
 

 

ANEXO 1 

 

Documentación que debe acompañar a solicitude unificada de axudas PAC/DR–2014 

 

a) Documentos constitutivos da solicitude: 

 

Modelos indicados no cadro seguinte segundo o tipo de axuda solicitado.  

En caso de presentarse co rexistro telemático, levará unha indicación de que a solicitude foi autenticada polo 

rexistro telemático baixo o identificador que figura na páxina do modelo DP1, certificando para todos os 

efectos a data de presentación que reflicte a antesinatura a salvo de invalidacións por documento posterior 

debidamente notificado. Baixo o devandito identificador custódiase un ficheiro informático non modificable 

que, en calquera momento, permite imprimir unha copia íntegra dos modelos indicados cos datos declarados 

polo solicitante na data de rexistro. 

 

 

DP1: Solicitude unificada de axudas PAC/DR–2014. Declaración de participación. 

DA: Declaracións e autorizacións na solicitude unificada de axudas PAC/D–2014.  

PA: Relación de todas as parcelas agrícolas da explotación. 

PAF: Cálculo da superficie sementada neta nos pastos. 

RS: Resumo da solicitude única de superficies. 

RG: Resumo da explotación gandeira. 

UTA: Relación de unidades de traballo agrario ou de profesionais da agricultura da explotación. 

PU: Solicitude da incorporación e da axuda do réxime do pagamento único. 

DPU: Relación de dereitos do réxime de pagamento único. 

RN: Solicitude á Reserva nacional de dereitos de pagamento único. Campaña 2014. 

VN: Solicitude de primas en beneficio dos produtores que manteñan vacas nutrices. 

VC: Solicitude de axudas específicas aos agricultores do sector de vacún de carne (artigo 68 do 

Regulamento (CE) nº 73/2009). 

OC: Solicitude de axudas específicas aos agricultores dos sectores de ovino-cabrún (artigo 68 do 

Regulamento (CE) nº 73/2009). 

VL: Solicitude de axudas específicas aos agricultores no sector lácteo (artigo 68 do Regulamento (CE) nº 

73/2009). 

DP2: Solicitude unificada de axudas PAC/DR–2014. Desenvolvemento rural. 

IC: Solicitude de indemnización compensatoria de zonas desfavorecidas. 

ICC: Declaración de participación de socios en entidade asociativa para a solicitude de indemnización 

compensatoria  

RSA: Resumo de superficies agroambientais. 

PAG: Relación de parcelas agroambientais. 

RGA: Resumo de gando agroambiental - benestar animal. 

TC: Transferencia de compromisos do contrato de explotación sustentable (CES) 



 

SOLICITUDE DE AXUDA 
COMÚNS PAGAMENTOS DIRECTOS DESENVOLVEMENTO RURAL 

DP1 DA PA PAF RS RG UTA PU DPU RN VN VC OC VL DP2 IC ICC RSA PAG RGA TC 

Axuda réxime pagamento único 
Dereitos normais X X X X X   X X             

Só dereitos especiais X X    X  X X             

Reserva nacional dereitos RPU X X X X X   X  X            

Solicitude de primas en beneficio dos produtores que manteñan vacas nutrices.  X X    X     X           

Axuda específica calidade das legumes. Artigo 68 R(CE) nº 73/2009 X X X  X                 

Axuda para compensar as desvantaxes específicas que afectan 

aos agricultores  que manteñan vacas nutrices. Artigo 68 R(CE) 
nº 73/2009 

> 15 UGM X X X X X X X     X          

<= 15 UGM X X    X      X          

Axuda para a mellora da calidade da carne de vacún. Artigo 68 R(CE) nº 73/2009 X X    X      X          

Axuda específica para a mellora da calidade das producións de ovino e cabrún. Artigo 68 R(CE) 

nº 73/2009 
X X    X       X         

Axuda para compensar as desvantaxes específicas que afectan aos agricultores do sector ovino. 
Artigo 68 R(CE) nº 73/2009 

X X    X       X         

Axuda para compensar as desvantaxes específicas que afectan aos agricultores do sector cabrún. 

