titular da
explotación (libro de familia).

Copia do impreso de cambio de titularidade da explotación ou da solicitude de alta como explotación agraria no caso de novos solicitantes.

A. EN TODOS OS CASOS

B. RÉXIME DE PAGAMENTO ÚNICO

C. NAS  SOLICITUDES CON DECLARACIÓN DE PARCELAS.

F. NAS SOLICITUDES PAGAMENTOS ADICIONAIS Á PRODUCIÓN DE CARNE DE VACÚN DE CALIDADE, DOCUMENTACIÓN DE INSCRICIÓN EN

D. NAS SOLICITUDES OVINO/CABRÚN

5. No caso de cooperativas agrarias de produción, SAT, sociedades civís,  comunidades de bens e outras persoas xurídicas, copia da declaración do imposto
de sociedades e de retencións dos rendementos do traballo, e documentación que relacione e xustifique o número de membros e fotocopia do DNI/NIF
(anverso/reverso) de todos eles.

Compromiso de destino non alimentario para os cultivos non incluídos no anexo XXII do Regulamento (CE) 1973/2004, do 29 de outubro de 2004, da
comisión.3.

Contrato cun transformador cando se solicita a axuda por cultivos enerxéticos.4.

Contrato cun receptor/transformador cando se declare retirada con destino non alimentario.5.

1.
Fotocopias do libro de explotación actualizado:
 - Folla na que figuren os datos identificativos da explotación e do titular.
 - Folla de balance, ou follas onde figure o total dos animais polos que solicita axuda.

E. NAS SOLICITUDES CON DECLARACIÓN DE GANDO VACÚN

Denominación de orixe protexida ou indicación xeográfica protexida, ou1.

Gandaría ecolóxica ou integrada.2.

Etiquetaxe facultativa recoñecida oficialmente.3.

G. PARA ACREDITAR A CONDICIÓN DE AGRICULTOR A  TÍTULO PRINCIPAL NOS PAGAMENTOS  ADICIONAIS DE VACÚN.

Copia do DNI/CIF de todos os ATP que integrean a explotación.1.

DC1

TITULAR DA EXPLOTACIÓN

FEADER
FEAGA
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a)

1.

b)

1.

2.

No caso de sentenzas xudiciais ou actos administrativos firmes:

Copia da sentenza ou acto administrativo.

No caso de agricultores mozos que realizaran a primeira instalación no ámbito dun programa de desenvolvemento rural no marco do Regulamento (CE)
1698/2005.

Copia da alta ou cambio de titularidade da explotación.

Xustificante de pagamento do sistema especial para traballadores por conta propia agrarios da Seguridade Social desde o 1 de xaneiro de 2008 ata a data
da solicitude.

H. RESERVA NACIONAL

Asdo.:

3. Relación NIF/CIF dos familiares de primero grao incorporados á actividade agraria.

No caso de agriculores con explotación en zonas suxeitas a programas de reestruturación:c)

Xustificación da circunstancia relativa á inclusión da explotación dentro dun programa obxecto de reestruturación ou desenvolvemento (asignación de
cota láctea ou dereitos de ovino/cabrún).1

1.

2.

3.

4.

I. OUTRA DOCUMENTACIÓN QUE ACHEGA O SOLICITANTE.
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TITULAR DA EXPLOTACIÓN
APELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL CIF                    DNI                       NIF

DECLARA que se achegan xunto coa solicitude 2008, os documentos sinalados cun "X" na marxe esquerda.

Para sinalar
o solicitante

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA Verificado
Administración

A. INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA
Copia da portada e folla do censo de animais do libro de explotación, se existen unidades de produción noutra comunidade
autónoma.
Último cupón de pagamento no réxime especial agrario da Seguridade Social ou no de traballadores autónomos pola súa
actividade agraria.
No caso de estar no réxime de autónomos, acreditación de figurar como tal nunha actividade agraria mediante informe de vida
laboral ou certificación do INSS.
Certificado da entidade asociativa, se é o caso, acreditativo da porcentaxe de participación do solicitante nela segundo o
modelo ICC. As persoas xurídicas diferentes de SAT ou cooperativas achegarán, ademais, unha copia cotexada de escritura de
creación da sociedade.

Copia da declaración do IRPF do ano 2006, ou compromiso de presentar a do ano 2007 se é novo solicitante.
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 rendementos de traballo.

B. CONTRATO DE EXPLOTACIÓN SUSTENTABLE: CES
Documentación acreditativa das UTA:
Cando o titular sexa persoa física:ou unha comunidade de bens:

i.1. A man de obra familiar da persoa titular, cotitular e familiares que estean afiliados á Seguridade Social, co informe
de vida laboral de cada un deles.

i.2. A man de obra familiar da persoa titular da explotación, ata o segundo grao inclusive, por consanguinidade ou
afinidade e, se é o caso, por adopción, que convivan no seu lar e estean ao seu cargo que, estando ocupados na  súa
explotación, non teñan a obriga de afiliarse ao correspondente réxime da Seguridade Social, acreditarase  mediante
declaración xurada de persoa titular solicitante ou por calquera outra forma admitida en dereito,  acompañada da
copia do DNI de cada un dos familiares, dun informe de vida laboral e do correspondente  xustificante de que a
persoa ou persoas a que se refire a declaración, están ao seu cargo como beneficiarios/as na  Seguridade Social e
tamén na declaración do IRPF.

i.3. A man de obra asalariada acreditarase documentalmente con base na cotización á Seguridade Social.
Cando a persoa titular sexa persoa xurídica:

No caso de socios asalariados: informe de vida laboral, declaración do IRPF e certificado de rendemento do traballo.
No caso de asalariados NON socios: DNI, contrato de traballo e informe de vida laboral da empresa.

Certificado de pertenza á entidade de aconsellamento ou xestión correspondente.
Aceptación e compromiso de execución do programa segundo o COM, debidamente asinado.
Documentación xustificativa dos criterios de prioridade establecidos no artigo 10 do CES, de ser o caso.
Documento acreditativo da constitución legal da entidade de aconsellamento, de ser o caso, que presentará a entidade.
Copia dos estatutos, de ser o caso, que presentará a entidade.
Certificado actualizado dos socios integrantes desta, de ser o caso, que presentará a entidade.

C. AGROAMBIENTAIS.
Certificado de inscrición no rexistro de operadores titulares de empresas agrarias de produción 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 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 orixinal ou copia cotexada da inscrición dos animais, polos cales solicita axuda, no correspondente libro xenealóxico
da raza, de ser o caso.
Copia cotexada do acordo adoptado pola comunidade de montes conforme se establece na autorización do acto de disposición.
Orixinal ou copia cotexada do certificado de adxudicación individual de superficies, conforme o anexo 13-A.

D. BENESTAR ANIMAL
Copia cotexada da declaración censual anual.

E. OUTRA DOCUMENTACIÓN QUE ACHEGA O SOLICITANTE.

Conselleiro do Medio Rural

NIF/CIF/NIE

MR238B
MR450A
MR450B
MR450C

1.

2.

4.

3.

5.
6.

1.
1.1

2.
3.
4.
5.

7.
6.

1.2

6.

4.

5.

3.

2.

1.

1.

Asdo.:

DC2

 FEADER

MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCA
E ALIMENTACIÓN
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Animais sacrificados en España
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PROVINCIA CÓDIGO POSTALCONCELLO LOCALIDADE

ENDEREZO (LUGAR,  RÚA OU PRAZA, NÚMERO, ETC.)TELÉFONO

NIF / CIF / NIEAPELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL

DATOS DO SOLICITANTE

CÓNXUXE OU REPRESENTANTE LEGAL
NIF / NIEPRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME

NÚMERO CONTADCSUCURSALENTIDADE

ENTIDADE FINANCEIRA

DATOS PARA O PAGAMENTO
SUCURSAL

1. Que coñece as condicións establecidas pola UE, o Estado español e a Comunidade Autónoma de Galicia para a concesión da prima por sacrificio de bovinos.
2. Que coñece e dá a súa conformidade para que os datos persoais contidos nos formularios que compoñen esta solicitude, sexan incluídos en ficheiros automatizados e utilizados de acordo co previsto
na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (BOE nº 298, do 14 de decembro de 1999).
3. Que de conformidade co previsto no artigo 20.3º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, coa presentación desta solicitude queda autorizado o Fogga para solicitar os certificados que
deban emitir a Administración tributaria, da Seguridade Social e da comunidade autónoma.
4. Que autoriza o FOGGA, para incluír e facer público, nos rexistros de axudas, subvencións e convenios e de sancións, regulados no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, os datos relevantes referidos ás
axudas e subvencións recibidas, así como ás sancións impostas.
5. Que autoriza o FOGGA para que, de conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, lles dea publicidade ás axudas concedidas na páxina web oficial
da Consellería do Medio Rural e, se é o caso, no DOG, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos do beneficiario e para aquelas
publicacións.

EXPÓN:

COMPROMÉTESE A:

1. Devolver os anticipos ou axudas recibidas indebidamente, se así o solicitase a autoridade competente, incrementadas, se é o caso, no xuro legal correspondente.
2. Colaborar para a realización dos controis, tanto administrativos como sobre o terreo, que calquera autoridade competente considere necesarios para verificar que se cumpren as condicións
regulamentarias para a concesión da prima por sacrificio.

Fotocopia do NIF/CIF/NIE.

Documentación de autorización de sinatura se non é o solicitante o que presenta e asina a presente solicitude.

Certificado emitido pola  entidade financeira que acredite a conta bancaria indicada na epígrafe datos para o pagamento.

DOCUMENTACIÓN QUE XUNTA:

SOLICITA:

Que de acordo co establecido na orde da Consellería do Medio Rural, do 31 de xaneiro de 2008, 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 2008, lle sexa concedida  a prima ao sacrificio de bovinos por:

Bovinos de máis de 1 mes e menos de 8 meses  (“Tipo tenreiro”).

, de de
Solicitante ou representante legal
(sinatura)

Asdo.:

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PARA  SOLICITUDES DE ANIMAIS SACRIFICADOS NOUTRO ESTADO MEMBRO DA UE:

Copia compulsada do documento de identificación para intercambios de animais obxecto desta solicitude.

Certificado de sacrificio de animais obxecto desta solicitude.

Bovinos de 8 ou máis meses (“Tipo adulto”).

TOTAL BOVINOS

Identificación individual de animais.

Director do Fondo Galego de Garantía Agraria SA

EXPEDIENTE SOLICITUDE Nº EXPEDIENTE SOLICITUDE ÚNICA

CAMPAÑA 2008

ANEXO  2A
FEAGA
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Animais sacrificados en España
Animais sacrificados noutro Estado membro da Unión Europea

1. Que os bovinos polos cales solicita a prima ao sacrificio son os que se relacionan a continuación con indicación do seu número de identificación individual, data de nacemento e tipo (adulto “A” ou
xato “X”). Os animais obxecto desta solicitude están identificados individualmente na base de datos de identificación e rexistro de bovinos da comunidade autónoma.

DECLARA:

2. Ter mantido na súa explotación de número de CEA os bovinos obxecto desta solicitude de sacrificio durante un período de
retención mínimo de 2 meses no caso animais sacrificados con 3 meses de idade ou máis, e 1 mes os sacrificados con menos de 3 meses de idade.

3. Que entre a data de saída da explotación e a data de sacrificio dos animais obxecto desta  solicitude non transcorreu máis dun mes.

4. Que os datos da súa explotación corresponden aos contidos na base de datos informatizada de Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras de acordo co establecido no Real decreto 479/2004.

6. Que non presentou noutra comunidade autónoma e para esta campaña solicitude de sacrificio polos animais que a continuación se relacionan.

7. Que no ano 2007 tramitou as súas solicitudes  de prima por sacrificio na Comunidade Autónoma de
8. Que todos os datos contidos nesta solicitude, incluídas todas as súas partes, son verdadeiros.

Nº identificación

1

Data
nacemento Tipo

31 61 91

Nº identificación Data
nacemento Tipo Nº identificación Data

nacemento Tipo Nº identificación Data
nacemento Tipo

2 32 62 92

3 33 63 93

4 34 64 94

5 35 65 95

6 36 66 96

7 37 67 97

8 38 68 98

9 39 69 99

10 40 70 100

11 41 71 101

12 42 72 102

13 43 73 103

14 44 74 104

15 45 75 105

16 46 76 106

17 47 77 107

18 48 78 108

19 49 79 109

20 50 80 110

21 51 81 111

22 52 82 112

23 53 83 113

24 54 84 114

25 55 85 115

26 56 86 116

27 57 87 117

28 58 88 118

29 59 89 119

30 60 90 120

, de de
O solicitante ou representante legal
(sinatura)

Asdo.:

5. Que os datos dos animais do sector vacún da explotación corresponden aos contidos na base de datos informatizada, ou en caso contrario comprométese a comunicarlle ao órgano competente a
rectificación, segundo o establecido no Real decreto 1980/1998, do 18 de setembro.

NIF / CIF / NIEAPELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL

IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE ANIMAIS

Director do Fondo Galego de Garantía Agraria

CAMPAÑA 2008
EXPEDIENTE SOLICITUDE Nº EXPEDIENTE SOLICITUDE ÚNICA

SA

ANEXO  2B

FEAGA
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SOLICITUDE DE PRIMA POR SACRIFICIO DE BOVINOS EXPORTADOS VIVOS A UN PAÍS TERCEIRO

PROVINCIA CÓDIGO POSTALCONCELLO LOCALIDADE

ENDEREZO (LUGAR,  RÚA OU  PRAZA, NÚMERO, ETC.)TELÉFONO

NIF / CIF / NIEAPELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL

CÓNXUXE OU REPRESENTANTE LEGAL
NIF / NIEPRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME

NÚMERO CONTADCSUCURSALENTIDADE

ENTIDADE FINANCEIRA

DATOS PARA O PAGAMENTO
SUCURSAL

1. Que coñece as condicións establecidas pola UE, o Estado español e a Comunidade Autónoma de Galicia para a concesión da prima por sacrificio de bovinos.
2. Que coñece e dá a súa conformidade para que os datos persoais contidos nos formularios que compoñen esta solicitude, sexan incluídos en ficheiros automatizados e utilizados de acordo co previsto
na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (BOE nº 298, do 14 de decembro de 1999).
3. Que, de conformidade co previsto no artigo 20.3º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, coa presentación desta solicitude queda autorizado o Fogga para solicitar os certificados
que deban emitir a Administración tributaria, da Seguridade Social e da comunidade autónoma.
4. Que autoriza o Fogga, para incluír e facer público, nos rexistros de axudas, subvencións e convenios e de sancións, regulados no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, os datos relevantes referidos ás
axudas e subvencións recibidas, así como ás sancións impostas.
5.  Que autoriza o Fogga para que, de conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, lles dea publicidade ás axudas concedidas na páxina web oficial da
Consellería do Medio Rural e, de ser o caso, no DOG, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos do beneficiario e para aquelas
publicacións.

EXPÓN:

COMPROMÉTESE A:
1.  Devolver os anticipos ou axudas recibidas indebidamente, se así o solicitase a autoridade competente, incrementadas, se é o caso, no xuro legal correspondente.
2.  Colaborar para a realización dos controis, tanto administrativos como sobre o terreo, que calquera autoridade competente considere necesarios para verificar que se cumpren as condicións
regulamentarias para a concesión da prima por sacrificio.

Fotocopia do NIF/CIF/NIE.
Documentación de autorización de sinatura se non é o solicitante o que presenta e asina esta solicitude.
Certificado emitido pola  entidade financeira que acredite a conta bancaria indicada na epígrafe datos para o pagamento.

DOCUMENTACIÓN QUE XUNTA:

SOLICITA:
Que de acordo co establecido na orde da Consellería do Medio Rural, do 31 de xaneiro de 2008, 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 2008, lle sexa concedida  a prima ao sacrificio de bovinos por:

Bovinos de máis de 1 mes e menos de 8 meses  (“Tipo tenreiro”).

