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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 28 de abril de 2017 pola que se establecen
as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes
de calidade, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento
Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de
Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017.
Advertidos erros nos anexos da dita orde, publicada no Diario Oficial de Galicia número 87, do luns 8 de maio de 2017, cómpre efectuar a seguinte corrección:
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Substituír os anexos I e VI (código de procedemento MR362A), polos seguintes:
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ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MR362A

SOLICITUDE

AXUDAS Á NOVA PARTICIPACIÓN DE AGRICULTORES EN RÉXIMES DE CALIDADE
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO
FAX

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

CÓDIGO DE EXPLOTACIÓN (REAGA)

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa solicitante

Persoa representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE (poderá ser cambiado en calquera momento da tramitación do procedemento)
Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Só se poderá acceder á
notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación
electrónica de Galicia Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA
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PARROQUIA
CP

PROVINCIA

LUGAR
CONCELLO

LOCALIDADE

DATOS BANCARIOS
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998

http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

DOG Núm. 89

Mércores, 10 de maio de 2017

Páx. 22744

ANEXO I
(continuación)
DATOS DA SUBVENCIÓN SOLICITADA
IMPORTE DA AXUDA

RÉXIME DE CALIDADE NO QUE PARTICIPA

IMPORTE DOS GASTOS
SUBVENCIONABLES

CONCEPTO SUBVENCIONABLE

DATA DE INCORPORACIÓN AO RÉXIME DE CALIDADE

EXPLOTACIÓN EN ZONA DE MONTAÑA
SI

NON

PARA PERSOAS FÍSICAS
SEXO

DATA DE NACEMENTO

AGRICULTOR/A MOZO/A NO MOMENTO DA INCORPORACIÓN

HOME

MULLER

SI

NON

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non se solicitou nin se concedeu ningunha outra axuda para estes mesmos gastos para os cales se solicita esta subvención.
Si se solicitou e/ou concederon outras axudas para estes mesmos gastos para os cales se solicita esta subvención, que son as que a seguir se
relacionan.
ORGANISMO

IMPORTE
INVESTIMENTO (€)

IMPORTE DAS
AXUDAS

SITUACIÓN
(solicitada ou
concedida)

CONVOCATORIA
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2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3. Non estar incurso/a en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
4. Estar ao día das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ter débedas coa Administración pública da Comunidade Autónoma
conforme o artigo 11.e) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
5. Non estar incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007,
do 30 de xuño, de subvencións de Galicia.
6. Estar ao día do pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.
7. Ter a condición de agricultor activo conforme o establecido no artigo 9 do Regulamento (UE) 1307/2013 do Parlamento Europeo e do
Consello, do 17 de decembro de 2013, e no capítulo I do título II do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
PRESENTADO

CÓD. PROC.

ANO

Acreditación da representación (para persoas xurídicas).
Certificación do consello regulador sobre a data de inscrición (anexo II).
Certificación do Craega no caso de axuda por incorporación de novas orientacións productivas
(anexo IV).
Certificación do consello regulador correspondente acreditando a inscrición noutro réxime
de calidade (anexo V).
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ANEXO I
(continuación)
COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.
DNI ou NIE da persoa solicitante.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

NIF da persoa xurídica solicitante.
Estar ao día das obrigas tributarias coa Axencia Estatal de Administración Tributaria.
Estar ao día de pago coa Seguridade Social.
Estar ao día de pago coa Consellería de Facenda.
Documentación fiscal que acrerdite os ingresos agrarios percibidos no período impositivo dispoñible máis recente, no
caso de denegar expresamente a súa consulta.
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a
xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a
sxt.medio-rural@xunta.gal.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 28 de abril de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de
calidade, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR)
de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data
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Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias
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ANEXO VI

SOLICITUDE DE PAGAMENTO PARA AXUDAS Á NOVA PARTICIPACIÓN DE AGRICULTORES EN RÉXIMES DE CALIDADE
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

SOLICITA
Que lle sexan pagadas, de acordo cos gastos realizados e xustificados relacionados, as axudas á nova participación de agricultores en réximes
de calidade por un importe de

€.

RÉXIME DE CALIDADE EN QUE ESTÁ INSCRITO/A OU NO CAL PARTICIPA

IMPORTE DOS GASTOS
SUBVENCIONABLES

CONCEPTO SUBVENCIONABLE

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE QUE
Non está incurso/a en ningunha das prohibicións establecidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG núm.
121, do 25 de xuño), e que cumpre as obrigas do artigo 11 da citada lei, en concreto, que non solicitou nin se lle concedeu axuda ningunha para
os mesmos gastos das distintas administracións públicas e que está ao día das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ten débedas
coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Xustificantes dos gastos efectuados: facturas ou documento de valor probatorio equivalente, cunha relación numerada delas, así como a
documentación que acredite o seu pagamento.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
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Lugar e data

,

de

de

Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias
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