Artigo 68 R(CE) nº 73/2009 
X X    X       X         

Axuda para compensar as desvantaxes específicas que afectan aos agricultores do sector do vacún 

de leite. Artigo 68 R(CE) nº 73/2009 
X X X X X X        X        

Axuda para a mellora da calidade do leite e dos produtos lácteos. Artigo 68 R(CE) nº 73/2009 X X    X        X        

Indemnización compensatoria 
Entidade asociativa X X X X X X           X     

Resto X X X X X X         X X      
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AXUDAS 

AGROAMBIENTAIS 

1. Variedades risco erosión xenética X X X X X  X        X   X X   

2. Control e produción integrada 
Control integrado X X X X X  X        X   X X   

Produción integrada X X X X X  X        X   X X   

3. Agricultura e gandaría 

ecolóxica 

Agricultura ecolóxica X X X X X  X        X   X X   

Gandaría ecolóxica X X X X X X X        X   X X   

Apicultura ecolóxica X X X X X  X        X   X X   

4. Loita contra a erosión en 

medios fráxiles 

Cultivos leñosos X X X X X  X        X   X X   

Cultivos herbáceos X X X X X  X        X   X X   

5. Razas autóctonas en perigo de extinción X X X X X X         X     X  

6. Utilización de recursos 

forraxeiros da explotación 

Prima base xeral X X X X X X X        X   X X   

Prima bovino X X X X X X X        X   X X   

Pastoreo con razas autóctonas X X X X X X X        X   X X   

Redución da carga gandeira X X X X X X X        X   X X   

Sistemas extensivos na 

alimentación de ruminantes 
X X X X X X X        X   X X   

Sistemas de pastoreo  na 
alimentación de ruminantes 

X X X X X X X        X   X X   

7. Apicultura en medios fráxiles X X X X X  X        X   X X   

8. Mellora do medio físico en 
Rede Natura 2000 

Prima base bovino X X X X X X X        X   X X   

Prima base ovino X X X X X X X        X   X X   

Pastoreo con razas autóctonas X X X X X X X        X   X X   

AXUDAS AO 
BENESTAR ANIMAL 

Avicultura de curral 

Galiñeiro con saida ao aire 
libre 

X X     X        X     X  

Granxa ao aire libre X X     X        X     X  

Granxa de cría en liberdade X X     X        X     X  

Porcino ao aire libre 
Explotación de cebo X X     X        X     X  

Explotación de reprodutoras X X     X        X     X  

Transferenza de compromisos do Contrato de Explotación Sustentable (CES)                     X 



 

b) Documentación complementaria: 

 

b.1  En todas as axudas: 

 

1. No caso de rexistro telemático, os exemplares para a Administración dos impresos DP1 e DA «Declaracións e 

autorizacións», asinados. 

2. Impreso resumo de documentación DC «Documentación da solicitude unificada 2013». 

3. Fotocopia do NIF cando o solicitante non sexa persoa física. 

4. Documentación de autorización de sinatura se o solicitante é persoa xurídica ou, sendo persoa física, non é quen 

presenta e asina a solicitude. 

5. No caso de explotacións que teñan unidades de produción noutra comunidade autónoma, a copia da portada e folla do 

censo de animais do libro de explotación. 

6.   No caso de cesións ou transferenza de axudas dun cedente a un cesionario, a copia do impreso de cambio de 

titularidade da explotación e a solicitude do cesionario para o cambio de perceptor da axuda. 

 

b.2  Nas solicitudes con declaración de parcelas: 

 

1. Certificado da autoridade competente, segundo o modelo do anexo 11, no caso de  superficies de uso en común onde 

existan superficies forraxeiras utilizadas conxuntamente por varios produtores. No caso de superficies que xa 

dispoñan de código, a relación de recintos Sixpac e os tipos de pasto que compoñen este deberá ser remitida polo 

representante da entidade ao servizo territorial do Fogga. 

2. Bosquexos acoutados que permitan situar as parcelas agrícolas, no caso de recintos Sixpac declarados parcialmente. 

3. Documentación que xustifique a inscrición no sistema de calidade recoñecido oficialmente, no caso de solicitar a 

axuda específica á calidade dos legumes e non figurar nas bases de datos do Fogga como inscrito en ningún sistema 

de calidade. 

 

b.3 Axudas específicas destinadas aos agricultores de ovino e cabrún. Artigo 68 do Regulamento (CE) nº 73/2009. 