O solicitante ou representante legal
(sinatura)

Asdo.:

Bovinos de 8 ou máis meses (“Tipo adulto”).

TOTAL BOVINOS

Proba de saída do territorio alfandegueiro da comunidade (DUA).
Certificado sanitario internacional que conteña unha relación expresa do número de identificación auricular dos animais exportados obxecto desta solicitude.

1. Que os bovinos polos que solicita a prima ao sacrificio son os que se relacionan a continuación con indicación do seu número de identificación individual, data de nacemento e tipo (adulto “A” ou
tenreiro “T”). Os animais obxecto desta solicitude están identificados individualmente na base de datos de identificación e rexistro de bovinos da comunidade autónoma.

DECLARA:

2. Ter mantido na súa explotación de número de CEA os bovinos obxecto desta solicitude de sacrificio durante un período de
retención mínimo de 2 meses no caso animais sacrificados con 3 meses de idade ou máis, e 1 mes os sacrificados con menos de 3 meses de idade.

3. Que entre a data de saída da explotación e a data de exportación dos animais obxecto desta solicitude non transcorreron máis de dous meses.

4. Que os datos da súa explotación corresponden aos contidos na base de datos informatizada de Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras de acordo co establecido no Real decreto 479/2004.

5. Que non presentou noutra comunidade autónoma e para esta campaña solicitude de sacrificio polos animais que a continuación se relacionan.

6. Que no ano 2007 tramitou as súas solicitudes na Comunidade Autónoma de

7. Que todos os datos contidos nesta solicitude, incluídas toda as súas partes, son verdadeiros.

Nº identificación Data nacemento Tipo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Peso
vivo

Enderezo do exportadorNome do exportador

, de de

SA-expDirector do Fondo Galego de Garantía Agraria

ANEXO  3

DATOS DO SOLICITANTE

FEAGA
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NIF / CIF / NIEAPELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL

CONXUXE OU REPRESENTANTE LEGAL
NIF / NIEPRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME

NÚMERO CONTADCSUCURSALENTIDADE

ENTIDADE FINANCEIRA
DATOS PARA O PAGAMENTO

SUCURSAL

DATOS DO SOLICITANTE

EXPEDIENTE EXPEDIENTE SOLICITUDE ÚNICA
CAMPAÑA 2008

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

 MR239M
PROCEDEMENTO

SOLICITUDE PAGAMENTOS ADICIONAIS Á PRODUCIÓN DE CARNE DE VACÚN
 DE CALIDADE RECOÑECIDA OFICIALMENTE

EXPÓN:
1. Que coñece as condicións establecidas pola UE, o Estado español e a Comunidade Autónoma de Galicia para a concesión do pagamento adicional á produción de carne de vacún de calidade.

2. Que coñece e dá a súa conformidade para que os datos persoais contidos nos formularios que compoñen esta solicitude, sexan incluídos en ficheiros automatizados e utilizados de acordo co previsto na

Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (BOE nº 298, do 14 de decembro de 1999).

3. Que de conformidade co previsto no artigo 20.3º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, coa presentación desta solicitude queda autorizado o Fogga para solicitar os certificados que

deban emitir a Administración tributaria, da Seguridade Social e da comunidade autónoma.

4. Que autoriza o Fogga para incluír e facer público, nos rexistros de axudas, subvencións e convenios e de sancións, regulados no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, os datos relevantes referidos ás

axudas e subvencións recibidas, así como ás sancións impostas.

5. Que autoriza o Fogga para que, de conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, lles dea publicidade ás axudas concedidas na páxina web oficial da

Consellaría do Medio Rural e, se é o caso, no DOG, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos do beneficiario e para aquelas publicacións.

COMPROMÉTESE A:
1. Devolver os anticipos ou axudas recibidas indebidamente, se así o solicitase a autoridade competente, incrementadas, se é o caso, no xuro legal correspondente.

2. Colaborar para a realización dos controis, tanto administrativos como sobre o terreo, que calquera autoridade competente considere necesarios para verificar que se cumpren as condicións

regulamentarias para a concesión do pagamento adicional á produción de carne de vacún de calidade.

AUTORIZA:
O Consello Regulador da IXP Ternera Gallega e/ou o Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega) e/ou os órganos reitores doutros sistemas de calidade que haxa que facilitar, por

petición do FOGGA, a relación de bovinos, pertencentes á súa explotación que foron sacrificados dentro dalgún dos sistemas de calidade de carne recoñecidos oficialmente, e a información necesaria para

comprobar o cumprimento dos requisitos exixidos para a concesión do pagamento adicional á produción de carne de vacún de calidade.

DECLARA:
1. Que os datos da súa explotación corresponden aos contidos na base de datos informatizada de Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras segundo o establecido no Real decreto 479/2004.

2. Que os datos dos animais do sector vacún da explotación CEA                                    corresponden aos contidos na base de datos informatizada, ou en caso contrario, comprométese a comunicar ao

órgano competente a rectificación segundo o establecido no Real decreto 1980/1988, do 18 de setembro.

3. Que non presentou noutra comunidade autónoma e para esta campaña solicitude do pagamento adicional á produción de carne de vacún de calidade recoñecida oficialmente polos animais que a

continuación se relacionan.

4. Que no ano 2007 tramitou as súas solicitudes de pagamento adicional á produción de carne de vacún de calidade na Comunidade Autónoma de
5. Que neste ano natural sacrifica, en España, bovinos dentro do seguinte sistema de calidade de carne recoñecido oficialmente:

Gandaría ecolóxica

 Indicación xeográfica protexida Ternera Gallega

Outro sistema de calidade de carne recoñecido oficialmente

6. Que todos os datos contidos nesta solicitude, incluídas todas as súas partes, son verdadeiros.

DOCUMENTACIÓN QUE XUNTA:

 Certificado emitido pola  entidade financeira que acredite a conta bancaria indicada na epígrafe datos para o pagamento.

 Documentación de autorización de sinatura se non é o solicitante o que presenta e asina esta solicitude.

 Fotocopia do NIF/CIF/NIE

 Xustificante de inscrición en gandaría ecolóxica.

 Xustificante de inscrición na Indicación xeográfica protexida Ternera Gallega

Xustificante de inscrición noutro sistema de calidade de carne recoñecido oficialmente.

AC Director do Fondo Galego de Garantía Agraria

SOLICITA:
Que de acordo co establecido na orde da Consellería do Medio Rural, do 31 de xaneiro de 2008, pola que ser 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 2008, lle sexa concedido o pagamento adicional á produción de carne de vacún de calidade recoñecida

oficialmente que lle corresponda polo MÁXIMO DE BOVINOS que cumpran os requisitos exixidos para a concesión desta axuda.

O solicitante ou representante legal
(sinatura)

Asdo.:

ANEXO  4

, de de

FEAGA
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COMUNICACIÓN DE CESIÓN DEREITOS DE PAGAMENTO ÚNICO. CAMPAÑA

ANEXO  5

PROVINCIA CÓDIGO POSTALCONCELLO LOCALIDADE

DOMICILIO (LUGAR, RÚA OU PRAZA, NÚMERO, ETC.)TELÉFONO

DATOS  DO CEDENTE

CÓNXUXE OU REPRESENTANTE LEGAL
NIF / NIEPRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME

NIF / CIF / NIEPRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME

CÓDIGO DA EXPLOTACIÓN (CEA)

PROVINCIA CÓDIGO POSTALCONCELLO LOCALIDADE

DOMICILIO (LUGAR,  RÚA OU PRAZA, NÚMERO, ETC.)TELÉFONO

DATOS DO CESIONARIO
 NIF / CIF / NIEPRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME

CÓDIGO DA EXPLOTACIÓN (CEA)

CS (páx1)Director do Fondo Galego de Garantía Agraria

, de de

SINATURA DO CEDENTE

O cedente e cesionario identificados máis arriba:

DECLARAN:

1) Que realizaron a cesión dos dereitos que se indican na páxina de IDENTIFICACIÓN DOS DEREITOS OBXECTO DE CESIÓN

2) Que os motivos da cesión son os seguintes: (marcar cun X o recadro que corresponda).

A) Compravendas de dereitos cúmprense as seguintes circunstancias:

Desde: Ata:

SOLICITAN QUE:

3) Que autoriza o Fogga para recadar a información necesaria á Axencia Tributaria e a Tesouraría da Seguridade Social que xustifique o desenvolvemento dunha actividade agraria.

Asdo.: Asdo.:

SINATURA DO CESIONARIO

A.6 De todos os dereitos especiais, sen venda da explotación.
A.5 Con/sen terras a un comprador que inicia a actividade agraria.
A.4 Con toda a explotación, a un mesmo cesionario, nunha única transferencia.
A.3 Con terras, venda parcial da explotación.
A.2 Sen terras a un agricultor profesional.
A.1 Sen terras a un agricultor non profesional.

A.7 Venda de dereitos asociada a unha finalización dun contrato de arrendamento de terras sempre
que se devolvan as terras correspondentes aos dereitos vendidos.

B) Herdanzas
C) Xubilacións e programas aprobados de cesamento anticipado en que o cesionario dos dereitos sexa un  familiar  de primeiro grao do cedente.
E) Fusións ou agrupacións en persoas xurídicas ou entes sen personalidade xurídica.
F)  Escisións de persoas xurídicas ou de agrupacións de persoas físicas.
G)  Cambio de denominación ou de personalidade xurídica
H) Devolución voluntaria á reserva nacional
I) Finalización anticipada de arrendamento con terras
J) Arrendamento con terras  ( Nº anos arrendamento:
K) OUTROS (Indíquese o motivo ou circunstancia:

Se acepte a cesión de dereitos de pagamento único identificados na páxina seguinte, de acordo coa súa normativa reguladora , isto é, Regulamentos (CE) nº 1782/2003 e R(CE) nº 795/2004 e  o Real
decreto 1470/2007, do 2 de novembro sobre aplicación dos pagamentos directos á agricultura e a gandaría para o ano 2008.

FEAGA
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(Continuación)

CS (páx2)Director do Fondo Galego de Garantía Agraria

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA:

NIF/CIF/NIE do cedente e NIF/CIF/NIE do cesionario
Documento de autorización de sinatura se non é o solicitante o que presenta e asina a solicitude.

Xustificante da condición de explotación prioritaria, ou
Último cupón do pagamento no réxime especial agrario da Seguridade Social ou no de traballadores autónomos pola súa actividade agraria.

 dereitos de que o cedente é titular na campañaa)

IDENTIFICACIÓN DOS DEREITOS OBXETO DE CESIÓN
por un importe de €, segundo a copia de asignación que se xunta.

b)

Código Orixe do dereito Tipo de dereito Valor nominal
(€)

Participación
(%)

Valor do dereito
(€)

Cesión
(%)

 O total  de

Os dereitos que se identifican a continuación:

Reserva
nacional (€)

No caso de  compravendas:

a) Sen terras a un agricultor profesional

Copia da declaración do IRPF do último ano.
Certificación que acredite a procedencia dos rendementos do declarante, cónxuxe ou ambos os dous, no caso de que na declaración do IRPF se inclúan rendementos de traballo.
 No caso de sociedades que non teñan a condición de prioritarias, relación de socios para a verificación de que polo menos o 50% sexan agricultores profesionais.

b) Con terras:
Contrato público de compra/venda de terras.

c) Con toda a explotación:

Documentación que permita comprobar que toda a explotación do cedente foi vendida.
 Copia do impreso de cambio de titularidade da explotación.

d) A un agricultor que inicia a actividade agraria:

 Último cupón do pagamento no réxime especial agrario da Seguridade Social o una de traballadores autónomos pola súa actividade agraria.
Copia do impreso de solicitude de cambio de titularidade ou da solicitude de alta como explotación agraria

No caso de herdanzas, cambios de personalidade xurídica, fusións e escisións e xubilacións e programas de cesamento anticipado:

Copia do impreso de cambio de titularidade da explotación.º
Documentos públicos que acrediten a circunstancia solicitada.

Documento que acredite o acordo ou razón polo que se remata o arrendamento de maneira anticipada.

No caso de finalización anticipada do arrendamento:

Documento xustificativo de arrendamento de terras, liquidado de impostos.

No caso de arrendamento:

OUTRA DOCUMENTACIÓN:

FEAGA
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CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

UNIÓN
EUROPEAANEXO 6

SOLICITUDE DE MODIFICACIÓN  DA DECLARACIÓN DE SUPERFICIES NA SOLICITUDE
UNIFICADA ANO 2008

MR238B
MR241B
MR239N

MR240C
MR241C
MR450B

MR450A
MR450C

CÓDIGO DO PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO

FEADER
FEAGA

REFERENCIAS IDENTIFICATIVAS DATOS DA PARCELA AGRÍCOLA

N
º O

R
D

E

PR
O

V
IN

C
IA

CONCELLO
(CATASTRAL)

Cód. Nome

TIPO
 R

EF.(*)

ZO
N

A

PO
LÍG

O
N

O

PA
R

C
ELA

R
EC

IN
TO

SUP.OFI.

(ha)
NOME

PREDIO

SUP.
SEM.

(ha)

CULTIVO

Cód. Var. Nome

SEC
/R

EG

R
PU

IC

TOTAL PÁXINA  DE
(*) Indícase S, P,  M ou G, sendo:
      S: SIXPAC, P: CONCENTRACIÓN PARCELARIA, M: PASTO COMUNAL, G: AGROAMBIENTAL COMUNAL.
De acordo co indicado co anexo 10-A da orde que 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 2008, o grupo de cultivo declarado en cada parcela indica as axudas ligadas á produción que se solicitan.

Conselleiro do Medio Rural  /Director  do Fondo Galego de Garantía Agraria

U
SO

 SIX
PA

C

NOTA IMPORTANTE: as referencias identificativas serán as dos RECINTOS SIXPAC salvo as excepcións recollidas no artigo 4.2º desta orde (ver anexo 12).

APELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL DNI/NIF

Nº de EXPEDIENTE /08/ PÁXINA de
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CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

UNIÓN
EUROPEA

DATOS SIXPAC DATOS PROPOSTOS

N
º O

R
D

E

PR
O

V
IN

C
IA

N
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LÍG
O

N
O

N
º PA

R
C

ELA

N
º R

EC
IN

TO

SU
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TO
 (H

A
)

U
SO

 SIX
PA

C

TIPO
 D

E A
LEG

A
C

IÓ
N

A
LEG

A
C

IÓ
N

M
O

D
IFIC

A
C

IÓ
N

C
O

EF. D
E R

EG
A

D
ÍO

ANEXO 7

SOLICITUDE DE MODIFICACIÓN  DA DECLARACIÓN DO SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN
XEOGRÁFICA DE PARCELAS (SIXPAC) MR239K

CÓDIGO DO PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO

PROVINCIA CÓDIGO POSTALCONCELLO LOCALIDADE

ENDEREZO (LUGAR, RÚA OU PRAZA, NÚMERO, ETC.)TELÉFONO

NIF / CIF / NIEAPELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL

SOLICITANTE

 REPRESENTANTE LEGAL
NIF / NIEAPELIDOS E NOME

N
º C

O
N

C
ELLO

N
º ZO

N
A

C
O

EF. D
E R

EG
A

D
ÍO

E/O
U

 M
O

D
IFIC

A
C

IÓ
N

PR
O

PO
STA

 (*)

SU
P. R

EC
IN

TO
 (H

A
)

U
SO

 SIX
PA

C

2.- MODIFICACIÓN QUE SE PROPÓN

1.- DATOS DO/DA INTERESADO/A OU DO REPRESENTANTE LEGAL

(*) Ver a descrición dos tipos na NOTA B

3.-SOLICITUDE, DECLARACIÓN, COMPROMISO, LUGAR, DATA E SINATURA

Quen abaixo asina SOLICITAa modificación do contido do Sixpac referida á parcela/recinto (rísquese o que non proceda) que se indica, DECLARA, baixo a súa
responsabilidade, que son certos cantos datos figuran nesta alegación, así como na documentación que se xunta, e COMPROMÉTESE a facilitar as diferentes
actuacións que a Administración competente considere oportunas para comprobar a veracidade dos datos recollidos neste documento.
DECLARA, así mesmo, que dá por anuladas, se é o caso, as reclamacións ao Sixpac presentadas con anterioridade nesta campaña.

