
Nº 191 � Martes, 29 de setembro de 2009 15.487DIARIO OFICIAL DE GALICIA

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Orde do 23 de setembro de 2009 pola que
se establecen as bases reguladoras das
axudas para a mellora da competitividade
das explotacións leiteiras galegas, a tra-
vés da redución dos custos de produción, e
se convocan para o ano 2009.

A innegable transcendencia que as explotacións
leiteiras presentan en Galicia desde unha dimensión
económica, social e ambiental, e o seu importante
peso relativo no conxunto do Estado, xustifica que
unha parte considerable dos fondos adicionais deri-
vados do Chequeo Médico e do Plan Europeo de
Recuperación Económica (PERE) asignados ao Pro-
grama de desenvolvemento rural de Galicia se desti-
nen ao novo reto das medidas de acompañamento á
reestruturación do sector lácteo, co fin de mellorar a
viabilidade e competitividade das explotacións lei-
teiras con perspectivas de continuidade, corrixindo
o lastre que moitas destas explotacións poden ter
polo esforzo feito para axustarse ao escenario actual,
especialmente no caso dos territorios cun maior grao
de dependencia do sector lácteo, de forma que se
garanta a produción e as posibilidades de competir
nun mercado liberalizado.

Estas axudas aos investimentos exclusivamente
dirixidos ás explotacións leiteiras, co fin de mellorar
a súa competitividade especialmente a través da
redución dos custos de produción, encádranse tanto
no marco do Regulamento (CE) 1698/2005, do Con-
sello, do 20 de setembro de 2005, relativo á axuda
ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo
Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), o
Regulamento (CE) 1974/2006 da Comisión, do 15 de
decembro de 2006, polo que se establecen as dispo-
sicións de aplicación do antedito Regulamento do
Consello, así como no previsto na Lei 19/1995, do 4
de xullo, de modernización das explotacións agra-
rias.

As axudas reguladas nesta orde van dirixidas ao
apoio a aqueles investimentos que incidan na
estratexia de redución de custos mediante estrate-
xias de aforro e a eficiencia enerxética nas explota-
cións, que minimicen a dependencia externa da
enerxía, e a substitución de insumos por recursos
naturais localmente dispoñibles, que permitirán
incrementar a competitividade das explotacións,
redundando á súa vez nunha redución significativa
das externalidades ambientais asociadas á activi-
dade agraria.

As axudas encádranse no marco dos anteditos
regulamentos e están en concordancia coas liñas
estratéxicas comunitarias e estatais reflectidas
tamén na nova redacción do Programa de desenvol-
vemento rural de Galicia para o período 2007-2013.
O cofinanciamento do Feader nestas axudas acadará
unha porcentaxe do 90% do gasto executado.

Para acadar os obxectivos é necesario dirixir as
actuacións ás explotacións agrarias que acrediten a
súa viabilidade económica, que cumpran as normas
mínimas en materia de ambiente, hixiene e benestar
dos animais, nas cales a persoa titular teña a capa-
cidade e competencia profesionais adecuadas.

En consecuencia, de conformidade co previsto no
artigo 30.1º.3 do Estatuto de autonomía de Galicia e
en uso das facultades que me confire a Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e en uso
das competencias que me confire a Lei 1/1983, do
22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presi-
dencia,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto e beneficiarios.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases
reguladoras e a convocatoria para o ano 2009 das
axudas á mellora da competitividade das explota-
cións leiteiras, a través da redución dos custos de
produción.

2. Poderán ser beneficiarios as persoas físicas e
xurídicas titulares de explotacións leiteiras que
cumpran os requisitos recollidos no artigo 3 e que
acometan investimentos que supoñan unha mellora
da competitividade da súa explotación.

Artigo 2º.-Definicións.

Para os efectos desta orde teranse en conta as defi-
nicións dadas pola Lei 19/1995, de modernización
das explotacións agrarias, e polo Decreto 253/2008,
polo que se regula o Rexistro de Explotacións Agra-
rias de Galicia.

SECCIÓN PRIMEIRA
BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS PARA

A MELLORA DA COMPETITIVIDADE DAS EXPLOTACIÓNS LEITEIRAS,
MEDIANTE A REDUCIÓN DOS CUSTOS DE PRODUCIÓN

Artigo 3º.-Requisitos das persoas beneficiarias.