 

1. Fotocopias do libro de explotación, se existen unidades de produción noutra comunidade autónoma: 

1. Folla na que figuren os datos identificativos da explotación e do propietario. 

2. Folla na que figure o balance de reprodutoras da explotación en 1 de xaneiro de 2014. 

2. Documentación que xustifique a inscrición no sistema de calidade recoñecido oficialmente, no caso de solicitar a 

axuda para a mellora da calidade das producións de ovino e cabrún e non figurar nas bases de datos do Fogga como 

inscrito nalgún sistema de calidade. 

3. No caso da axuda para compensar as desvantaxes específicas que afectan aos agricultores do sector ovino, o xefe do 

servizo territorial do Fogga, unha vez finalizado o prazo de presentación de solicitudes e antes do 30 de xuño de 

2014, requirirá ás sociedades ou agrupacións relacionadas polo agricultor na súa solicitude: 

a. Estatutos da asociación. 

b. Relación de socios pertencentes, na data de finalización do prazo da solicitude unificada, á sociedade ou 

agrupación co censo de  animais elexibles de ovino en 1 de xaneiro de 2014. 

c. Compromiso por parte da agrupación de manter a súa actividade e o 90% do censo indicativo asociado durante 

os tres anos seguintes á data de solicitude da axuda, é dicir, durante o ano de  solicitude e os dous seguintes. 

d. Compromiso individual dos produtores integrantes de permanecer polo menos 3 anos na agrupación e de 

comunicar a súa baixa cunha antelación mínima de 6 meses á súa data efectiva.  

e. Xustificación de que antes do último día de presentación da solicitude se levaron a cabo actuacións, recollidas 

nos seus estatutos, para a consecución dos seus obxectivos.  

f. Relación de socios que participaron durante o ano de solicitude nalgunha das actuacións relacionadas 

anteriormente levadas a cabo pola dita entidade. 

 

b.4  nas solicitudes de axudas específicas á produción de carne de vacún de calidade, e de non figurar nas bases de datos do 

Fogga como inscrito nalgún sistema de calidade, a documentación de inscrición en: 

1. Denominación de orixe protexida ou indicación xeográfica protexida, ou 

2. Gandería ecolóxica ou integrada, 

3. Etiquetaxe facultativa recoñecido oficialmente. 

 

b.5  Para acreditar a condición de profesional da agricultura na axuda para compensar as desvantaxes específicas que afectan 

aos agricultores que manteñen vacas nutrices e logo da solicitude do xefe do servizo territorial do Fogga: 

 

1. Documentación xustificativa da condición de profesional da agricultura das persoas declaradas como tales: informe 

de vida laboral para xustificar a alta no Sistema Especial para Traballadores por Conta Propia Agrarios do Réxime 

Especial dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou no dito Réxime pola actividade agraria, desde o 30 de 

abril de 2014. Non será exixible esta documentación xustificativa se cada un dos profesionais da agricultura 

declarados como tales autorizan o Fogga para solicitar directamente á Tesouraría Xeral da Seguridade Social a 

certificación ou información suficiente que xustifique tal circunstancia. 

Os profesionais da agricultura que non cumpran o anterior poden xustificar a súa condición de profesional achegando 

a seguinte documentación: 



 

- A declaración do IRPF 2012 de cada un dos que se declaran como tales así como o certificado de rendementos do 

traballo de ser o caso, e 

- O/s informe/s de vida laboral que acrediten as UTA o 30/04/2014; se as UTA corresponden a traballadores 

asalariados presentaranse as fotocopias dos NIF/NIE e os contratos de cada un deles, e o informe de vida laboral 

da empresa. 

2. No caso de que non se trate dunha explotación asociativa, a documentación que xustifique a relación de cónxuxe ou 

familiar de primeiro grao co titular da explotación (libro de familia). 

3. No caso de cooperativas agrarias de produción, SAT, sociedades civís, comunidades de bens e outras persoas 

xurídicas, a documentación que relacione e xustifique o número de membros e fotocopia do NIF/NIE (anverso e 

reverso) de todos eles. 

 

b.6  Nas solicitudes á reserva nacional do RPU 

 

1.  No caso de sentenzas xudiciais ou actos administrativos firmes: 

- Copia da sentenza ou acto administrativo. 

2. No caso de agricultores mozos que realizaran a primeira instalación no ámbito dun programa de desenvolvemento 

rural no marco do Regulamento (CE) 1698/2005: 

a. Copia do alta ou cambio de titularidade da explotación. 

b. Relación de NIF/NIE dos familiares de primeiro grao incorporados á actividade agraria. 