, de de

O/A INTERESADO/A

Asdo.:

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumprimento do disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, este órgano  infórmao de que os datos persoais
obtidos ao cubrir este documento e demais que se xuntan van ser incorporados, para o seu tratamento, nun ficheiro automatizado. Así mesmo, infórmano que a recolla
e tratamento dos ditos datos teñen como finalidade a incorporación de alegacións e solicitudes de modificación ás bases de datos gráfica e alfanumérica do Sixpac. De
acordo co previsto na citada lei orgánica, pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixindo un escrito ao director do Fogga.

Director do Fondo Galego de Garantía Agraria



2.502 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 32 � Xoves, 14 de febreiro de 2008

R
E

FE
R

E
N

C
IA

D
O

C
U

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

  Q
U

E
 S

E
 A

C
H

E
G

A
 P

A
R

A
 A

 A
C

R
E

D
IT

A
C

IÓ
N

C
O

M
O

 IN
T

E
R

E
SA

D
O

 E
N

 C
A

D
A

 P
A

R
C

E
L

A
/R

E
C

IN
T

O
 (V

E
R

 N
O

T
A

 A
)

D
O

C
U

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

 Q
U

E
 S

E
 A

C
H

E
G

A
 C

O
M

O
 X

U
ST

IF
IC

A
C

IÓ
N

 D
O

 C
A

M
B

IO
 P

R
O

PO
ST

O
 E

N
 C

A
D

A
PA

R
C

E
L

A
/R

E
C

IN
T

O
 (V

E
R

 N
O

T
A

 B
)

N
º O

R
D

E
T

IP
O

 D
E

A
L

E
G

A
C

IÓ
N

 O
U

SO
L

IC
IT

U
D

E
 D

E
M

O
D

IF
IC

A
C

IÓ
N

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

14
15

16
17

13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4026

4.
- D

O
C

U
M

E
N

T
A

C
IÓ

N
 Q

U
E

 S
E

 A
C

H
E

G
A

 X
U

N
T

O
 C

O
A

 A
L

E
G

A
C

IÓ
N

 E
/O

U
 S

O
L

IC
IT

U
D

E
 D

E
 M

O
D

IF
IC

A
C

IÓ
N



Nº 32 � Xoves, 14 de febreiro de 2008 2.503DIARIO OFICIAL DE GALICIA

NOTA B.- DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DO CAMBIO PROPOSTO EN CADA PARCELA/RECINTO

8 SAÍDA GRÁFICA DO VISOR QUE MARQUE O
RECINTO SOBRE O QUE SE ALEGA, ASÍ COMO
EXPLICACIÓN SUCINTA DO MOTIVO DA
ALEGACIÓN OU MODIFICACIÓN.

SAÍDA GRÁFICA DO VISOR QUE MARQUE O
RECINTO SOBRE O QUE SE ALEGA, CON
BOSQUEXO QUE ACOUTE A SUPERFICIE
AFECTADA, ASÍ COMO EXPLICACIÓN SUCINTA
DO MOTIVO DA ALEGACIÓN OU MODIFICACIÓN.

PLANO CATASTRAL OU SIMILAR QUE PERMITA
XEORREFERENCIAR A PARCELA SOBRE A QUE
SE DEBUXARÁ O BOSQUEXO DESTA.

SE A HOUBESE, COPIA DUNHA SOLICITUDE DE
AXUDA DESA PARCELA EN CAMPAÑAS
ANTERIORES, OU REFERENCIA DELAS.

SE A HOUBESE, COPIA DUNHA ACTA DE
CONTROL EN CAMPO DESA PARCELA, OU
REFERENCIA DELA.

COPIA DA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA CON
ANTERIORIDADE ANTE O/OS ORGANISMO/S
COMPETENTE/S REFERIDA Á ALEGACIÓN, QUE
AVALE ESTA.

XUSTIFICACIÓN DE QUE SE AUTORIZOU O
CAMBIO POR PARTE DO/DOS ORGANISMO/S
COMPETENTE/S.

DE EXISTIR, COPIA DUNHA ACTA DE CONTROL
EN CAMPO DE CALQUERA RÉXIME DE AXUDA
PARA ESA PARCELA, OU REFERENCIA DESTA.

CÉDULA CATASTRAL E SAÍDA GRÁFICA DO
CATASTRO DE URBANA.

OUTROS DOCUMENTOS XUSTIFICATIVOS E/OU
IDENTIFICATIVOS.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TIPO DE DOCUMENTACIÓN:

O: OBRIGATORIA

C: COMPLEMENTARIA

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5

TIPO DE ALEGACIÓN E/OU MODIFICACIÓN

CAMBIO DE USO NUN
RECINTO COMPLETO.

CAMBIO DE SISTEMA DE
EXPLOTACIÓN (SECAÑO/

REGADÍO) NUN
RECINTO COMPLETO.

PARTICIÓN DUN
RECINTO PARA

CAMBIAR O USO EN
PARTE DEL.

PARTICIÓN DUN
RECINTO PARA

CAMBIAR O SISTEMA DE
EXPLOTACIÓN (SECAÑO/

REGADÍO) EN PARTE
DEL.

EXISTENCIA DE
PARCELA SITUADA EN

ZONA URBANA QUE TEN
UN USO AGRÍCOLA.

(*) Xuntarase o DNI/NIF, en calquera caso, como documento común a todos os cambios. Ademais, naqueles casos en que se outorgue representación, deberá xuntarse ao documento de representación o DNI/NIF do
representante.

O O

OO

O

CCCC

CCCC

CCC

CC

O

O

CCCCC

ANEXO 8 

Usos definidos no Sixpac 

 

 

Código  

AG Correntes e superficies de auga 

CA Vías 

ED Edificacións 

FO Forestal 

FY Froiteira 

IM Improdutivos 

IV Invernadoiros e cultivos baixo plástico 

PA Pasto con arboredo 

PR Pasto arbustivo 

PS Pasteiro 

TA Terra arable 

TH Horta 

 

Código  

 

 

VI Viñedo 

ZC Zona concentrada non incluída na ortofoto (*) 

ZU Zona urbana (**) 

ZV Zona censurada 

NOTAS

NOTA A.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DA CONDICIÓN DE INTERESADO/A EN CADA PARCELA/RECINTO

1 DNI/NIF DA PERSOA INTERESADA (*).

DNI/NIF DO REPRESENTANTE LEGAL, ASÍ COMO DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DA REPRESENTACIÓN
QUE REPRESENTA (*).

COPIA DA SOLICITUDE DE AXUDA NA CAMPAÑA 2007.

CÉDULA CATASTRAL OU FOLLA DO PADRÓN CATASTRAL.

ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRAVENDA, NOTA SIMPLE DO REXISTRO DA PROPIEDADE, OU OUTROS QUE
DEMOSTREN O DEREITO DE USO DA EXPLOTACIÓN.
CONTRATO DE ARRENDAMENTO, CONTRATO DE  PARZARÍA, DOCUMENTO PRIVADO SUBSCRITO POLO
PROPIETARIO OU OUTROS.
OUTROS DOCUMENTOS.

3

4

5

6

7

2

 

 

VF Asociación froiteira-viñedo 

 

 

(*) Este uso poderase utilizar cando nunha zona dun concello exista 
unha concentración parcelaria e non se poda contar cunha ortofoto 
actualizada que reflicta tal concentración. Nestas zonas poden existir 
diferentes usos da terra, é dicir, existe a posibilidade de seren ou non 
consideradas como terra arable, ou teren ou non aproveitamento 
mediante pastoreo. 

(**) Se unha zona urbana inclúe parcelas con declaración de cultivo 
das cales se achegue bosquexo suficientemente claro, gravaranse as 
citadas parcelas co seu correspondente uso Sixpac. 
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ANEXO 9-A 
Plan de rexionalización produtiva

Distribución do rendemento dos cereais e índices de 
barbeito 

  R. secaño R. regadío 

Provincia Comarca Rendemento 
medio t/ha 

Rendemento 
medio t/ha 

Rendemento 
millo t/ha 

Rendemento 
outros cereais 

t/ha 

15-A Coruña 1 - Setentrional 3.7 5.5 5.5 4.3 

 2 - Occidental 4.1 5.5 5.5 4.3 

 3 - Interior 3.7 5.5 5.5 4.3 

27-Lugo 1 - Costa 3.7 5.5 5.5 3.9 

 2 - Terra Chá 3.7 5.5 5.5 3.9 

 3 - Central 3.7 5.5 5.5 4.3 

 4 - Montaña 3.2 5.5 5.5 3.5 

 5 - Sur 3.2 5.5 5.5 3.5 

32-Ourense 1 - Ourense 3.7 5.5 5.5 3.9 

 2 - O Barco de 
Valdeorras 

3.7 5.5 5.5 3.9 

 3 - Verín 3.7 5.5 5.5 3.9 

36-Pontevedra 1 - Montaña 4.1 5.5 5.5 4.3 

 2 - Litoral 4.1 5.5 5.5 4.3 

 3 - Interior 3.7 5.5 5.5 4.3 

 4 - Miño 3.7 5.5 5.5 4.3 

ANEXO 9-B
Plan de rexionalización produtiva

Concellos pertencentes a cada unha das comarcas 

Provincia Concello Nome do concello Comarca Nome da 
comarca 

15 - A Coruña 1 Abegondo 1 Setentrional 

 2 Ames 2 Occidental 

 3 Aranga 3 Interior 

 4 Ares 1 Setentrional 

 5 Arteixo 1 Setentrional 

 6 Arzúa 3 Interior 

 7 Baña (A) 2 Occidental 

 8 Bergondo 1 Setentrional 

 9 Betanzos 1 Setentrional 

 10 Boimorto 3 Interior 

 11 Boiro 2 Occidental 

 12 Boqueixón 2 Occidental 

 13 Brión 2 Occidental 

 14 Cabana de Bergantiños 1 Setentrional 

 15 Cabanas 1 Setentrional 

 16 Camariñas 2 Occidental 

 17 Cambre 1 Setentrional 

 18 Capela (A) 3 Interior 

 19 Carballo 1 Setentrional 

 95 Cariño 1 Setentrional 

 20 Carnota 2 Occidental 

 21 Carral 1 Setentrional 

 22 Cedeira 1 Setentrional 

 23 Cee 2 Occidental 

 24 Cerceda 3 Interior 

 25 Cerdido 1 Setentrional 

 26 Cesuras 1 Setentrional 

 27 Coirós 1 Setentrional 

 28 Corcubión 2 Occidental 

 29 Coristanco 1 Setentrional 

 900 Coruña (A) 1 Setentrional 

 31 Culleredo 1 Setentrional 

 32 Curtis 3 Interior 

 33 Dodro 2 Occidental 

 34 Dumbría 2 Occidental 

 36 Fene 1 Setentrional 

 37 Ferrol 1 Setentrional 

 38 Fisterra 2 Occidental 

 39 Frades 3 Interior 

 40 Irixoa 3 Interior 

 42 Laracha (A) 2 Setentrional 

 41 Laxe 2 Occidental 

 43 Lousame 2 Occidental 

 44 Malpica de Bergantiños 1 Setentrional 

 45 Mañón 1 Setentrional 

 46 Mazaricos 2 Occidental 

 47 Melide 3 Interior 

 48 Mesía 3 Interior 

 49 Miño 1 Setentrional 

 50 Moeche 1 Setentrional 

 51 Monfero 3 Interior 

 52 Mugardos 1 Setentrional 

 54 Muros 2 Occidental 

 53 Muxía 2 Occidental 

 55 Narón 1 Setentrional 

 56 Neda 1 Setentrional 

 57 Negreira 2 Occidental 

 58 Noia 2 Occidental 

 59 Oleiros 1 Setentrional 

 60 Ordes 3 Interior 

 61 Oroso 3 Interior 

 62 Ortigueira 1 Setentrional 

 63 Outes 2 Occidental 

 64 Oza dos Ríos 1 Setentrional 

 65 Paderne 1 Setentrional 

 66 Padrón 2 Occidental 

 67 Pino (O) 3 Interior 

 68 Pobra do Caramiñal (A) 2 Occidental 

 69 Ponteceso 1 Setentrional 

 70 Pontedeume 1 Setentrional 

 71 Pontes de García Rodríguez (As) 3 Interior 

 72 Porto do Son 2 Occidental 

 73 Rianxo 2 Occidental 

 74 Ribeira 2 Occidental 

 75 Rois 2 Occidental 

 76 Sada 1 Setentrional 

 77 San Sadurniño 1 Setentrional 

 78 Santa Comba 2 Occidental 

 79 Santiago de Compostela 2 Occidental 

 80 Santiso 3 Interior 

 81 Sobrado 3 Interior 

 82 Somozas (As) 3 Interior 

 83 Teo 2 Occidental 

 84 Toques 3 Interior 

 85 Tordoia 3 Interior 

 86 Touro 3 Interior 

 87 Trazo 3 Interior 

 89 Val do Dubra 3 Interior 

 88 Valdoviño 1 Setentrional 

 90 Vedra 2 Occidental 

 91 Vilasantar 3 Interior 

 92 Vilarmaior 1 Setentrional 

 93 Vimianzo 2 Occidental 

 94 Zas 2 Occidental 

Provincia Concello Nome do concello Comarca Nome da 
comarca 
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27 - Lugo 1 Abadín 2 Terra Chá (A) 