Para solicitar a axuda presentarán unha solicitude,
segundo o modelo que se especifica no anexo I, xun-
to coa documentación acreditativa do cumprimento
das condicións, que, segundo o tipo de titular -per-
soa física, xurídica ou comunidade de bens- e as
características da explotación, será a seguinte:

1. En todos os casos a persoa solicitante deberá:

a) Ser titular dunha explotación agraria que teña
cantidade de referencia asignada a 1 de abril de
2009.

b) Presentar un plan de mellora da competitividade
da súa explotación conforme o indicado no artigo 4º.

c) Presentar documento de compromiso de exercer
a actividade agraria na produción de leite na explo-
tación obxecto da axuda durante, polo menos, cinco
anos contados desde a data da concesión da axuda,
así como cumprir as normas aplicables exixibles.
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Este compromiso será sometido a seguimento
mediante a comprobación de se a explotación do
beneficiario ten asignada cantidade de referencia na
produción de leite nese período de tempo.

d) Acreditar a súa viabilidade económica na pro-
dución de leite de vaca, de acordo coa marxe neta
establecida pola Dirección Xeral de Produción
Agropecuaria para esta orientación produtiva, e ten-
do en conta que unha explotación é viable economi-
camente cando a súa renda unitaria de traballo non
sexa inferior ao 20% da renda de referencia. Tamén
se considerarán viables as explotacións clasificadas
como prioritarias de conformidade co establecido no
Decreto 253/2008, polo que se regula o Rexistro de
Explotacións Agrarias de Galicia.

e) Xustificar estar ao día nas súas obrigas fiscais e
coa Seguridade Social e de que non ten ningunha
débeda pendente de pagamento coa Administración
da Comunidade Autónoma de Galicia.

f) Cumprir as normas mínimas en materia de
ambiente, hixiene e benestar dos animais, de confor-
midade coa normativa comunitaria e nacional, coa
propia orde e co Programa de Desenvolvemento
Rural de Galicia aprobado pola Unión Europea.

g) Non ter sido sancionado polo incumprimento da
normativa relativa ao saneamento gandeiro, da nor-
mativa vixente en materia de calidade do leite cru
nos tres anos anteriores á data de solicitude de axu-
da, e estando acollido a un programa de calidade do
leite, non se detectasen incumprimentos sobre este
nos controis realizados sobre o terreo que desen
lugar á exclusión das axudas do pagamento adicio-
nal lácteo 2008.

h) Acreditar un volume de emprego de polo menos
unha UTA, o cal se efectuará de acordo co estable-
cido no artigo 13 do Decreto 253/2008, do 30 de
outubro, polo que se crea e regula o Rexistro de
Explotacións Agrarias de Galicia.

i) Posuír a capacitación profesional suficiente, o
cal se deberá acreditar de acordo co referido no arti-
go 17 do Decreto 253/2008, do 30 de outubro, polo
que se crea e regula o Rexistro de Explotacións
Agrarias de Galicia.

2. As persoas físicas titulares, ademais do indica-
do no número 1, deberán ter dezaoito anos cumpri-
dos e non ter cumpridos os sesenta e cinco. O requi-
sito da idade xustificarase mediante copia cotexada
do DNI.

3. As persoas xurídicas, ademais das sinaladas no
número 1, deberán:

a) Ter como actividade principal a agraria, para o
cal deberán presentar os estatutos ou documento de
constitución e a declaración do imposto de socieda-
des do último exercicio. Así mesmo, a procedencia
agraria dos ingresos comprobarase en función das

marxes brutas da orientación produtiva e das activi-
dades económicas da explotación.

4. Cando a explotación pertenza a unha comunida-
de de bens, ademais dos requisitos sinalados no
número 1, deberá presentar:

a) Os estatutos da comunidade e a súa acta de
constitución.

b) Acreditar, por parte de, polo menos, o 50% dos
comuneiros ou das comuneiras, que reúnen os requi-
sitos establecidos para os titulares persoas físicas,
para o que presentarán toda a documentación espe-
cificada no número 2 deste artigo (persoa física titu-
lar de explotación).

5. Así mesmo, cando a explotación pertenza a
unha comunidade de bens ou sociedade civil poderá
resultar beneficiaria da axuda, coa condición de que
cumpra as exixencias previstas para estas agrupa-
cións no artigo 8.3º da Lei 9/2007, de 13 de xuño, da
subvencións de Galicia, polo que deberán facer
constar expresamente, segundo o modelo do anexo II
desta orde, os compromisos de execución asumidos
por cada membro da agrupación, así como o importe
de subvención que se vai aplicar por cada un deles,
que terán igualmente a consideración de beneficia-
rios. Deberán nomear un representante ou apodera-
do único con poder suficiente para cumprir as obri-
gas que, como beneficiario, lle correspondan á agru-
pación e non poderá disolverse a agrupación ata que
transcorra o prazo de prescrición de catro anos do
artigo 35 da citada lei, para o que deberán acreditar
a existencia dun pacto de indivisión da comunidade
polo período citado.

