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AXUDAS AO MANTEMENTO DE RAZAS AUTÓCTONAS EN PERIGO DE EXTINCIÓN

DECLARA QUE:

1. É titular  dunha explotación gandeira con animais de razas autóctonas en perigo de extinción.
2. Na data final do período de solicitude, contará con animais inscritos no libro xenealóxico dalgunha das seguintes especies e razas: 

◦ Bovinas: Cachena, Caldelá, Frieresa, Limiá, Vianesa
◦ Equinas: Cabalo galego
◦ Porcinas: Porco celta
◦ Ovinas: Ovella galega
◦ Avícola: Galiña de Mos

3. Que é consciente de que, de acordo co establecido no artigo 16º.3 b) do Regulamento (CE) nº 1122/2009 da Comisión, do 30 de novembro, os  
animais dos cales se comprobase que non están correctamente identificados ou rexistrados no sistema de identificación e rexistro de animais da  
especie bovina contarán como animais respecto aos que se detectasen irregularidades segundo se prevé no artigo 65º do mesmo regulamento. 

  AUTORIZA:
As federacións ou asociacións xestoras dos libros xenealóxicos das distintas razas autóctonas (BOAGA , PURAGA, ASOPORCEL, ASOVEGA e 
AVIMOS)  a facilitar, por petición do Fogga, a relación de animais pertencentes á súa explotación que estean rexistrados no libro xenealóxico e/ou  
a información necesaria para comprobar o cumprimento dos requisitos exixidos para a concesión do pagamento da axuda ao mantemento de razas  
autóctonas en perigo de extinción.

SOLICITA: 
     Que lle sexa concedido o pagamento da axuda ao mantemento de razas autóctonas en perigo de extinción polo máximo número de animais  
que cumpran os requisitos a 15 de setembro de 2014.

AXUDAS AO BENESTAR ANIMAL

DECLARA:

Que é titular dunha explotación de cría de animais en avicultura ou produción porcina que,  superando as normas obrigatorias de aplicación,  
garanten o seu benestar e sanidade, permitindo ademais o mantemento dunha explotación viable produtiva. 

SOLICITA:

    Que lle sexa concedido o pagamento da axuda ao benestar animal polos seguintes animais:

AVÍCOLA (Nº animais) PORCINO (Nº animais)

Galiñeiro 
con saída 

libre

Granxa ao 
aire libre

Granxa de cría 
en liberdade

Explotacións de cebo Explotacións de reprodutoras

Porcas cría Outros Porcas cría Outros 
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