UNIÓN
EUROPEA

FEAGA

Rexistro:

Nº de captura:

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

SOLICITUDE DE AXUDAS ESPECÍFICAS AOS AGRICULTORES DO SECTOR DE
VACÚN DE CARNE (ARTIGO 68º DO REGULAMENTO (CE) 73/2009)
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

MR250A

NOME OU RAZÓN SOCIAL

ANEXO / IMPRESO

1 / VC
NIF / NIE

AXUDA PARA A MELLORA DA CALIDADE DA CARNE DE VACÚN
DECLARA:
1. Que os bovinos obxecto desta solicitude, presente/s 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.
2. Que neste ano natural sacrifica, en España, bovinos do seguinte sistema de calidade de carne recoñecido oficialmente:
Gandaría ecolóxica.
Indicación Xeográfica Protexida Ternera Gallega.
Outro sistema de calidade de carne recoñecida oficialmente.
COMPROMÉTESE A:
1. Notificarlle ao servizo territorial do Fogga os traslados de animais efectuados a outros lugares non indicados na solicitude.
2. Comunicar as diminucións do número de animais da explotación.
AUTORIZA:
Ao 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 concedida a AXUDA PARA A MELLORA DA CALIDADE DA CARNE DE VACÚN que lle corresponda polo NÚMERO MÁXIMO DE
ANIMAIS que cumpran os requisitos exixidos para a concesión desta axuda.
AXUDA PARA COMPENSAR AS DESVANTAXES ESPECÍFICAS QUE AFECTAN OS AGRICULTORES QUE MANTEÑEN VACAS NUTRICES
DECLARA:
1. Que posúe un rabaño de vacas destinado á cría de xatos para a produción de carne.
2. Que as vacas e xovencas polas que solicita a axuda pertencen a razas de aptitude cárnica, ou a cruzamentos coas ditas razas.
3. 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.
4. Que o censo de vacas nutrices que posúe na explotación á data da solicitude é de
vacas e
xovencas.
5.
Que os profesionais da agricultura que forman parte da explotación e a relación co solicitante, para efectos do artigo 66 do Real decreto 202/2012, do 23 de xaneiro, están
identificados cos seguintes NIF/NIE:
NIF / NIE

RELACIÓN (*)

NIF / NIE

RELACIÓN (*)

NIF / NIE

RELACIÓN (*)

NIF / NIE

RELACIÓN (*)

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

COMPROMÉTESE A:
1. Manter na explotación un número de vacas nutrices e xovencas tal que a súa suma sexa 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.
2. 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 que solicita o pagamento.
3. Manter todos os animais bovinos da explotación identificados e inscritos no libro de rexistro, así como dispoñer dos seus DIB.
4. Que a carga gandeira da súa explotación non supere 1,5 UGM por hectárea, determinada segundo o artigo da Orde da Consellería do Medio Rural e do Mar do XX de xaneiro
de 2014 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural para a utilización sustentable das terras
agrícolas no ano 2014, 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.
5. Notificarlle ao servizo territorial do Fogga os traslados de animais efectuados a outros lugares non indicados na solicitude.
6. Comunicar as diminucións do número de animais da explotación.

SOLICITA:
Que lle sexa concedida a AXUDA PARA COMPENSAR AS DESVANTAXES ESPECÍFICAS QUE AFECTAN OS AGRICULTORES QUE MANTEÑEN
VACAS NUTRICES polo NÚMERO MÁXIMO DE ANIMAIS que cumpran os requisitos exixidos para a concesión desta axuda.
1.
2.

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