Artigo 4º.-Condicións do plan de mellora da com-
petitividade.

1. O plan de mellora da competitividade suporá
unha mellora integral e duradeira da economía da
explotación leiteira, orientado cara a estratexias de
redución de custos que permitan incrementar a súa
competitividade, polo que os investimentos elixibles
se destinarán ás seguintes prioridades:

-A redución dos custos na produción leiteira.

-A maximización do uso de recursos propios da
explotación.

-A redución dos gastos en enerxía, mediante o afo-
rro e a eficiencia enerxética.

-A substitución do uso de enerxías convencionais
por enerxías renovables.

2. O plan de mellora da competitividade deberá
demostrar, mediante cálculos específicos, que os
investimentos están xustificados desde o punto de
vista da situación da explotación e da súa economía,
e que a súa realización suporá unha mellora do ren-
demento global da explotación leiteira.
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3. Considerarase que un plan de mellora da com-
petitividade cumpre as condicións establecidas no
parágrafo anterior cando, tras a súa realización, non
diminúa a renda unitaria de traballo da explotación
ou, nos casos en que se incremente o número das
UTA dela, non diminúa a súa marxe neta da mesma.

4. No caso de que o plan de mellora da competiti-
vidade prevexa financiar investimentos que supoñan
unha redución dos gastos en enerxía, ou favorezan o
aforro enerxético, estes deberán estar xustificados
nunha documentación técnica que detalle as medi-
das de aforro e de eficiencia enerxética da explota-
ción e as de substitución do uso de enerxías conven-
cionais por enerxías renovables, de acordo co ane-
xo III. Ademais, no momento da certificación deste
tipo de investimentos, o beneficiario deberá achegar,
xunto co resto de documentación, o anexo III corres-
pondente ao investimento executado.

5. Así mesmo, o plan de mellora da competitivida-
de deberá incluír:

a) Unha descrición das situacións anterior e poste-
rior á realización do plan, establecidas en función
dun orzamento estimativo e comprendendo, cando
menos, os seguintes datos:

1º Superficie da explotación, especificando a dos
distintos cultivos e cabezas de gando, e rendementos
medios.

2º Maquinaria e equipamento, melloras territoriais
e edificios.

3º Composición e dedicación da man de obra fami-
liar e asalariada.

4º Produción bruta da actividade.

5º Gastos da actividade produtiva e gastos fixos do
conxunto da explotación.

b) Unha descrición dos investimentos previstos.

6. Os agricultores e as agricultoras deberán cum-
prir as normas mínimas en materia de ambiente,
hixiene e benestar dos animais. Para estes efectos,
os servizos técnicos da Consellería do Medio Rural
emitirán os informes correspondentes sobre o cum-
primento desas normas mínimas.

7. De acordo co artigo 29 da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, cando o importe do
gasto subvencionable supere a contía de 30.000
euros no suposto de custo por execución de obra, ou
de 12.000 euros no suposto de subministración de
bens de equipamento ou prestación de servizos por
empresas de consultoría ou asistencia técnica, o
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofer-
tas de diferentes provedores, con carácter previo á
contratación do compromiso para a prestación do
servizo ou a entrega do ben, salvo que polas espe-
ciais características dos gastos subvencionables non
exista no mercado suficiente número de entidades

que o subministren ou presten. A elección entre as
ofertas presentadas, que deberán achegarse na cer-
tificación dos investimentos aprobados, realizarase
de conformidade con criterios de eficiencia enerxé-
tica e economía, debéndose xustificar expresamente
nunha memoria técnica a elección cando non recaia
na proposta económica máis vantaxosa.

8. Consideraranse elixibles os investimentos que
figuren no anexo IV.

9. Non se concederán axudas para os seguintes
investimentos:

a) Os investimentos de simple substitución.

b) Os investimentos na compra de dereitos de pro-
dución, animais e plantas anuais.

