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PRIMEIRO APELIDO

 

SEGUNDO APELIDO NOME OU RAZÓN SOCIAL NIF / NIE 

TIPO DE SOLICITUDE:  :        Individual       Socio           Mixta   

DECLARA:
1. Que é agricultor a título principal ben a título individual ou como socio dunha entidade asociativa. 

2. Que consta como afiliado ao Réxime Especial dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos por unha actividade agraria sendo o seu número de afiliación:  
3.   Que é titular dunha explotación individual con CEA  .

4.  Que participa nun  % na explotación comunitaria identificada co CEA    , situada en zona desfavorecida,  da cal é titular a entidade asociativa 

identificada co NIF . 

5.   Que a explotación asociativa á que pertence ten presentada unha solicitude unificada identificada co número de expediente:  

6. Que a utilización dos cultivos e aproveitamentos declarados no/s impreso/s PA  correspondente/s figuran resumidos no seguinte cadro:

INDIVIDUAL COMUNITARIA TOTAL

SUPERFICIE FORRAXEIRA

a) Pastos e forraxes

b) Barbeitos, restrebas, pasto arbustivo e pasto con arboredo

CULTIVOS

c) Cultivos de regadío

d) Cultivos extensivos e plantacións de secaño

e) Plantacións non madeireiras, forestais e arbustivas

TOTAL

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

INDIVIDUAL COMUNITARIA TOTAL

Zona de montaña 

Zona de despoboamento 

TOTAL

8. Que as unidades de gando maior (UGM)  indicadas no/s impreso/s RG correspondente/s son:  

INDIVIDUAL COMUNITARIA TOTAL

9. Que, de ser o caso, a carga gandeira da súa explotación non supera 2,0 UGM/ha de superficie forraxeira. Así mesmo, en explotacións gandeiras en zona desfavorecida de montaña a carga  
non será inferior a 0,40 UGM/ha de superficie forraxeira, mentres que en zona desfavorecida por despoboamento non será inferior a 0,70 UGM/ha de superficie forraxeira.

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

COMPROMÉTESE A:
• Manter a actividade agraria en zonas desfavorecidas, polo menos durante os cinco anos seguintes á data en que cobre a indemnización, agás xubilación ou causa de forza maior.
• Exercer a agricultura sustentable empregando métodos de prácticas agrícolas que permitan manter boas condicións agrarias e agroambientais, adecuadas ás características  

agrarias da localidade, compatibles co ambiente e o mantemento do campo e da paisaxe.

SOLICITA:
Que de acordo co establecido na 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,  lle sexa concedida a indemnización compensatoria correspondente a ese ano. 
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