 2 Alfoz 1 Costa 

 3 Antas de Ulla 3 Central 

 4 Baleira 4 Montaña 

 36 Baralla 4 Montaña 

 5 Barreiros 1 Costa 

 6 Becerreá 4 Montaña 

 7 Begonte 2 Terra Chá (A) 

 8 Bóveda 5 Sur 

 68 Burela 1 Costa 

 9 Carballedo 5 Sur 

 10 Castro de Rei 2 Terra Chá (A) 

 11 Castroverde 3 Central 

 12 Cervantes 4 Montaña 

 13 Cervo 1 Costa 

 14 Corgo (O) 3 Central 

 15 Cospeito 2 Terra Chá (A) 

 16 Chantada 5 Sur 

 17 Folgoso do Courel 5 Sur 

 18 Fonsagrada (A) 4 Montaña 

 19 Foz 1 Costa 

 20 Friol 3 Central 

 22 Guitiriz 2 Terra Chá (A) 

 23 Guntín 3 Central 

 24 Incio (O) 3 Central 

 26 Láncara 3 Central 

 27 Lourenzá 1 Costa 

 900 Lugo 3 Central 

 29 Meira 2 Terra Chá (A) 

 30 Mondoñedo 1 Costa 

 31 Monforte de Lemos 5 Sur 

 32 Monterroso 3 Central 

 33 Muras 2 Terra Chá (A) 

 34 Navia de Suarna 4 Montaña 

 35 Negueira de Muñiz 4 Montaña 

 37 Nogais (As) 4 Montaña 

 38 Ourol 1 Costa 

 39 Outeiro de Rei 3 Central 

 40 Palas de Rei 3 Central 

 41 Pantón 5 Sur 

 42 Paradela 3 Central 

 43 Páramo (O) 3 Central 

 44 Pastoriza (A) 2 Terra Chá (A) 

 45 Pedrafita do Cebreiro 4 Montaña 

 47 Pobra do Brollón (A) 5 Sur 

 46 Pol 2 Terra Chá (A) 

 48 Pontenova (A) 1 Costa 

 49 Portomarín 3 Central 

 50 Quiroga 5 Sur 

Provincia Concello Nome do concello Comarca Nome da 
comarca 

 62 Triacastela 4 Montaña 

 63 Valadouro (O) 1 Costa 

 64 Vicedo (O) 1 Costa 

 65 Vilalba 2 Terra Chá (A) 

 67 Viveiro 1 Costa 

 21 Xermade 2 Terra Chá (A) 

 25 Xove 1 Costa 

32 - Ourense 2 Allariz 1 Ourense 

 3 Amoeiro 1 Ourense 

 4 Arnoia (A) 1 Ourense 

 5 Avión 1 Ourense 

 6 Baltar 3 Verín 

 7 Bande 3 Verín 

 8 Baños de Molgas 3 Verín 

 9 Barbadás 1 Ourense 

 10 Barco de Valdeorras (O) 2 Valdeorras 

 11 Beade 1 Ourense 

 12 Beariz 1 Ourense 

 13 Blancos (Os) 3 Verín 

 14 Boborás 1 Ourense 

 15 Bola (A) 1 Ourense 

 16 Bolo (O) 2 Valdeorras 

 17 Calvos de Randín 3 Verín 

 19 Carballeda de Avia 1 Ourense 

 18 Carballeda de Valdeorras 2 Valdeorras 

 20 Carballiño (O) 1 Ourense 

 21 Cartelle 1 Ourense 

 23 Castrelo de Miño 1 Ourense 

 22 Castrelo do Val 3 Verín 

 24 Castro Caldelas 2 Valdeorras 

 25 Celanova 1 Ourense 

 26 Cenlle 1 Ourense 

 27 Coles 1 Ourense 

 28 Cortegada 1 Ourense 

 29 Cualedro 3 Verín 

 30 Chandrexa de Queixa 2 Valdeorras 

 31 Entrimo 3 Verín 

 32 Esgos 1 Ourense 

 34 Gomesende 1 Ourense 

 35 Gudiña (A) 2 Valdeorras 

 36 Irixo (O) 1 Ourense 

 39 Larouco 2 Valdeorras 

 40 Laza 3 Verín 

 41 Leiro 1 Ourense 

 42 Lobeira 3 Verín 

 43 Lobios 3 Verín 

 44 Maceda 3 Verín 

 45 Manzaneda 2 Valdeorras 

 46 Maside 1 Ourense 

 47 Melón 1 Ourense 

 48 Merca (A) 1 Ourense 

 49 Mezquita (A) 2 Valdeorras 

 50 Montederramo 2 Valdeorras 

 51 Monterrei 3 Verín 

 52 Muíños 3 Verín 

 53 Nogueira de Ramuín 1 Ourense 

 54 Oímbra 3 Verín 

 900 Ourense 1 Ourense 

 56 Paderne de Allariz 1 Ourense 

 57 Padrenda 1 Ourense 

 58 Parada de Sil 2 Valdeorras 

 59 Pereiro de Aguiar (O) 1 Ourense 

 60 Peroxa (A) 1 Ourense 

Provincia Concello Nome do concello Comarca Nome da 
comarca 

 56 Rábade 3 Central 

 51 Ribadeo 1 Costa 

 52 Ribas de Sil 5 Sur 

 53 Ribeira de Piquín 2 Terra Chá (A) 

 54 Riotorto 1 Costa 

 55 Samos 3 Central 

 57 Sarria 3 Central 

 58 Saviñao (O) 5 Sur 

 59 Sober 5 Sur 

 60 Taboada 5 Sur 

 61 Trabada 1 Costa 
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 61 Petín 2 Valdeorras 

 62 Piñor de Cea 1 Ourense 

 64 Pobra de Trives (A) 2 Valdeorras 

 65 Pontedeva 1 Ourense 

 63 Porqueira 3 Verín 

 66 Punxín 1 Ourense 

 67 Quintela de Leirado 1 Ourense 

 68 Rairiz de Veiga 3 Verín 

 69 Ramirás 1 Ourense 

 70 Ribadavia 1 Ourense 

 71 Río (San Xoán de) 2 Valdeorras 

 72 Riós 3 Verín 

 73 Rúa (A) 2 Valdeorras 

 74 Rubiá 2 Valdeorras 

 75 San Amaro 1 Ourense 

 76 San Cibrao das Viñas 1 Ourense 

 77 San Cristovo de Cea 1 Ourense 

 78 Sandiás 3 Verín 

 79 Sarreaus 3 Verín 

 80 Taboadela 1 Ourense 

 81 Teixeira (A) 2 Valdeorras 

 82 Toén 1 Ourense 

 83 Trasmiras 3 Verín 

 84 Veiga (A) 2 Valdeorras 

 85 Verea 3 Verín 

 86 Verín 3 Verín 

 87 Viana do Bolo 2 Valdeorras 

 88 Vilamarín 1 Ourense 

 89 Vilamartín de Valdeorras 2 Valdeorras 

 90 Vilar de Barrio 3 Verín 

 91 Vilar de Santos 3 Verín 

 92 Vilardevós 3 Verín 

 93 Vilariño de Conso 2 Valdeorras 

 33 Xinzo de Limia 3 Verín 

 37 Xunqueira de Ambía 3 Verín 

 38 Xunqueira de Espadanedo 1 Ourense 

20 Agolada 1 Montaña 36 - Pontevedra 

1 Arbo 4 Miño 

 2 Barro 2 Litoral 

 3 Baiona 2 Litoral 

 4 Bueu 2 Litoral 

 5 Caldas de Reis 2 Litoral 

 6 Cambados 2 Litoral 

 7 Campo Lameiro 3 Interior 

 8 Cangas 2 Litoral 

 9 Cañiza (A) 3 Interior 

 10 Catoira 2 Litoral 

 11 Cerdedo 1 Montaña 

 12 Cotobade 3 Interior 

 13 Covelo 3 Interior 

 14 Crecente 4 Miño 

 15 Cuntis 1 Montaña 

 16 Dozón 1 Montaña 

 17 Estrada (A) 1 Montaña 

 18 Forcarei 1 Montaña 

 19 Fornelos de Montes 3 Interior 

 21 Gondomar 2 Litoral 

 22 Grove (O) 2 Litoral 

 23 Guarda (A) 4 Miño 

 62 Illa de Arousa (A) 2 Litoral 

 24 Lalín 1 Montaña 

 25 Lama (A) 3 Interior 

 26 Marín 2 Litoral 

 27 Meaño 2 Litoral 

 28 Meis 2 Litoral 

 29 Moaña 2 Litoral 

 30 Mondariz 4 Miño 

 31 Mondariz Balneario 4 Miño 

 32 Moraña 2 Litoral 

 33 Mos 2 Litoral 

 34 Neves (As) 4 Miño 

 35 Nigrán 2 Litoral 

 36 Oia 4 Miño 

 37 Pazos de Borbén 3 Interior 

ANEXO 9-C 
Plan de rexionalización produtiva 

Rendementos aplicables para cada cultivo 

Rendemento aplicable Cultivo 

Secaño Regadío 

Cereais 
Millo 
Oleaxinosas 
Proteaxinosas 
Retirada 
Liño e cánabo téxtil 

Medio 
Medio 
Medio 
Medio 
Medio 
Medio 

O. cereais 
Millo 
O. cereais 
Medio 
Medio 
O. cereais 

ANEXO 10-A 

Codificación de produtos e grupos de cultivo 

Código Descrición Grupos de cultivo Admisibilidade 
R.P.U. 

01 Trigo (***) R10 axuda cereais/R40 dec. sup. 
forraxeiras/R65 sen axuda ligada 

Si 

04 Millo (**) R10 axuda cereais/R40 dec. sup. 
forraxeiras/R65 sen axuda ligada 

Si 

04 Millo regadío (**) R32 axuda millo regadío/R40 dec. sup. 
forraxeiras/R65 sen axuda ligada 

Si 

Provincia Concello Nome do concello Comarca Nome da 
comarca 

Provincia Concello Nome do concello Comarca Nome da 
comarca 

 41 Poio 2 Litoral 

 42 Ponteareas 3 Interior 

 43 Ponte Caldelas 3 Interior 

 44 Pontecesures 2 Litoral 

 900 Pontevedra 2 Litoral 

 39 Porriño (O) 2 Litoral 

 40 Portas 2 Litoral 

 45 Redondela 2 Litoral 

 46 Ribadumia 2 Litoral 

 47 Rodeiro 1 Montaña 

 48 Rosal (O) 4 Miño 

 49 Salceda de Caselas 4 Miño 

 50 Salvaterra de Miño 4 Miño 

 51 Sanxenxo 2 Litoral 

 52 Silleda 1 Montaña 

 53 Soutomaior 2 Litoral 

 54 Tomiño 4 Miño 

 55 Tui 4 Miño 

 56 Valga 2 Litoral 

 57 Vigo 2 Litoral 

 58 Vilaboa 2 Litoral 

 59 Vila de Cruces 1 Montaña 

 60 Vilagarcía de Arousa 2 Litoral 

 61 Vilanova de Arousa 2 Litoral 
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Código Descrición Grupos de cultivo Admisibilidade 
R.P.U. 

05 Orxo R10 axuda cereais/R40 dec. sup. 
forraxeiras/R65 sen axuda ligada 

Si 

06 Centeo R10 axuda cereais/R40 dec. sup. 
forraxeiras/R65 sen axuda ligada 

Si 

08 Avea R10 axuda cereais/R40 dec. sup. 
forraxeiras/R65 sen axuda ligada 

Si 

13 Triticale R10 axuda cereais/R40 dec. sup. 
forraxeiras/R65 sen axuda ligada 

Si 

19 Outros cereais R10 axuda cereais/R40 dec. sup. 
forraxeiras/R65 sen axuda ligada 

Si 

20 Barbeito tradicional (*) R61 barbeito-abandono forestación Si 

26 Abandono para 
forestación  

R61 barbeito-abandono forestación Non 

28 Retirada obrigatoria 
para R.P.U. (*) 

R20 retirada Si 

29 Retirada voluntaria para 
axuda ligada (*) 

R20 retirada Si 

33 Xirasol R34 axuda oleaxinosas/R40 dec. sup. 
forraxeiras/R65 sen axuda ligada 

Si 

34 Soia R34 axuda oleaxinosas/R40 dec. sup. 
forraxeiras/R65 sen axuda ligada 

Si 

35 Colza  R34 axuda oleaxinosas/R40 dec. sup. 
forraxeiras/R65 sen axuda ligada 

Si 

40 Chícharos R35 axuda proteaxinosas/R40 dec. 
sup. forraxeiras/R65 sen axuda ligada 

Si 

41 Faballóns R35 axuda proteaxinosas/R40 dec. 
sup. forraxeiras/R65 sen axuda ligada 

Si 

42 Faballóns (variedade 
minor) 

R35 axuda proteaxinosas/R40 dec. 
sup. forraxeiras/R65 sen axuda ligada 

Si 

43 Tremoceiros doces R35 axuda proteaxinosas/R40 dec. 
sup. forraxeiras/R65 sen axuda ligada 

Si 

50 Garavanzos R40 dec. sup. forraxeiras/R60 outras 
utilizacións 

Si 

51 Lentellas R40 dec. sup. forraxeiras/R60 outras 
utilizacións 

Si 

52 Veza R60 outras utilizacións Si 

53 Ervella forraxeira R40 dec. sup. forraxeiras/R60 outras 
utilizacións 

Si 

54 Outras leguminosas R40 dec. sup. forraxeiras/R60 outras 
utilizacións 

Si 

60 Alfalfa R40 dec. sup. forraxeiras/R50 axuda 
forraxes desecadas 

Si 

61 Veza forraxeira R40 dec. sup. forraxeiras/R50 axuda 
forraxes desecadas 

Si 

62 Pastos permanentes de 5 
ou máis anos (*) 

R40 dec. sup. forraxeiras/R50 axuda 
forraxes desecadas 

Si 

63 Prados de menos de 5 
anos 

R40 dec. sup. forraxeiras/R50 axuda 
forraxes desecadas 

Si 

64 Outros cultivos 
forraxeiros 

R40 dec. sup. forraxeiras/R50 axuda 
forraxes desecadas 

Si 

65 Tomate aire libre R60 outras utilizacións Non 

66 Tomate baixo plástico R60 outras utilizacións Non 

68 Festuca R40 dec. sup. forraxeiras/R50 axuda 
forraxes desecadas 

Si 

69 Raigrás R40 dec. sup. forraxeiras/R50 axuda 
forraxes desecadas 

Si 

77 Feixón seco (***) R60 outras utilizacións Non 

78 Pemento (***) R60 outras utilizacións Non 

79 Grelos (***) R60 outras utilizacións Non 

82 Remolacha R60 outras utilizacións Si 

90 Outras hortalizas R60 outras utilizacións Non 

Código Descrición Grupos de cultivo Admisibilidade 
R.P.U. 

91 Flores R60 outras utilizacións Si 

92 Outros cultivos 
herbáceos 

R60 outras utilizacións Si 

93 Pataca (***) R60 outras utilizacións Non 

94 Outros tubérculos R60 outras utilizacións Non 

97 Cogomelos R60 outras utilizacións Si 

101 Oliveira R60 outras utilizacións Si 

102 Viñedo vinificación 
(***) 

R60 outras utilizacións Non 

103 Uva de mesa R60 outras utilizacións Non 

104 Amendoeira R60 outras utilizacións Non 

105 Pexegueiro R60 outras utilizacións Non 

106 Nectarino R60 outras utilizacións Non 

107 Albaricoqueiro R60 outras utilizacións Non 

108 Pereira R60 outras utilizacións Non 

109 Maceira R60 outras utilizacións Non 

110 Cerdeira R60 outras utilizacións Non 

111 Ameixeira R60 outras utilizacións Non 

112 Nogueira R60 outras utilizacións Non 

113 Outras froiteiras R60 outras utilizacións Non 

114 Superficies forestais 
madeireiras 

R60 outras utilizacións Non 

115 Outras superficies 
forestais 

R60 outras utilizacións Non 

116 Chopo R60 outras utilizacións Non 

117 Castiñeiro R60 outras utilizacións Non 

118 Especies aromáticas 
leñosas 

R60 outras utilizacións Non 

119 Viveiro R60 outras utilizacións Non 

125 Outras hortalizas baixo 
plástico 

R60 outras utilizacións Non 

126 Outros cítricos R60 outras utilizacións Non 

127 Kiwi R60 outras utilizacións Non 

128 Framboeseiro R60 outras utilizacións Non 

206 Laranxeira R60 outras utilizacións Non 

207 Limoeiro R60 outras utilizacións Non 

211 Marmeleiro R60 outras utilizacións Non 

214 Nespereira R60 outras utilizacións Non 

215 Amorodo aire libre R60 outras utilizacións Non 

216 Amorodo baixo plástico R60 outras utilizacións Non 

217 Amorodo grande R60 outras utilizacións Non 

218 Sebeiro R60 outras utilizacións Si 

301 Trigo enerxético (***) R10 axuda cereais/R40 dec. sup. 
forraxeiras/R65 sen axuda ligada 

Si 

304 Millo enerxético (**) R10 axuda cereais/R40 dec. sup. 
forraxeiras/R65 sen axuda ligada 

Si 

304 Millo regadío 
enerxético (**) 

R32 axuda millo regadío/R40 dec. sup. 
forraxeiras/R65 sen axuda ligada 

Si 

305 Orxo enerxético R10 axuda cereais/R40 dec. sup. 
forraxeiras/R65 sen axuda ligada 

Si 

306 Centeo enerxético R10 axuda cereais/R40 dec. sup. 
forraxeiras/R65 sen axuda ligada 

Si 

308 Avea enerxética R10 axuda cereais/R40 dec. sup. 
forraxeiras/R65 sen axuda ligada 

Si 
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Código Descrición Grupos de cultivo Admisibilidade 
R.P.U. 