10. Así mesmo, terase en conta o seguinte:

a) Durante os cinco anos seguintes ao pagamento
de subvención, os investimentos subvencionados non
deberán sufrir ningunha modificación importante:

1º Que afecte á súa natureza ou ás súas condicións
de execución, ou

2º Que resulte ben dun cambio na natureza do
réxime de propiedade dunha determinada infraes-
trutura, ben da interrupción ou do cambio de locali-
zación dunha actividade produtiva.

b) O incumprimento da obriga de destino referido
anteriormente, que se producirá en todo caso co
alleamento ou o gravame do ben, será causa de rein-
tegro, quedando o ben afecto ao pagamento do rein-
tegro calquera que sexa o seu posuidor, agás o refe-
rido no artigo 29.4º b) da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia.

c) Non se considerará incumprida a obriga de des-
tino referida na anterior letra cando:

1º Tratándose de bens non inscritibles nun rexistro
público, fosen substituídos por outros que sirvan en
condicións análogas ao fin para o que se concedeu a
subvención e este uso se manteña ata completar o
período establecido, sempre que a substitución sexa
autorizada pola Dirección Xeral de Producción Agro-
pecuaria.

2º Tratándose de bens inscritibles nun rexistro
público, o cambio de destino, alleamento ou grava-
me sexa autorizado pola Dirección Xeral de Produ-
ción Agropecuaria. Neste suposto, o adquirente asu-
mirá a obriga de destino dos bens polo período res-
tante e, no suposto de incumprimento desta, do rein-
tegro da subvención.

Artigo 5º.-Contía dos investimentos e das axudas.

1. Contía dos investimentos:

a) Os investimentos elixibles poderán chegar a un
máximo de 100.000 euros por UTA, sen superar os
200.000 euros por explotación. Esta limitación cir-
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cunscríbese ao importe dos investimentos polos que
se solicita axuda ao abeiro das ordes destinadas a
financiar, cos fondos procedentes do novo reto das
medidas de acompañamento á reestruturación do
sector lácteo, os investimentos para a mellora da
competitividade das explotacións leiteiras.

Para estes efectos, atribuirase a unha soa explota-
ción beneficiaria o conxunto de plans de investi-
mentos agrarios realizados por calquera titular dela.

Para o cálculo do investimento máximo, en función
do límite máximo por UTA, consideraranse as UTA
iniciais, de acordo co establecido no artigo 13 do
Decreto 253/2008, do 30 de outubro, polo que se
crea e regula o Rexistro de Explotacións Agrarias de
Galicia.

b) Cando se trate dun plan de mellora dun agricul-
tor/a mozo/a, o límite máximo de investimento por
UTA calcularase en función do número de UTA
correspondente á situación posterior á realización do
plan de mellora.

c) A determinación das axudas aos investimentos
que se vaian realizar nas explotacións efectuarase
de acordo coas condicións específicas que corres-
pondan ao municipio asignado á explotación, en fun-
ción da pertenza a este da fracción maioritaria dos
bens, dereitos e elementos da explotación.

2. Contía e tipo de axudas. A contía máxima da
axuda expresada en porcentaxe do importe do inves-
timento será de ata:

a) O 55% nas zonas desfavorecidas incluídas nas
listas a que fai referencia o número 4 do artigo 55 do
Regulamento (CE) 1257/1999 do Consello ou, de ser
o caso, nas listas que se establezan en aplicación do
artigo 36, letra a) do Regulamento 1698/2005, do 20
de setembro.

b) O 45% nas demais zonas.

c) A axuda consistirá nunha subvención directa de
capital que non poderá superar o límite de intensi-
dade de axuda sobre o investimento total indicado
no anterior parágrafo.

d) Non obstante, serán denegadas as solicitudes
para investimentos de plan de mellora da competiti-
vidade cuxo investimento elixible sexa inferior a
dous mil (2.000) euros por explotación.

3. Cando o beneficiario sexa agricultor, menor de
40 anos no momento da súa primeira instalación,
que, simultaneamente a ela ou nos cinco anos
seguintes, presente un plan de mellora da competi-
tividade regulado nesta orde para a súa explotación,
poderá obter unha axuda suplementaria do 10% do
investimento, como máximo. Esta axuda suplemen-
taria só procederá cando se aplicase na contía máxi-
ma posible a axuda recollida no número 2 deste arti-
go e concederase na súa integridade cando o plan de
mellora da competitividade da explotación corres-

ponda a un agricultor mozo que se instalase ou se
fose instalar baixo a modalidade de titularidade
exclusiva e en proporción á participación do agricul-
tor mozo no financiamento dos investimentos nas
restantes modalidades de instalación.

