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EXPÓN:
Que se atopa na/s situación/s, indicada/s a seguir, de acceso á reserva nacional das que se recollen no artigo 23 do Real decreto 1680/2009, do 13 de
novembro, sobre a aplicación do réxime de pagamento único na agricultura e a integración de determinadas axudas agrícolas neste a partir de 2010:
a)

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 23º do Regulamento (CE) nº 1120/2009 da Comisión, do 29
de outubro de 2009.
Data da resolución administrativa ou xudicial:

b)

Agricultor mozo que realizara a súa primeira instalación no ámbito dun programa de desenvolvemento rural establecido con
base no Regulamento (CE) nº 1698/2005, do Consello, do 20 de setembro de 2005, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a
través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), incorporándose nalgún dos sectores, con excepción do da
produción de sementes, do anexo I do Regulamento (CE) nº 73/2009, do Consello, do 19 de xaneiro, e que non percibise con
anterioridade dereitos de pagamento único da reserva nacional.
Data de inicio da actividade:

c)

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.
Programa de reestruturación ou desenvolvemento:
Beneficiarios da reserva nacional de cota láctea por

kg de cota.

Outros programas:

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