3. No caso de agricultores con explotación en zonas suxeitas a programas de reestruturación: 

- Xustificación da circunstancia relativa á inclusión da explotación dentro dun programa obxecto de reestruturación 

ou desenvolvemento (asignación de cota láctea, dereitos de ovino/cabrún ou dereitos de prima por vacas nutrices). 

 

b.7  Axudas ao desenvolvemento rural 

 

b.7.a) En todos os casos. 

 

1. No caso de rexistro telemático, impreso DP2, exemplar para a Administración. 

2. Impreso DC, resumo de documentación. 

 

b.7.b) Nas solicitudes de indemnización compensatoria: 

 

1. Copia da declaración do IRPF do ano 2012, ou compromiso de presentar a do ano 2013, se é novo solicitante. 

2. Certificación que acredite a procedencia dos rendementos do traballo do declarante, cónxuxe ou de ambos os 

dous, no caso de que na declaración do IRPF presentada figuren tales. 

 

b.7.c) Contrato de explotación sustentable: 

 

Para acreditar a condición de profesional da agricultura e logo da petición do xefe do servizo territorial do 

Fogga:  

1. Cando o solicitante é unha persoa física: 

i. Se o solicitante figura de alta no Sistema Especial para Traballadores por Conta Propia Agrarios do 

Réxime Especial dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos:  

- Informe de vida laboral do solicitante. Non será exixible esta documentación xustificativa se o 

solicitante autoriza o Fogga para solicitar directamente á Tesouraría Xeral da Seguridade Social a 

certificación ou información suficiente que xustifique tal circunstancia. 

ii. Se o solicitante non figura de alta no Sistema Especial para Traballadores por Conta Propia Agrarios 

do Réxime Especial dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos, para acreditar que a 

explotación require un volume de emprego de cando menos media Unidade de Traballo Agrario e que 

obteña cando menos o 25 por cento da súa renda de actividades agrarias ou complementarias:  

1. Copia da declaración do IRPF do ano 2012 do solicitante, ou compromiso de presentar a do ano 

2013, se é novo solicitante. 

2. Certificación que acredite a procedencia dos rendementos do traballo do declarante, cónxuxe ou 

de ambos os dous, no caso de que na declaración do IRPF presentada figuren tales. 

3. Vida laboral dos familiares (só válidos familiares ata o segundo grao) que traballan na 

explotación do solicitante. 

4. Vida laboral e copia do DNI dun familiar que, sen estar obrigado a afiliarse ao correspondente 

réxime da Seguridade Social, traballa na explotación (só válidos familiares ata o segundo grao) e 

está ao seu cargo como beneficiario na Seguridade Social e na declaración do IRPF. 

5. Declaración xurada da persoa titular da explotación relacionando os familiares que traballan na 

explotación e non cotizan á Seguridade Social. 

6. No caso de que existan traballadores asalariados: copia do NIF/NIE, contrato de traballo e 

informe de vida laboral da empresa.  

 

2. Cando o solicitante sexa unha entidade asociativa agraria e para acreditar que require un volume de traballo 

de cando menos unha unidade de traballo anual:  



 

i. No caso de que existan socios traballadores: 

1. Documentación que relacione e xustifique o número de membros e fotocopia do NIF/NIE. 

2. Vida laboral dos socios traballadores da empresa. 

3. Declaración do IRPF dos socios traballadores. 

4. Certificados dos rendementos do traballo. 

ii. No caso de existir traballadores non socios: 

1. Fotocopia do NIF/NIE de cada traballador. 

2. Contrato de traballo de cada un deles. 

3. Vida laboral da empresa. 

 

3. Cando o solicitante sexa unha comunidade de bens, utilizaranse os mesmos criterios que no caso de que o 

solicitante sexa unha persoa física e deberase acreditar que a explotación require un volume de emprego de 

cando menos media unidade de traballo agrario (UTA) e as persoas físicas que conforman a comunidade de 

bens obteñan cando menos o 25 por cento da su renda de actividades agrarias ou complementarias. Ou ben, 

polo menos unha delas figura de alta no Sistema Especial para Traballadores por Conta Propia Agrarios do 

Réxime Especial dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos. 

 

4. No caso de entidades asociativas agrarias distintas de SAT e cooperativas agrarias: 

- Estatutos da entidade asociativa que xustifiquen a actividade agraria. 

 

 