333 Xirasol enerxético R34 axuda oleaxinosas/R40 dec. sup. 
forraxeiras/R65 sen axuda ligada 

Si 

334 Soia enerxética R34 axuda oleaxinosas/R40 dec. sup. 
forraxeiras/R65 sen axuda ligada 

Si 

335 Colza enerxética R34 axuda oleaxinosas/R40 dec. sup. 
forraxeiras/R65 sen axuda ligada 

Si 

340 Chícharos enerxéticos R35 axuda proteaxinosas/R40 dec. 
sup. forraxeiras/R65 sen axuda ligada 

Si 

341 Faballóns enerxéticos R35 axuda proteaxinosas/R40 dec. 
sup. forraxeiras/R65 sen axuda ligada 

Si 

342 Faballóns (variedade 
minor) enerxéticos 

R35 axuda proteaxinosas/R40 dec. 
sup. forraxeiras/R65 sen axuda ligada 

Si 

343 Tremoceiros doces 
enerxéticos 

R35 axuda proteaxinosas/R40 dec. 
sup. forraxeiras/R65 sen axuda ligada 

Si 

(*) Consultar variedades. 

(**) No caso de ser modificado xeneticamente, poñer variedade 1. 

(***) Consultar variedades só no caso de solicitar axuda agroambiental para 
variedades autóctonas en risco de erosión xenética. 

ANEXO 10-B 
 
1.Variedades de barbeito tradicional. 

 

 

 

 

 

 
5. Variedades autóctonas en risco de erosión xenética para os efectos de axudas 
agroambientais. 

 

 

 

Produto Código Variedade 

1 Trigo 901 Trigo callobre 

901 Faba galaica (clase comercial Fabada) 

902 Faba do marisco ou verdiña 

77 Feixón seco 

903 Faba de ril (clase comercial White 
Kidney) 

 

 

 

Produto Código Variedade 

 

 

 

901 Pemento de Arnoia 

902 Pemento de Herbón 

903 Pemento do Couto 

78  Pemento 

904 Pemento de Oímbra 

901 Grelo de Santiago 79  Grelos 

902 Grelo branco de Lugo 

93  Pataca 901 Fina de Carballo 

901 Merenzao 

902 Brancellao 

903 Sousón 

904 Ferrón ou Ferrol 

905 Espadeiro 

906 Caíño Tinto 

907 María ordoña ou bastardo 

908 Loureira 

909 Caíño branco 

102  Viñedo vinificación 

910 Monstruosa ou branca de Monterrei 

 Cultivo Secaño Regadío 

O
le

ax
in

os
as

  
Xirasol 

 
Colza 

 
Soia 

 
2,5 

 
5 
 

-- 

 
4,5 

 
5 
 

90 

ANEXO 12 
Zonas de concentración parcelaria en que se admiten 
referencias identificativas correspondentes a planos 

de concentración

Código  Provincia  Concello 
Código 
zona 

Nome da zona 

15 A Coruña 060 Ordes 01 Ardemil 

15 A Coruña 060 Ordes 04 Leira 

15 A coruña 060 Ordes 06 Montaos ii 

15 A Coruña 072 Porto do Son 01 Nebra 

15 A Coruña 080 Santiso 
01 Arcediago - Mourazos - 

Rairiz - Santiso 

15 A Coruña 080 Santiso 07 Visantoña 

27 Lugo 001 Abadín 04 Baroncelle 

27 Lugo 061 Trabada 05 Monte de Trabada 

32 Ourense 070 Ribadavia 01 Santo André 

32 Ourense 083 Trasmiras 08 Vilar de Lebres 

36 Pontevedra 005 Caldas de Reis 01 Saiar 

36 Pontevedra 013 Covelo 01 Prado - Godóns 

36 Pontevedra 013 Covelo 02 A Graña - Campo 

36 Pontevedra 017 A Estrada 18 Liripio 

36 Pontevedra 017 A Estrada 19 Ribela 

36 Pontevedra 017 A Estrada 20 Monte do Val de Vea (1ª fase) 

36 Pontevedra 018 Forcarei 01 Pereira 

ANEXO 11 
Dose mínima de sementeira 

(quilogramos/hectárea) 

 

Código Variedade 

901 Sen cuberta vexetal 

902 Con cuberta vexetal 

 

 

 

 
2. Variedades de retirada obrigatoria para pagamento único. 

Código Variedade 

901 Sen cuberta vexetal 

902 Con cuberta vexetal 

903 Non food- cultivo non-permanente 

904 Non food- cultivo permanente (art. 55 b) do R.(CE) 1782/2003) 

908 Forestación  R.(CE) 1257/1999 

 

 

 

 
3.Variedades de retirada voluntaria para axuda ligada aos cultivos herbáceos. 
 
Código Variedade 

901 Sen cuberta vexetal 

902 Con cuberta vexetal 
 

 

 

 

4. Variedades de pastos permanentes (��5 anos) (produto 62). 
 
Código Variedade 

902 Pasto arbustivo 

903 Pasto con arboredo 

905 Pasteiros 

906 Prado � 5 anos 
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ANEXO 14 
Cultivos herbáceos segundo anexo IX R(CE) 1782/2003 

I. Cereais Trigo duro 
Os demais trigos e mestura de trigo e centeo 
Centeo 
Orxo
Avea
Millo
Sorgo para gran 
Alforfón, millo miúdo e alpiste; os demais cereais 
Millo doce 

II. Sementes 
oleaxinosas 

Fabas de soia 
Sementes de colza e nabiña 
Semente de xirasol 

III. Proteaxinosas Chícharos 
Fabas
Tremoceiros doces 

IV. Liño Sementes de liño 
Liño en bruto ou empozado destinado á produción 
de fibras 

V. Cánabo Cánabo en bruto ou empozado destinado á 
produción de fibras 

ANEXO 15 
Razas de vacún non cárnicas segundo o anexo XV R (CE) 1973/2004 

Angler Rotvieh (Ageln) - RØd dansk mælkerace (RMD). 

Ayreshire. 

Armoricaine. 

Bretonne Pie- noire. 

Fries-Hollands (FH), Francaise pie noire (FPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White 
Friesian, Frisona española, Frisona italiana, Zwartbonten van Belië/Pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SMD), 
Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR). 

Groninger Blaarkop.

Guernsey. 

Jersey.

Malkeborthorn.

Reggiana.

Valdostana nera.

Itäsuomenkarja.

Länsisuomenkarja.

Pohjoissuomenkarja.

ANEXO 16

Presentación e preparación das canais de bovinos de máis
dun mes e menos de oito

1. A canal presentarase esfolada, eviscerada e san-
grada, sen cabeza nin patas, separadas estas á altura
das articulacións carpo-metacarpianas e tarso-meta-
tarsianas, co fígado, os riles e graxa da rileira.

2. O peso canal determinarase:

a) tras o deloiro,

b) en quente, o antes posible tras o sacrificio. De deter-
minarse en quente, aplicarase unha redución do 2%.

3. Se a canal presenta unha preparación diferente á
descrita no punto 1, con ausencia de determinados
órganos da cavidade abdominal, o peso incrementara-
se como segue:

a) 3,5 quilogramos polo fígado.

b) 0,5 quilogramos polos riles.

c) 3,5 quilogramos pola graxa da rileira.

ANEXO 17

Descrición do ficheiro de sacrificio de vacún

O ficheiro de intercambio será un arquivo en forma-
to ASCII, composto por rexistros de distintos tipos, de

acordo co indicado máis adiante, separados polos
carácteres de retorno de carro e nova liña. Na descri-
ción de rexistros que segue marcaranse cun asterisco
(*) aqueles campos cuxo contido sexa obrigatorio.
Ademais, asumirase o seguinte:

1. Os campos alfanuméricos irán xustificados á
esquerda, con tantos brancos á dereita como fosen
necesarios ata completar a súa lonxitude máxima.

2. Os campos numéricos xustifícanse á dereita, con
tantos ceros á esquerda como fosen necesarios ata
completar a súa lonxitude máxima.

3. Os campos de datas estarán en formato
AAAAMMDD, é dicir, catro díxitos para o ano, dous
para o mes e dous para o día. Os campos de data nulos
aparecerán como oito brancos.

Estrutura dos rexistros:

No ficheiro distinguiranse rexistros de tres tipos: de
cabeceira, de detalle e de totais.

A. Rexistros de cabeceira.

Trátase dun rexistro de identificación do matadoiro.

A.1. Identificador de tipo de rexistro*: numérico
constante e igual a 1000.

A.2. Nº de rexistro sanitario do matadoiro* que xera
os ficheiros: alfanumérico de 9 posicións.
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A.3. CEA* (código de explotación agrícola) do
matadoiro que xera os ficheiros: numérico de 14 posi-
cións.

A.4. CIF* do matadoiro que xera os ficheiros: alfa-
numérico de 10 posicións.

B. Rexistros de detalle.

B.1. Identificador de tipo de rexistro*: numérico
constante e igual a 2000.

B.2. Brinco* do animal sacrificado: alfanumérico de
14 posicións.

B.3. CEA* de procedencia do animal sacrificado:
alfanumérico de 14 posicións.

B.4. Data de sacrificio* do animal: con formato
AAAAMMDD.

B.5. CIF do produtor do animal: alfanumérico de
10 posicións.

B.6. Nome do produtor: alfanumérico de 50 posi-
cións.

B.7. Data de nacemento do animal: con formato
AAAAMMDD.

B.8. CIF do entrador* do animal: alfanumérico de
10 posicións.

B.9. Nome do entrador*: alfanumérico de 50 posi-
cións.

B.10. Identificador da canal*: alfanumérico de 6
posicións.

B.11. Peso da canal en kg: numérico de 6 posicións,
con catro enteiros, unha posición para a coma e un
decimal. Este campo deberá ter contido se a idade do
animal no momento do sacrificio está entre 6 e 8
meses.

C. Rexistro de totais.

C.1. Identificador de tipo de rexistro*: numérico
constante e igual a 9000.

C.2. Nº total de rexistros*: enteiro de 8 posicións,
indicando o número de rexistros do ficheiro, incluín-
do o rexistro de cabeceira e o propio de totais.

* Campo de contido obrigatorio

ANEXO 18

Datos mínimos que conterá o ficheiro informático cos animais
bovinos sacrificados baixo sistemas de vacún de calidade

O ficheiro informático terá formato Access, en cal-
quera das súas versións, e incluirá os seguintes cam-
pos:

A. Identificación do sistema de calidade diferencia-
da:

1. Denominación do sistema de calidade.

2. CIF/NIF do titular do sistema de calidade.

3. Teléfono, fax e enderezo de correo e electrónico
do sistema de calidade.

B. Identificación dos animais bovinos sacrificados
durante o ano da presentación da solicitude única por
parte do produtor:

1. Código do brinco de bovino sacrificado, conforme
o establecido polo Real decreto 1980/1998, do 18 de
setembro.

2. Código Rega da explotación, conforme o estable-
cido no artigo 5 do Real decreto 479/2004, do 26 de
marzo.

3. CIF/NIF do titular da explotación.

ANEXO 19 
Zonas desfavorecidas na Comunidade Autónoma de Galicia 

As zonas de Galicia que figuran a continuación 
están incluídas na lista comunitaria de zonas agrícolas 
desfavorecidas tal como se definen nos puntos 3.4 do 
artigo 3 da Directiva 75/268/CEE (equivalentes aos 
artigos 18 e 19 do Regulamento (CE) 1257/99, 
respectivamente) de acordo coa Directiva do Consello 
(86/466/CEE), do 14 de xullo de 1986, coa Decisión 
da Comisión (86/566/CEE) do 16 de outubro de 1989, 
coa Directiva do Consello (91/465/CEE), do 22 de 
xullo de 1991. 

Provincia: 15 - A Coruña Tipo 

Código Concello Zona R 1257/99 

1503003 Aranga Art. 19 

1503006 Arzúa Art. 18 

1503010 Boimorto Art. 18 

1503018 A Capela Art. 19 

1501022 Cedeira Art. 19 

1503024 Cerceda Art. 18 

1501025 Cerdido Art. 19 

1501027 Coirós Art. 19 

1503032 Curtis Art. 18 

1503038 Frades Art. 18 

1503039 Irixoa Art. 18 

1501044 Mañón Art. 19 

1503046 Melide Art. 18 

1503047 Mesía Art. 18 

1503050 Monfero Art. 19 

1503059 Ordes Art. 18 

1503060 Oroso Art. 18 

1501061 Ortigueira Art. 19 

1503066 O Pino Art. 18 

1503070 As Pontes Art. 19 

1501076 San Sadurniño Art. 19 

1503079 Santiso Art. 18 

1503080 Sobrado Art. 18 

1503081 As Somozas Art. 19 

1503083 Toques Art. 18 

1503084 Tordoia Art. 18 

1503085 Touro Art. 18 

1503086 Trazo Art. 18 

1503088 Val do Dubra Art. 18 

1503090 Vilasantar Art. 18 

1501901 Cariño Art. 19 
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2702001 Abadín Art. 19 

2701002 Alfoz Art. 19 

2703003 Antas de Ulla Art. 18 

2704004 Baleira Art. 19 

2704006 Becerreá Art. 19 

2702007 Begonte Art. 18 

2705008 Bóveda Art. 18 

2705009 Carballedo Art. 19 

2702010 Castro de Rei Art. 18 

2703011 Castroverde Art. 18 

2704012 Cervantes Art. 19 

2703014 O Corgo Art. 18 

2702015 Cospeito Art. 18 

2705016 Chantada Art. 19 

2705017 Folgoso do Courel Art. 19 

2704018 A Fonsagrada Art. 19 

2703020 Friol Art. 18 

2702021 Xermade Art. 19 

2702022 Guitiriz Art. 19 

2703023 Guntín Art. 18 

2703024 O Incio Art. 19 

2703026 Láncara Art. 19 

2703028 Lugo Art. 18 

2702029 Meira Art. 19 

2701030 Mondoñedo Art. 19 

2705031 Monforte de Lemos Art. 18 

2703032 Monterroso Art. 18 

2702033 Muras Art. 19 

2704034 Navia de Suarna Art. 19 

2704035 Negueira de Muñiz Art. 19 

2704037 As Nogais Art. 19 

2701038 Ourol Art. 19 

2703039 Outeiro de Rei Art. 18 

2703040 Palas de Rei Art. 18 

2705041 Pantón Art. 18 

2703042 Paradela Art. 19 

2703043 O Páramo Art. 18 

2702044 A Pastoriza Art. 18 

2704045 Pedrafita do Cebreiro Art. 19 

2702046 Pol Art. 18 

2705047 A Pobra do Brollón Art. 19 

2701048 A Pontenova Art. 19 

2703049 Portomarín Art. 18 

2705050 Quiroga Art. 19 

2705052 Ribas de Sil Art. 19 

2702053 Ribeira  de Piquín Art. 19 

2701054 Riotorto Art. 19 

2703055 Samos Art. 19 

2703056 Rábade Art. 18 

2703057 Sarria Art. 18 

2705058 O Saviñao Art. 18 

2705059 Sober Art. 18 

2705060 Taboada Art. 18 

2704062 Triacastela Art. 19 

2701063 O Valadouro Art. 19 

2702065 Vilalba Art. 18 

2704901 Baralla Art. 19 

Provincia: 32 - Ourense Tipo 

Código Concello Zona R 1257/99 

3201001 Allariz Art. 18 

3201002 Amoeiro Art. 18 

3201003 Arnoia Art. 19 

3201004 Avión Art. 19 

3203005 Baltar Art. 19 

3203006 Bande Art. 19 

3203007 Baños de Molgas Art. 18 

3201008 Barbadás Art. 18 

3202009 O Barco de Valdeorras Art. 19 

3201010 Beade Art. 18 

3201011 Beariz Art. 19 

3203012 Os Blancos Art. 19 

3201013 Boborás Art. 18 

3201014 A Bola Art. 18 

3202015 O Bolo Art. 19 

3203016 Calvos de Randín Art. 19 

3202017 Carballeda de V. Art. 19 

3201018 Carballeda de Avia Art. 18 

3201019 O Carballiño Art. 18 

3201020 Cartelle Art. 18 

3203021 Castrelo do Val Art. 19 

3201022 Castrelo de Miño Art. 18 

3202023 Castro Caldelas Art. 19 

3201024 Celanova Art. 18 

3201025 Cenlle Art. 18 

3201026 Coles Art. 18 

3201027 Cortegada Art. 18 

3203028 Cualedro Art. 19 

3202029 Chandrexa de Queixa Art. 19 

3203030 Entrimo Art. 19 

3201031 Esgos Art. 19 

3203032 Xinzo de Limia Art. 18 

3201033 Gomesende Art. 19 

3202034 A Gudiña Art. 19 

3201035 O Irixo Art. 19 

3203036 Xunqueira de Ambía Art. 18 

3201037 Xunqueira Espadañedo Art. 19 

3202038 Larouco Art. 19 

3203039 Laza Art. 19 

3201040 Leiro Art. 18 

3203041 Lobeira Art. 19 

3203042 Lobios Art. 19 

3203043 Maceda Art. 19 

3202044 Manzaneda Art. 19 

3201045 Maside Art. 18 

3201046 Melón Art. 19 

3201047 A Merca Art. 18 

3202048 A Mezquita Art. 19 

3202049 Montederramo Art. 19 

3203050 Monterrei Art. 19 

3203051 Muíños Art. 19 

3201052 Nogueira de Ramuín Art. 19 

3203053 Oímbra Art. 19 

3201054 Ourense Art. 18 

3201055 Paderne de Allariz Art. 18 

3201056 Padrenda Art. 19 

3202057 Parada de Sil Art. 19 

3201058 O Pereiro de Aguiar Art. 18 

3201059 A Peroxa Art. 19 

3202060 Petín Art. 19 

3201061 Piñor Art. 19 

3203062 A Porqueira Art. 18 

3202063 A Pobra de Trives Art. 19 

3201064 Pontedeva Art. 18 

Provincia: 27 - Lugo Tipo 

Código Concello Zona R 1257/99 
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Provincia: 32 - Ourense Tipo 

