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SEGUNDO APELIDO NOME OU RAZÓN SOCIAL NIF / NIE 

AXUDA PARA COMPENSAR AS DESVANTAXES  ESPECÍFICAS QUE AFECTAN OS AGRICULTORES DO SECTOR DE VACÚN DE LEITE

DECLARA:
1. Que é titular dunha explotación de gando vacún destinado á produción de leite situada nun concello catalogado como desfavorecido segundo o  
anexo 17 da Orde da Consellería do Medio Rural e do Mar do 18 de febreiro 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.
2. Que a explotación dispón de cota láctea asignada e realiza entregas de leite ou venda directa, conforme as definicións do Real decreto 347/2003,  
do 21 de marzo, polo que se regula o sistema de xestión de cota láctea, no período de taxa 2014-2015.
3. Que non foi sancionado por incumprimento da normativa vixente en materia de calidade do leite cru nos 3 anos anteriores ao 2014.
4. Que non foi sancionado, no 2012, con motivo dun control destinado a comprobar a coherencia entre a capacidade de produción da explotación e  
as entregas declaradas, no marco do establecido no Real decreto 754/2005, do 24 de xuño, polo que se regula o réxime da taxa láctea e no capítulo  
IV do Regulamento (CE) nº 595/2004, da Comisión.

SOLICITA:
Que, en virtude da letra b) do punto 1 do artigo 68º do Regulamento (CE) nº 73/2009, e polo MÁXIMO NÚMERO DE ANIMAIS que o último día 
da presentación da solicitude cumpran os requisitos exixidos para a súa concesión lle sexa concedida:

  A AXUDA PARA COMPENSAR AS DESVANTAXES ESPECÍFICAS QUE AFECTAN OS AGRICULTORES DO SECTOR DE VACÚN DE 
LEITE para as explotacións situadas EN ZONAS DE MONTAÑA E ZONAS CON LIMITACIÓNS ESPECÍFICAS.

  A AXUDA PARA COMPENSAR AS DESVANTAXES ESPECÍFICAS QUE AFECTAN OS AGRICULTORES DO SECTOR DE VACÚN DE 
LEITE para as explotacións situadas EN ZONAS DESFAVORECIDAS POR DESPOBOAMENTO.

  A AXUDA COMPLEMENTARIA PARA COMPENSAR AS DESVANTAXES ESPECÍFICAS QUE AFECTAN OS AGRICULTORES DO 
SECTOR DE VACÚN DE LEITE para as explotacións situadas EN ZONAS DE MONTAÑA E ZONAS CON LIMITACIÓNS ESPECÍFICAS  
OU EN ZONAS DESFAVORECIDAS POR DESPOBOAMENTO, dado que dispón de superficie forraxeira destinada á alimentación do gando 
leiteiro, superior a 0,40 ha por vaca de leite elixible, no termo municipal da explotación (ou nos municipios adxacentes).

 A AXUDA PARA COMPENSAR AS DESVANTAXES ESPECÍFICAS QUE AFECTAN OS AGRICULTORES DO SECTOR DE VACÚN DE 
LEITE para as explotacións situadas EN ZONAS DISTINTAS DAS DE MONTAÑA E EN ZONAS CON LIMITACIÓNS ESPECÍFICAS OU EN  
ZONAS DESFAVORECIDAS POR DESPOBOAMENTO.

AXUDA PARA  A MELLORA DA CALIDADE DO LEITE E DOS PRODUTOS LÁCTEOS DE VACA

DECLARA:
1. Que a explotación dispón de cota láctea asignada e realiza entregas de leite ou venda directa, conforme as definicións do Real decreto 347/2003,  
do 21 de marzo, polo que se regula o sistema de xestión de cota láctea, no período de taxa 2014-2015.
2. Que non foi sancionado por incumprimento da normativa vixente en materia de calidade do leite cru nos 3 anos anteriores ao 2014.
3. Que non foi sancionado, no 2013, con motivo dun control destinado a comprobar a coherencia entre a capacidade de produción da explotación e  
as entregas declaradas, no marco do establecido no Real decreto 754/2005, do 24 de xuño, polo que se regula o réxime da taxa láctea e no capítulo  
IV do Regulamento (CE) nº 595/2004, da Comisión.
4. Que vai comercializar baixo  a produción de, polo menos, o 25% das vacas de aptitude láctea da 
explotación.
 

AUTORIZA:
 O Fogga para solicitar ao Consello Regulador ou marca de calidade a información necesaria para comprobar o cumprimento dos requisitos  

exixidos para a concesión da axuda para fomentar a produción de produtos lácteos de calidade.

SOLICITA:
 Que, en virtude do punto 1.a).ii) do artigo 68º do Regulamento (CE) nº 73/2009, lle sexa concedida a AXUDA PARA A MELLORA DA 

CALIDADE DO LEITE E DOS PRODUTOS LÁCTEOS DE VACA que lle corresponda polo NÚMERO MÁXIMO DE ANIMAIS  que cumpran  
os requisitos exixidos para a concesión desta axuda.
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