Código Concello Zona R 1257/99 

3201065 Punxín Art. 18 

3201066 Quintela de Leirado Art. 19 

3203067 Rairiz de Veiga Art. 19 

3201068 Ramirás Art. 18 

3201069 Ribadavia Art. 18 

3202070 Río Art. 19 

3203071 Riós Art. 19 

3202072 A Rúa Art. 19 

3202073 Rubiá Art. 19 

3201074 San Amaro Art. 18 

3201075 San Cibrao das Viñas Art. 18 

3201076 San Cristovo de Cea Art. 18 

3203077 Sandiás Art. 18 

3203078 Sarreaus Art. 18 

3201079 Taboadela Art. 18 

3202080 A Teixeira Art. 19 

3201081 Toén Art. 18 

3203082 Trasmiras Art. 18 

3202083 A Veiga Art. 19 

3203084 Verea Art. 19 

3203085 Verín Art. 19 

3202086 Viana do Bolo Art. 19 

3201087 Vilamarín Art. 18 

3202088 Vilamartín Valdeorras Art. 19 

3203089 Vilar de Barrio Art. 19 

3203090 Vilar de Santos Art. 18 

3203091 Vilardevós Art. 19 

3202092 Vilariño de Conso Art. 19 

3604001 Arbo Art. 19 

3603007 Campo Lameiro Art. 19 

3603009 A Cañiza Art. 19 

3601011 Cerdedo Art. 19 

3603012 Cotobade Art. 19 

3603013 Covelo Art. 19 

3604014 Crecente Art. 19 

3601015 Cuntis Art. 18 

3601016 Dozón Art. 19 

3601017 A Estrada Art. 18 

3601018 Forcarei Art. 19 

3603019 Fornelos Art. 19 

3601020 Agolada Art. 18 

3601024 Lalín Art. 18 

3603025 A Lama Art. 19 

3604030 Mondariz Art. 19 

3604034 As Neves Art. 19 

3603037 Pazos de Borbén Art. 19 

3603043 Ponte Caldelas Art. 19 

3601047 Rodeiro Art. 18 

3601052 Silleda Art. 18 

3601059 Vila de Cruces Art. 18 

ANEXO 20

Cálculo da indemnización compensatoria

1. Contías máxima e mínima da indemnización
compensatoria:

O importe de indemnización compensatoria non
poderá ser inferior a 300 €, nin superior a 2.500 €.

2. Módulos de base (M.B.):

Zona desfavorecida de montaña (art. 36 a inciso i
R(CE) 1698/2005): 94 €/hectárea de superficie
indemnizable (S.I.).

Zona desfavorecida distinta de montaña (art. 36 a ii
R(CE) 1698/2005): 57 €/ha S.I.

Ambos os 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 explo-
tación, un contrato de explotación sustentable.

3. Superficie indemnizable (S.I.):

Para os efectos do cómputo da superficie indemni-
zable, exclúense as superficies de regadío superiores
a 5,00 hectáreas.

A superficie indemnizable obterase aplicando os 
seguintes coeficientes redutores sobre as superficies 
consideradas en cada categoría de aproveitamento (Si): 
Categoría aproveitamento II.CC. Coeficiente redutor C

i
 

(A) Pastos permanentes 1,00 

(b) Barbeitos, restrebas e ermos a pasto 0,15 

(c) Cultivos de regadío 1,00 

(d) Cultivos extensivos e plantacións de secaño 0,50 

(e) Plantacións non madeirables, forestais e arbustivas 0,30 

A superficie indemnizable resulta de: S.I. (en ha)=� Si  x Ci 

4. Coeficientes correctores do módulo de base. 

1.1. Coeficiente C1: en función da superficie indem- 
nizable. 

C
1
 aplicable ao módulo base Superficie indemnizable da 

explotación M.B. de z.d. montaña M.B. de z.d. distinta de 
montaña 

Menor o igual a 5,00 ha 1,00 

Máis de 5,00 e ata 25,00 ha 0,75 

Máis de 25,00 e ata 50,00 ha 0,50 

Máis de 50,00 e ata 100,00 ha 0,27 0,45 

Máis de 100,00 ha 0,00 

Cos valores do cadro asegúrase un pagamento 
mínimo de 25,00 €/ha de S.I. ata o tope de 100 
hectáreas, dando cumprimento ao anexo I ref. art. 15 
punto. 3º do R(CE) 1257/1999. 

1.2.2. Coeficiente C2: en función da base 
impoñible xeral declarada polo solicitante. 
Base impoñible xeral declarada polo solicitante C

2 
aplicable ao módulo base  

Menor ou igual ao 50% da renda de referencia 1,20 

Maior do 50% da renda de referencia 1,00 

1.3.3 Coeficiente C3: en función das condicións 
socioeconómicas do concello en que está situada a 
explotación. 

Para os efectos de aplicar este coeficiente, 
considerarase situada a explotación no concello onde 
radique o C.E.A. utilizado na súa solicitude uni-
ficada. Os valores que tomará este coeficiente serán: 

Provincia: 32 - Pontevedra Tipo 

Código Concello Zona R 1257/99 
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Provincia: 15 - A Coruña 

Código Nome C3 Código Nome C3 Código Nome C3

15.003 Aranga 1,15 15.044 Mañón 1,15 15.080 Sobrado 1,15 

15.006 Arzúa 1,15 15.046 Melide 1,10 15.081 Somozas (As) 1,10 

15.010 Boimorto 1,15 15.047 Mesía 1,15 15.083 Toques 1,15 

15.018 Capela (A) 1,10 15.050 Monfero 1,15 15.084 Tordoia 1,15 

15.022 Cedeira 1,05 15.059 Ordes 1,00 15.085 Touro 1,15 

15.024 Cerceda 1,00 15.060 Oroso 1,00 15.086 Trazo 1,15 

15.025 Cerdido 1,15 15.061 Ortigueira 1,10 15.088 Val do Dubra 1,10 

15.027 Coirós 1,00 15.066 Pino (O) 1,15 15.090 Vilasantar 1,15 

15.032 Curtis 1,15 15.070 Pontes de García Rodríguez (As) 1,05 15.091 Cariño 1,10 

15.038 Frades 1,15 15.076 San Sadurniño 1,10 

15.039 Irixoa 1,15 15.079 Santiso 1,15 

Provincia: 27 - Lugo 

Código Nome C3 Código Nome C3 Código Nome C3

27.001 Abadín 1,10 27.022 Guitiriz 1,10 27.044 Pastoriza (A) 1,15 

27.002 Alfoz 1,15 27.023 Guntín 1,15 27.045 Pedrafita do Cebreiro 1,10 

27.003 Antas de Ulla 1,15 27.024 Incio (O) 1,15 27.046 Pol 1,15 

27.004 Baleira 1,15 27.026 Láncara 1,15 27.047 Pobra do Brollón (A) 1,10 

27.901 Baralla 1,15 27.028 Lugo 1,00 27.048 Pontenova (A) 1,10 

27.006 Becerreá 1,10 27.029 Meira 1,10 27.049 Portomarín 1,15 

27.007 Begonte 1,15 27.030 Mondoñedo 1,10 27.050 Quiroga 1,10 

27.008 Bóveda 1,10 27.031 Monforte de Lemos 1,05 27.056 Rábade 1,00 

27.009 Carballedo 1,15 27.032 Monterroso 1,15 27.052 Ribas de Sil 1,15 

27.010 Castro de Rei 1,15 27.033 Muras 1,10 27.053 Ribeira de Piquín 1,10 

27.011 Castroverde 1,15 27.034 Navia de Suarna 1,10 27.054 Riotorto 1,10 

27.012 Cervantes 1,15 27.035 Negueira de Muñiz 1,15 27.055 Samos 1,15 

27.016 Chantada 1,10 27.037 Nogais (As) 1,10 27.057 Sarria 1,00 

27.014 Corgo (O) 1,15 27.038 Ourol 1,15 27.058 Saviñao (O) 1,10 

27.015 Cospeito 1,10 27.039 Outeiro de Rei 1,05 27.059 Sober 1,15 

27.017 Folgoso do Courel (O) 1,15 27.040 Palas de Rei 1,15 27.060 Taboada 1,15 

27.018 Fonsagrada (A) 1,10 27.041 Pantón 1,10 27.062 Triacastela 1,10 

27.020 Friol 1,15 27.042 Paradela 1,15 27.063 Valadouro (O) 1,10 

27.021 Xermade 1,10 27.043 Páramo (O) 1,15 27.065 Vilalba 1,10 

Provincia: 32 - Ourense 

Código Nome C3 Código Nome C3 Código Nome C3

32.001 Allariz 1,00 32.034 Gudiña (A) 1,10 32.067 Rairiz de Veiga 1,15 

32.002 Amoeiro 1,05 32.035 Irixo (O) 1,10 32.068 Ramirás 1,10 

32.003 Arnoia (A) 1,10 32.036 Xunqueira de Ambía 1,15 32.069 Ribadavia 1,05 

32.004 Avión 1,10 32.038 Larouco 1,10 32.070 Río (San Xoán de) 1,10 

32.005 Baltar 1,10 32.039 Laza 1,15 32.071 Riós 1,15 

32.006 Bande 1,15 32.040 Leiro 1,10 32.072 Rúa (A) 1,05 

32.007 Baños de Molgas 1,10 32.041 Lobeira 1,15 32.073 Rubiá 1,10 

32.008 Barbadás 1,05 32.042 Lobios 1,15 32.074 San Amaro 1,15 

32.009 Barco de Valdeorras (O) 1,00 32.043 Maceda 1,10 32.075 San Cibrao das Viñas 1,00 

32.010 Beade 1,10 32.044 Manzaneda 1,10 32.076 San Cristovo de Cea 1,15 

32.011 Beariz 1,10 32.045 Maside 1,10 32.077 Sandiás 1,15 

32.012 Blancos (Os) 1,15 32.046 Melón 1,15 32.078 Sarreaus 1,15 

32.013 Boborás 1,15 32.047 Merca (A) 1,10 32.079 Taboadela 1,10 

32.014 Bola (A) 1,15 32.048 Mezquita (A) 1,15 32.080 Teixeira (A) 1,15 

32.015 Bolo (O) 1,10 32.049 Montederramo 1,15 32.081 Toén 1,10 

32.016 Calvos de Randín 1,10 32.050 Monterrei 1,15 32.082 Trasmiras 1,15 

32.017 Carballeda de Valdeorras 1,10 32.051 Muíños 1,10 32.083 Veiga (A) 1,15 

32.018 Carballeda de Avia 1,15 32.052 Nogueira de Ramuín 1,15 32.084 Verea 1,15 

32.019 Carballiño (O) 1,00 32.053 Oímbra 1,15 32.085 Verín 1,00 

32.020 Cartelle 1,15 32.054 Ourense 1,05 32.086 Viana do Bolo 1,10 

32.022 Castrelo de Miño 1,10 32.055 Paderne de Allariz 1,10 32.087 Vilamarín 1,10 

32.021 Castrelo do Val 1,15 32.056 Padrenda 1,15 32.088 Vilamartín de Valdeorras 1,15 
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32.023 Castro Caldelas 1,10 32.057 Parada de Sil 1,15 32.089 Vilar de Barrio 1,15 

32.024 Celanova 1,00 32.058 Pereiro de Aguiar (O) 1,05 32.090 Vilar de Santos 1,05 

32.025 Cenlle 1,10 32.059 Peroxa (A) 1,15 32.091 Vilardevós 1,15 

32.029 Chandrexa de Queixa 1,15 32.060 Petín 1,10 32.092 Vilariño de Conso 1,10 

32.026 Coles 1,05 32.061 Piñor 1,15 32.032 Xinzo de Limia 1,00 

32.027 Cortegada 1,10 32.064 Pontedeva 1,10 32.037 Xunqueira de Espadanedo 1,15 

32.028 Cualedro 1,15 32.062 Porqueira 1,15 

32.030 Entrimo 1,10 32.063 Pobra de Trives (A) 1,10 

32.031 Esgos 1,15 32.065 Punxín 1,10 

32.033 Gomesende 1,15 32.066 Quintela de Leirado 1,15 

Provincia: 36 - Pontevedra 

Código Nome C3 Código Nome C3 Código Nome C3

36.001 Arbo 1,10 36.016 Dozón 1,15 36.034 Neves (As) 1,10 

36.007 Campo Lameiro 1,15 36.017 Estrada (A) 1,05 36.037 Pazos de Borbén 1,05 

36.009 Cañiza (A) 1,10 36.018 Forcarei 1,15 36.043 Ponte Caldelas 1,05 

36.011 Cerdedo 1,15 36.019 Fornelos de Montes 1,15 36.047 Rodeiro 1,15 

36.012 Cotobade 1,15 36.020 Agolada 1,15 36.052 Silleda 1,05 

36.013 Covelo 1,15 36.024 Lalín 1,00 36.059 Vila de Cruces 1,15 

36.014 Crecente 1,10 36.025 Lama (A) 1,10 

36.015 Cuntis 1,10 36.030 Mondariz 1,10 

5. Cálculo das axudas.

As axudas por explotación calcularanse como segue:

I.C. (en euros) = S.I.×M.B.×C1×C2×C3

De existir superficies consideradas, cuantificables

para os efectos destas axudas, en ambos os tipos de

zonas desfavorecidas, obteranse dous importes.

ANEXO 21 
Condicionalidade: requisitos legais de xestión normativa 

 
 

Ámbito Directivas e regulamentos 
comunitarios 

Artigos de referencia Normas nacionais de referencia Normas da comunidade autónoma 

1. Directiva 79/409 conservación 
de aves silvestres  

Art . 3: obrigatoriedade de 
establecer medidas de 
protección de hábitats e 
superficies para todas as 
especies de aves. 
Art 4 : zonas de protección 
especial para unha listaxe de 
181 especies de aves (anexo 1). 
Parágrafos 1º, 2º e 4º. 
Art. 5 : réxime xeral de 
protección para todas as 
especies de aves. 
Art. 7 : especies obxecto de 
caza  
Art 8: regulación de caza de 
aves 
 

Lei 4/1989, do 27 de marzo, de conservación 
dos espazos naturais e da flora e fauna silvestre. 
-Real decreto 1095/1989, do 8 de setembro, 
polo que se declaran as especies obxecto de 
caza e pesca e se establecen normas para a súa 
protección. 
-Real decreto 118/1989, do 15 de setembro, 
polo que se determinan as especies de caza e 
pesca comerciais, e se ditan normas ao 
respecto. 
-Real decreto 439/1990, do 30 de marzo, polo 
que se regula o Catálogo nacional de especies 
ameazadas. 
-Real decreto 1997/1995, do 7 de decembro, 
polo que se establecen medidas para 
contribuír a garantir a biodiversidade mediante 
a conservación dos hábitats naturais e da fauna 
e flora silvestres.  

Lei 9/2001, do 21 de agosto, de 
conservación da natureza. 
Lei 4/1997, do 25 de xuño, de caza de 
Galicia.  
Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que 
se declaran determinados espazos como 
zonas de especial protección dos valores 
naturais. 
Decreto 110/2004, do 27 de maio, polo 
que se regulan as zonas húmidas 
protexidas. 
Decreto 284/2001, do 11 de outubro, 
polo que se aproba o Regulamento de 
caza de Galicia. 
Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo 
que se regula o Catálogo galego de 
especies ameazadas. 

2. Directiva 80/68 protección de 
augas subterráneas contra a 
contaminación. 

Art. 4: medidas para impedir a 
introdución de determinadas 
substancias perigosas 
(enuméranse na listaxe 1) ás 
augas subterráneas. 
Art. 5 : sobre a base dunha 
listaxe de substancias (listaxe 2 
que inclúe 20 metais e 
biocidas) os estados membros 
someterán a unha investigación  
previa a vertedura ou depósito 
destas substancias. 

Real decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que 
se aproba o Regulamento do dominio público 
hidráulico. 

 

3. Directiva 86/278 protección do 
ambiente e en particular dos solos 
na utilización dos lodos de 
depuradora en agricultura. 

Art. 3: determina que os 
estados membros deberán 
establecer as condicións que 
permitan a utilización en 
agricultura dos lodos residuais 
producidos en estacións de 
depuración que traen augas 
residuais domesticas ou 
urbanas. 

Real decreto 1310/1990, do 29 de outubro, 
sobre utilización de lodos de depuración no 
sector agrario. 
Orde do 26 de outubro de 1993, que desenvolve 
o Real decreto 1310/1990, do 29 de outubro, 
sobre utilización dos lodos de depuración no 
sector agrario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medio  
ambiente 

Código Nome C3 Código Nome C3 Código Nome C3
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4. Directiva 91/676 protección de 
augas subterráneas contra a 
contaminación producida por 
nitratos. 

Art. 4 : os estados membros 
deberán definir códigos de boas 
prácticas agrarias que poderán 
ser aplicados de forma 
voluntaria polos agricultores. 
Art. 5 : os estados membros 
deberán establecer programas 
de acción xa sexa de aplicación 
en todas a zonas vulnerables 
designadas, ou máis específicos 
para cada zona vulnerable ou 
parte de devandita zona. Así 
mesmo establécense as 
medidas que deben conter os 
programas de acción e a 
obrigatoriedade de elaborar e 
executar programas de control. 

Real decreto 261/1996, do 16 de febreiro, sobre 
protección das augas contra a contaminación 
producida polos nitratos procedentes de fontes 
agrarias. 

Resolución do 12 de abril do 2000 da 
Consellería de Medio Ambiente, sobre a 
declaración de zonas vulnerables na C.A. 
de Galicia (DOG número  do  12-4-
2000). 

5. Directiva 92/43 conservación 
dos hábitats naturais e da flora e 
fauna silvestres. 

Art. 6 : fixación de medidas de 
conservación das zonas 
especiais de conservación a 
través de plans de xestión ou 
mediante medidas 
regulamentarias 
administrativas ou 
contractuais. Avaliación de 
calquera proxecto ou plan. 
Art. 13: medidas de protección 
para determinadas especies 
vexetais. 
Art. 15: regulación da captura 
ou sacrificio de determinadas 
especies de fauna silvestre. 
Art. 22 b) : regulación da 
entrada de especies non 
autóctonas. 

Lei 4/1989, do 27 de marzo, de conservación 
dos espazos naturais e da flora e fauna 
silvestres. 
Real decreto 1997/1995, do 7 de decembro, 
polo que se establecen medidas para contribuír 
a garantir a biodiversidade mediante a 
conservación dos hábitats naturais e da fauna e 
flora silvestres. 

Lei 9/2001, do 21 de agosto, de 
conservación da natureza e normativa 
que a desenvolve. 
Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que 
se declaran determinados espazos como 
zonas de especial protección dos valores 
naturais. 
Decreto 110/2004, do 27 de maio, polo 
que se regulan os as zonas húmidas 
protexidas. 
Lei 7/1992, do 24 de xullo, de pesca 
fluvial. 
Decreto 103/1997, do 14 de maio, polo 
que se aproba o Regulamento de 
ordenación da pesca fluvial e dos 
ecosistemas acuáticos continentais. 
Decreto 82/1989, do 11 de maio, polo 
que se regula a figura de espazo natural 
en réxime de protección xeral. 
Decreto 45/1999, do 21 xaneiro, polo que 
se establecen medidas preventivas e de 
restauración de áreas afectadas polos 
incendios forestais.  

 
 
 
 
 
 
Saúde pública, 
zoosanidade e  
fitosanidade 

6. Directiva 92/102 identificación 
e rexistro dos animais (ver 8 bis) 

Art. 3: rexistro de explotación 
por parte dos estados membros. 
Art. 4: condicións dos rexistros 
das explotacións de animais da 
especie bovina, porcina e 
ovina. 
Art. 5: requisitos de 
identificación dos animais e do 
movemento de animais. 

Real decreto 205/1996, do 9 de febreiro, polo 
que se establece un sistema de identificación e 
rexistro das especies bovina, porcina, ovina e 
cabrúa. 
Real decreto 479/2004, do 26 de marzo, polo 
que se establece e regula o rexistro xeral de 
explotación s gandeiras. 

 

 

Ámbito Directivas e regulamentos 
comunitarios 

Artigos de referencia Normas nacionais de referencia Normas da comunidade autónoma 

7. Regulamento (CE) nº 911/2004, 
da Comisión, do 29 de abril de 
2004,  polo que se aplica o 
Regulamento europeo (CE) 
nº 1760/2000 do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 17 de 
xullo de 1997, no que respecta ás 
marcas auriculares, os pasaportes 
e os rexistros de explotacións.  

Art. 6: requisitos e condicións 
do pasaporte para o movemento 
de bovinos. 
Art. 8: condicións do rexistro 
de animais da especie bovina. 

  

8. Regulamento (CE) 
nº 1760/2000 sistema de 
identificación e rexistro de bovinos 
e etiquetaxe da carne de vacún e 
dos seus produtos. 

Art. 4: requisitos e condicións 
do marcado auricular. 
Art. 7: condicións do rexistro 
de animais da especie bovina. 

Real decreto 1980/1998, do 18 de setembro, 
polo que se establece un sistema de 
identificación e rexistro dos animais da especie 
bovina. 

Decreto 85/1998, do 26 de febreiro, de 
identificación e rexistro dos animais da 
especie bovina. 

 
 
 
Identific. e 
rexistro dos 
animais 

8 (bis).-Regulamento (CE ) 
nº 21/2004 do Consello, do 17 de 
decembro de 2003, polo que se 
establece un sistema de 
identificación e rexistro dos 
animais da especie ovina e cabrúa 
e se modifica o Regulamento (CE) 
nº 1782/2003 e as directivas 
92/102/CEE e 64/432//CEE 
(DOL 5 do 9-1-2004. p8.) 

Artigos 3, 4 e 5 Real decreto 947/2005, do 29 de xullo, polo 
que se establece un sistema de identificación e 
rexistro dos animais das especies ovina e 
cabrúa. 

 

9. Directiva 91/414 
comercialización dos produtos 
fitosanitarios (DOL  125, 
23-5-1996  p.3) 

Art. 3: disposicións xerais para 
a  comercialización de produtos 
fitosanitarios. 

Real decreto 2163/1994, do 4 de novembro, 
polo que se implanta o sistema harmonizado 
comunitario de autorización para comercializar 
e  utilizar produtos fitosanitarios.  

 

10. Directiva 96/22 que prohibe o 
emprego de determinadas 
substancias de efecto hormonal e 
tirostático e substancias �- 
agonistas na cría de gando e pola 
que se derrogan as directivas 
81/602, 88/146 e 88/299 (DOL 
125, 23-5-1996, p3) 

Art. 3: prohibición do uso de 
devanditas substancias e da 
comercialización de carnes 
afectadas. 
Art. 4: administracións 
autorizadas con fins 
terapéuticos. 
Art. 5: autorización do uso de 
substancias con efecto 
estroxénico, androxénico e 
xestáxeno.  
Art. 7: intercambio de animais 
tratados. 

Real decreto 2178/2004, do 12 de novembro, 
polo que se prohibe utilizar determinadas 
substancias de efecto hormonal e tirostático e 
substancias �-agonistas de uso na cría de 
gando. 

 

 
 
 
Saúde pública, 
zoosanidade e 
fitosanidade 
 
 
 
 
 
Saúde pública, 
cuestións 
veterinarias  
e fitosanit. 
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11.Regulamento (CE) nº 178/2002 
principios e requisitos xerais da 
lexislación alimentaria. Creación 
da Autoridade Europea de 
Seguridade Alimentaria e fíxanse 
procedementos relativos á 
seguridade alimentaria. (DOL 31, 
1-2-2002, p. 1) 

Art. 14: requisitos de 
seguridade alimentaria. 
Art. 15: requisitos de 
inocuidade dos pensos. 
Art. 17(1):  responsabilidades. 
Art. 18: rastrexabilidade. 
Art. 19: responsabilidades 
respecto aos alimentos: 
explotadores de empresas 
alimentarias. 
Art. 20: responsabilidades 
respecto aos pensos: 
explotadores de empresas de 
pensos. 

  

12.  Regulamento (CE) 
nº 999/2001. Disposicións para a 
prevención, o control e a 
erradicación de determinadas 
encefalopatías esponxiformes 
transmisibles. (DOL 147, 
31-5-2001 p.1) 

Art. 7: prohibición en materia 
de alimentación dos animais. 
Art. 11: notificación. 
Art. 12: medidas relativas aos 
animais sospeitosos. 
Art. 13: medidas conseguintes 
á confirmación da presenza de 
EET. 
Art. 15: animais vivos, o seu 
esperma, os seus óvulos e 
embrións. 
 

Real decreto 3454/2000, do 22 de decembro, 
polo que se establece e regula o Programa 
integral continuado de vixilancia e control das 
encefalopatías esponxiformes transmisibles dos 
animais. 

 

13. Directiva 85/511 medidas 
comunitarias de loita contra a 
febre aftosa. (DO L  315, 
26-11-1985, p.11) 

Art. 3: notificación da sospeita 
da presenza de febre aftosa. 

Real decreto 2179/2004, do 12 de novembro, 
polo que se establecen medidas de loita contra 
a febre aftosa. 

 

14. Directiva 92/119 medidas 
comunitarias para a loita contra 
determinadas enfermidades 
animais, e medidas específicas 
respecto a enfermidade vesicular 
porcina.  (DOL 327, 22-12-2000, 
p 74) 

Art.3: notificación das 
sospeitas das enfermidades da 
listaxe 1. 

Real decreto 650/1994, do 15 de abril, polo que 
se establecen medidas xerais de loita contra 
determinadas enfermidades dos animais e 
medidas específicas contra a enfermidade 
vesicular porcina. 

 

 
 
Saúde pública, 
zosanidade e 
fitosanidade 
 
 
 
Notific. de 
enfermidade 
 

15. Directiva 2000/75 disposicións 
específicas relativas ás medidas de 
loita e erradicación da febre 
catarral ovina. (DOL 327, 
22-12-2000) 

Art. 3: notificación da presenza 
do virus da febre catarral ovina. 

Real decreto 1228/2001, do 8 de novembro, 
polo que se establecen medidas específicas de 
loita e erradicación da febre catarral ovina ou 
lingua azul. 

 

16. Directiva 91/629 relativa ás 
normas mínimas para a protección 
dos xatos (DOL 340, 11-12-1991 )

Art. 3 : condicións xerais de 
aloxamento dos xatos. 
Art. 4 : disposicións xerais para 
a cría de xatos. 

Real decreto 1047/1994, do 20 de maio, 
relativo ás normas mínimas para a protección 
de xatos. 

 

17. Directiva 91/630 relativa ás 
normas mínimas para a protección 
dos porcos (DOL 340, 
11-12-1991) 

Art. 3: dimensións mínimas dos 
aloxamentos.  
Art. 4 (1): disposicións xerais 
para a cría de porcos. 

Real decreto 1135/2002, do 31 de outubro, 
relativo ás normas mínimas para a protección 
de porcos. 

 

 
 
Benestar dos 
animais 

18. Directiva 98/58 relativa á 
protección dos animais nas 
explotacións gandeiras (DOL 221, 
8-8-1998) 

Art. 4 : disposicións xerais para 
a cría de animais en 
explotacións gandeiras. 

Real decreto 348/2000, do 10 de marzo, polo 
que se incorpora ao ordenamento xurídico a 
Directiva 98/58, relativa á protección dos 
animais nas explotacións gandeiras. 

 

ANEXO 22
Condicionalidade: boas condicións agrarias e medioambientais

 
 

 

Cuestión Condicións exixibles 

a) Laboreo adaptado ás condicións da pendente. 
Para estes efectos teranse en conta os seguintes criterios: 
-Nas superficies que se destinen a cultivos herbáceos, non deberá labrarse a terra na dirección da pendente cando, no recinto cultivado, 
a pendente media exceda do 10%. 
-Non deberá labrarse a terra en cultivos de viñedo en recintos con pendentes iguais ou superiores ao 15%, salvo que se adopten formas 
de cultivo especiais como socalcos, cultivo en faixas, se practique un laboreo de conservación ou se manteña unha cobertura de 
vexetación total do solo. En caso de existencia de socalcos, será obrigatorio evitar calquera tipo de labores que afecten a estrutura dos 
noiros existentes.  
O disposto nos guións anteriores non será de aplicación, no caso de parcelas de cultivo de superficie igual ou inferior a unha hectárea, 
nas de forma complexa e cando por razóns de mantemento da actividade produtiva tradicional sexan determinadas e autorizadas pola 
Consellería do Medio Rural aquelas técnicas de agricultura de conservación que se consideren axeitadas. En todos os supostos, a 
implantación do cultivo farase o máis rapidamente posible, co obxecto de evitar que o solo poida verse afectado pola erosión. 

b) Cobertura mínima do solo. 
Cultivos herbáceos:  
-Nas parcelas agrícolas que se sementan con cultivos herbáceos de inverno, non se deberá labrar o solo entre a data de recolección da 
colleita anterior e o 1 de setembro, data que se establece como referencia do inicio da presementeira.  

 
 

 

 

Ámbito Directivas e regulamentos 
comunitarios 

Artigos de referencia Normas nacionais de referencia Normas da comunidade autónoma 
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1.-Evitar a erosión 

-No caso de rotación de cultivos, para favorecer a implantación da cuberta vexetal con cultivos herbáceos e por razóns agronómicas, de 
dobres colleitas, climáticas, e de tipoloxía de solos, establécese na Comunidade Autónoma de Galicia a data do 1 de agosto como 
iniciación da presementeira.  
Terras de barbeito, de retirada e non cultivadas: 
-Nas terras de cultivo de retirada, tanto obrigatoria como voluntaria, así como nas destinadas ao barbeito propiamente dito, realizaranse 
opcionalmente: prácticas tradicionais de cultivo, de mínimo laboreo, ou de mantemento dunha cuberta vexetal axeitada ben sexa 
espontánea ou mediante a sementeira de especies mellorantes. Todo isto co fin de minimizar os riscos de erosión, de aparición de 
incendios, malas herbas, pragas e enfermidades, de conservar o perfil salino do solo, a súa capacidade produtiva e favorecer o 
incremento da biodiversidade. As aplicacións de herbicidas autorizados serán efectuadas con aqueles que non teñan efecto residual e 
sexan de baixa perigosidade.  
-Aquelas terras distintas das anteriores: non cultivadas, non destinadas ao pastoreo, nin utilizadas para activar dereitos por retirada, 
deberán cumprir as mesmas condicións de mantemento exixidas para o barbeito, ben que, neste caso, non se poderán aplicar 
herbicidas. Pola contra, poderán realizarse cantos labores de mantemento sexan precisos para a eliminación de malas herbas e de
vexetación invasora arbustiva e arbórea. 
-De forma alternativa ás prácticas anteriormente sinaladas, poderanse incorporar unha cantidade máxima total de 20 t/ha de esterco ou 
40 m3/ha de xurro nun período de 3 anos, sempre que o solo posúa unha cuberta vexetal ou estea prevista a súa inmediata implantación, 
cumprindo en todo caso o disposto no Real decreto 261/1996, do 16 de febreiro, sobre a protección de augas contra a contaminación 
producida polos nitratos procedentes de fontes agrarias, en canto aos programas de actuación en zonas vulnerables se refira. O control 
das malas herbas farase de acordo cos criterios anteriormente expostos para cada tipo de terras. 
Áreas con elevado risco de erosión: 
Nas áreas con elevado risco de erosión, débense respectar as restricións, pautas de rotación de cultivos e tipos de cuberta vexetal que 
estableza a Consellería do Medio Rural para evitar a degradación e a perda de solos e hábitats naturais. 

c) Mantemento das terrazas de retención. 
As terrazas de retención deberán manterse en bo estado de conservación, coa súa capacidade de drenaxe, así como os ribazos e 
camallóns existentes, evitando os aterramentos e derrubamentos e moi especialmente a aparición de cavorcos, e deberase proceder á
súa reparación ou a adoptar as medidas necesarias, en cada caso. 

2.-Conservar a 
materia orgánica do 

solo 

Xestión de restrolleiras e de restos de poda. 
-Deberá respectarse a prohibición de queima de restrollos no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, salvo que, por razóns 
fitosanitarias, sexa promovida pola Consellería do Medio Rural ou autorizada por ela. 
-A eliminación dos restos de colleita no caso de cultivos herbáceos e dos de poda de cultivos leñosos, deberá realizarse sempre 
consonte a normativa establecida.  
En ambos os casos, a queima estará condicionada ao cumprimento das normas establecidas en materia de prevención de incendios. 

3.-Evitar a 
compactación e 

manter a estrutura 
dos solos 

Utilización da maquinaria adecuada.  
En solos saturados, así como en terreos encharcados, ou con neve, non deberá realizarse o laboreo nin pasar ou permitir o paso de 
vehículos sobre o terreo salvo naqueles casos considerados de necesidade pola Consellería do Medio Rural. 
Para estes efectos considéranse casos de necesidade os relacionados coas operacións de recolección de colleitas, fertilización de 
cobertura, de tratamentos fitosanitarios, de manexo e de subministración de alimentación ao gando, que coincidan accidentalmente con 
épocas de chuvias. En tales supostos a presenza de pegadas de rodadura de vehículos de máis de 15 cm de profundidade non superará 
o 25% da superficie da parcela para o caso de recolección de colleitas e o 10% no resto de actividades. 

4.-Garantir o 
mantemento mínimo 

das superficies 
agrícolas 

a) Protección dos pastos permanentes. 
-Non se poderán queimar nin cavar os pastos permanentes salvo para labores de rexeneración da vexetación, e no caso de rexeneración 
mediante queima será necesaria a previa autorización e o control da Consellería do Medio Rural. En todo caso, será obrigatoria a 
adopción de medidas destinadas á protección do arboredo na zona da queima do seu contorno.  
-Para garantir o bo manexo dos pastos permanentes o agricultor poderá optar por manter un nivel mínimo de carga gandeira efectiva 
que será sempre igual ou superior a 0,4 UGM/ha nas zonas de montaña (art. 19 Regulamento 1257/99), 0,7 UGM/ha nas zonas 
desfavorecidas (art. 18 do Regulamento 1257/99), e 0,9 UGM/ha, no resto das zonas de Galicia. De forma alternativa, en caso de non 
alcanzar os oportunos niveis de carga gandeira efectiva, será requisito obrigatorio realizar un labor de mantemento axeitado, que evite a 
degradación do pasto permanente de que se trate e a súa invasión por matogueira. 

b) Prevención da invasión da vexetación espontánea non desexada nos terreos de cultivo. 
Será obrigatoria a limpeza das parcelas de cultivo invadidas por vexetación herbácea espontánea non desexada. Considéranse especies 
vexetais herbáceas non desexables as seguintes: Senecio spp, Rumex spp e Cirsium spp. 
Tal obriga quedará sen efecto unicamente naquelas campañas excepcionais en que como consecuencia de condicións meteorolóxicas 
adversas, resultase imposible proceder no momento axeitado á súa eliminación. 

5.-Evitar a 
deterioración dos 

hábitats 

a) Mantemento da estrutura do terreo. 
Para manter as particularidades e características topográficas dos terreos, tales como lindeiros e outros elementos estruturais non se 
poderá efectuar unha alteración significativa destes sen a autorización da autoridade competente correspondente. Exceptúanse desta 
obriga a construción de paradas para corrección de ramplas, regueiros e socalcos, así como as operacións de refinado de terras que se 
realicen naquelas parcelas que se vaian dedicar a cultivos de regadío. 

b) Auga e rega. 
-Os titulares das concesións administrativas de augas e todos aqueles que por calquera outro título teñan dereito ao seu uso privativo, 
estarán obrigados a instalar e manter os sistemas de medición da auga de rega establecidos polos respectivos organismos de bacía, de 
forma que garantan unha información precisa sobre os caudais de auga efectivamente utilizados e, de ser o caso, retornados. 

Cuestión Condicións exixibles 

 
 

 

-Non se poderán aplicar produtos fitosanitarios, fertilizantes, lodos de depuradora, compost, xurros ou estercos sobre terreos 
encharcados ou con neve e sobre augas correntes ou estancadas. Exceptúase desta prohibición a aplicación de tratamentos 
fitosanitarios en cultivos cando a realización destes tratamentos coincida accidentalmente con épocas de chuvias. 

c) Almacenamento de estercos gandeiros. 
-Para evitar o risco de filtración e contaminación das augas superficiais e subterráneas, as explotacións gandeiras en estabulación 
permanente ou semipermanente deberán dispoñer e utilizar tanques de almacenamento ou fosas, esterqueiras e balsas 
impermeabilizadas natural ou artificialmente, estancas e con capacidade axeitada. 
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ANEXO 23 
Documento acreditativo da transferencia de compromisos 

PERSOA QUE TRANSFIRE OS COMPROMISOS 

Apelidos e nome 

DNI / CIF 

 

PERSOA QUE ASUME OS COMPROMISOS 

Apelidos e nome 

DNI / CIF 

Causa que motiva a transferencia: 

 

 

 

 

EXPLOTACIÓN TRANSFERIDA 

É obxecto de transferencia a TOTALIDADE da explotación? SI/NON (rísquese o que NON proceda) 

 
Superficie transferida       UGM transferidas ha UGM

UNIÓN
EUROPEA

FEADER

 

 

Relación de parcelas agrícolas transferidas Relación de animais transferidos 

Provincia Concello Polígono Parcela Superficie Nº identificación animal Raza UGM 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 
 
 
 
 ..........................  .... de .....................  de 200..... 

 
 

 

TRANSFIRE OS COMPROMISOS 

 

 

Asdo: .....................................................  

ASUME OS COMPROMISOS 

 

 

Asdo: ..................................................... 

 

 
Documento acreditativo da transferencia de compromisos 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 
 
Conselleiro do Medio Rural
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UNIÓN
EUROPEA

FEADER

ANEXO 24 

Equivalencia entre liñas agroambientais 2000-06/2007-13 

Programa 2007-2013 Programa 2000-2006 
Subsección primeira: variedades autóctonas vexetais en risco de erosión 
xenética. 

 

Subsección segunda: control integrado e produción integrada. Sección primeira: control integrado. 
Sección segunda: produción integrada. 

Subsección terceira: agricultura e gandaría ecolóxica. Sección terceira: agricultura ecolóxica. 
Sección sétima: gandería ecolóxica. 

Subsección cuarta: loita contra a erosión en medios fráxiles.   

Subsección quinta: mantemento de razas autóctonas en perigo de extinción. Sección sexta: mantemento de razas autóctonas en perigo de extinción. 

Subsección sexta: utilización dos recursos forraxeiros da explotación.  

Prima complementaria de roza. 

Prima complementaria de pastoreo con razas autóctonas. 

Sección cuarta: mellora e conservación do medio físico en zona de prados e 
pastos. 

Prima complementaria de redución do gando. Sección quinta: redución do gando. 

Utilización de sistemas extensivos na alimentación en explotacións de 
produción de leite e cebo de ruminantes. 

 

Utilización de sistemas en explotacións de produción de leite e cebo de 
ruminantes. 

 

 Sección oitava: xestión racional de sistemas de pastoreo. 

 Sección novena: contorno do lobo. 

UNIÓN
EUROPEA

FEADER

ANEXO 25 

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

A (nome da entidade)......................................................................., con CIF/NIF ...................................................., e enderezo 

en ....................................................................................... 

Certifica 

Que (nome do beneficiario) .................................................................................................................................................., con 
CIF/NIF.............................., está inscrito nesta entidade. 

............................................., .... de .......................  de 200..... 
 

       (Sinatura do representante da agrupación/asociación)                                

 
 

 
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 dela. 
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ANEXO 26
I. Premios unitarios máximos nas distintas submedidas agroambientais 

 

Variedades autóctonas vexetais en risco de erosión xenética 

 

 

Control integrado de tratamentos fitopatolóxicos e produción integrada 

Agricultura e gandaría ecolóxica 

Loita contra a erosión 

 

1 VVariedades autóctonas vexetais en risco de erosión xenética   

1.1 Cultivos herbáceos Ha 302,5 

1.2 Cultivos leñosos Ha 522,5 

2 Control integrado de tratamentos fitopatolóxicos e produción integrada   

2.1 Control integrado Ha  

2.1.1 Herbáceos de secaño  Ha 59 

2.1.2 Herbáceos de regadío  Ha 84 

2.1.3 Froiteiras de secaño  Ha 70 

2.1.4 Froiteiras de carabuña  Ha 141 

2.1.5 Froiteiras de óso  Ha 177 

2.1.6 Oliveira Ha 125 

2.1.7 Hortícolas ao aire libre  Ha 198 

2.1.8 Hortícolas baixo plástico  Ha 420 

2.1.9 Viñedo para vinificación  Ha 369 

2.1.10 Cítricos  Ha 273 

2.2 Produción integrada Ha  

2.2.1 Herbáceos de secaño  Ha 77 

2.2.2 Herbáceos de regadío  Ha 109 

2.2.3 Froiteiras de secaño  Ha 91 

2.2.4 Froiteiras de carabuña  Ha 183 

2.2.5 Froiteiras de óso  Ha 230 

2.2.6 Oliveira Ha 163 

2.2.7 Hortícolas ao aire libre  Ha 257 

2.2.8 Hortícolas baixo plástico  Ha 545 

2.2.9 Viñedo para vinificación  Ha 480 

2.2.11 Cítricos  Ha 355 

3 AAgricultura e gandaría ecolóxica   

3.1 Agricultura ecolóxica   

3.1.1 Herbáceos de secaño  Ha 182 

3.1.2 Herbáceos de regadío  Ha 259 

3.1.3 Froiteiras de secaño  Ha 120 

3.1.4 Froiteiras de carabuña  Ha 328 

3.1.5 Froiteiras de óso  Ha 364 

3.1.6 Oliveira Ha 264 

3.1.7 Hortícolas ao aire libre  Ha 310 

3.1.8 Hortícolas baixo plástico  Ha 564 

3.1.9 Viñedo para vinificación  Ha 765 

3.1.10 Cítricos  Ha 450 

3.2 Gandaría ecolóxica   

3.2.1 Pastos e restrolleiras Ha 126 

3.2.2 Prados e pasteiros  Ha 180 

3.3 Apicultura ecolóxica Ha 28,5 

3.4 Transición agricultura ecolóxica   

3.4.1 Herbáceos de secaño  Ha 209 

3.4.2 Herbáceos de regadío  Ha 298 

3.4.3 Froiteiras de secaño  Ha 138 

3.4.4 Froiteiras de carabuña  Ha 377 

3.4.5 Froiteiras de óso  Ha 419 

3.4.6 Oliveira Ha 304 

3.4.7 Hortícolas ao aire libre  Ha 357 

3.4.8 Hortícolas baixo plástico  Ha 580 

3.4.9 Viñedo para vinificación  Ha 880 

3.4.10 Cítricos  Ha 518 

3.2 Transición gandaría ecolóxica   

3.2.1 Pastos e restrolleiras Ha 145 

3.2.2 Prados e pasteiros  Ha 207 

3.3 Transición apicultura ecolóxica Ha 33 

Loita contra a erosión 

Código Medida Ude. Prima €  

Variedades autóctonas vexetais en risco de erosión xenética 

 

 

Control integrado de tratamentos fitopatolóxicos e produción integrada 

Agricultura e gandaría ecolóxica 

Loita contra a erosión 
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Código Medida Ude. Prima €  

Variedades autóctonas vexetais en risco de erosión xenética 

 

 

Control integrado de tratamentos fitopatolóxicos e produción integrada 

Agricultura e gandaría ecolóxica 

 

Variedades autóctonas vexetais en risco de erosión xenética 

 

 

Control integrado de tratamentos fitopatolóxicos e produción integrada 

Agricultura e gandaría ecolóxica 

4 LLoita contra a erosión   

4.1 Cultivos herbáceos Ha 60 

4.2 Cultivos leñosos Ha 140 
5 MMantemento de razas autóctonas puras en perigo de extinción UGM 150 

6 UUtilización racional de recursos forraxeiros na explotación   

6.0.1 Prima base xeral Ha 100 

6.0.1 Prima bovino Ha 155 

6.1.1 Roza con menos do 50% de matogueira (adicional á prima base) Ha 120 

6.1.2 Roza con máis do 50% de matogueira (adicional á prima base) Ha 180 

6.1.3 Sementado posterior á roza (adicional á prima base) Ha 44 

6.2 Prima complementaria de pastoreo con razas autóctonas (adicional á prima base) Ha 14 

6.3.1 Prima complementaria por redución de gando bovino (adicional á prima base) Ha 180 

6.3.2 Prima complementaria por redución de gando ovino e cabrún (adicional á prima base) Ha 63 

6.4 Sistemas extensivos en vacún de leite e cebo Ha 112 

6.5 Utilización sistemas de pastoreo en vacún de leite e cebo Ha 218 

Aves de curral 

  

Explotacións de porcino 

  

ANEXO 27 

Razas autóctonas en perigo de extinción 

 

 

 

 

Especie Raza 
Bovino Cachena 

 Caldelá 

 Limiá 

 Vianesa 

 Frieiresa 

Ovino Ovella galega 

Equino Cabalo de pura raza galega 

Porcino Porco celta 

Galináceas Galiña de Mos 

Mantemento de razas autóctonas puras en perigo de extinción 

Utilización racional de recursos forraxeiros na explotación 

II. Premios unitarios máximos na medida de benestar animal 
1 AAves de curral UGM 58,33 

 Axuda máxima por explotación   2.500 

2 EExplotacións de porcino   

2.1 Porcas nai UGM 70 

2.2 Porcos de cebo UGM 135,14 

 Axuda máxima por explotación   2.500 