Artigo 6º.-Prazo de execución do plan de mellora.

O prazo de execución dos investimentos será,
como máximo, de 12 meses computados a partir do
día seguinte ao da data da notificación da concesión
da axuda.

En casos excepcionais en que a persoa beneficia-
ria, por causa debidamente xustificada, non poida
rematar a mellora no prazo previsto, deberá solicitar
unha prórroga do prazo de execución, con anteriori-
dade ao transcurso do prazo máximo, especificando
os motivos e o prazo de prórroga de execución, que
deberá ser aprobado pola Dirección Xeral de Produ-
ción Agropecuaria.

Artigo 7º.-Modificación do plan de mellora da
competitividade.

1. Cando se produzan modificacións do plan de
mellora relacionadas co programa de investimentos,
presentarase un plan de mellora complementario ou
alternativo. No caso de modificacións de menor enti-
dade recoñecidas pola Dirección Xeral de Produción
Agropecuaria, bastará a certificación da realización
dos investimentos que comprenda o dito plan.

2. Non obstante o establecido no número anterior,
nos casos en que a persoa beneficiaria non execute
o plan de mellora para o cal ten concedido axudas ou
se produzan desviacións substanciais entre o inves-
timento realizado e o aprobado para a execución do
plan, reducirase a axuda segundo a normativa de
aplicación.

SECCIÓN SEGUNDA
PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DAS AXUDAS

Artigo 8º.-Presentación de solicitudes.

1. A presentación das solicitudes de axuda realiza-
rase segundo o previsto no artigo 38.4º da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídi-
co das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, modificada pola Lei 4/1999,
do 13 de xaneiro, e, preferentemente, nas oficinas
agrarias comarcais, utilizando os impresos normali-
zados incluídos como anexo I, que estarán á disposi-
ción dos interesados nas mencionadas oficinas. Coa
solicitude de axuda achegarase a documentación
complementaria establecida nesta orde.

2. Ademais, de acordo co artigo 11º e) da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as persoas
que soliciten as axudas previstas nesta orde, acredi-
tarán, con anterioridade a ditarse a proposta de reso-
lución de concesión da axuda que se encontran ao
día nas súas obrigas tributarias estatais e autonómi-
cas e coa Seguridade Social, así como que non teñen
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pendente de pagamento ningunha outra débeda, por
concepto ningún, coa Xunta de Galicia. A presenta-
ción da solicitude de concesión da axuda pola persoa
interesada comportará, durante todo o período de
compromisos, a autorización á Consellería do Medio
Rural, para solicitar as certificacións que deban emi-
tir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a
Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Conselle-
ría de Economía e Facenda da Xunta de Galicia,
segundo o previsto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia.

3. As oficinas agrarias comarcais asesorarán as
persoas solicitantes na realización dos estudos téc-
nico-económicos necesarios para a elaboración dos
plans de mellora da competitividade das explota-
cións iniciando a instrución dos expedientes, os
cales serán remitidos debidamente cubertos aos ser-
vizos de explotacións agrarias nun prazo máximo de
vinte días desde a data de rexistro da solicitude.

Artigo 9º.-Criterios de prioridade.

Posto que as axudas previstas nesta orde se conce-
derán en réxime de concorrencia competitiva, en
función das dispoñibilidades orzamentarias, das
porcentaxes de axuda e das solicitudes recibidas
que cumpran os requisitos establecidos nesta orde,
clasificaranse en función dos seguintes criterios
referidos ao titular e á explotación e coa seguinte
puntuación máxima por criterio:

O conxunto de solicitudes para investimentos en
explotacións agrarias clasificarase en dous grupos,
distinguindo as explotacións prioritarias das do res-
to de solicitudes, tendo as primeiras prioridade
sobre das segundas. A acreditación da condición de
ser unha explotación agraria prioritaria ou de acadar
tal condición coa aplicación destas axudas, así como
da consideración da titularidade da explotación
dunha muller, realizarase mediante a achega polo
solicitante da axuda da documentación que se esta-
blece no Decreto 253/2008, polo que se regula o
Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia.

Posteriormente a cada un destes grupos aplicarán-
selles os seguintes criterios de prioridade:

a) Titular muller: 4 puntos.

b) Investimento por UTA ata: 4 puntos.

c) Solicitante dunha axuda da medida 121.A no
ano 2009: 4 puntos.

d) Viabilidade económica da explotación ata: 2
puntos.

e) Subscrición dun contrato de explotación susten-
table: 2 puntos.

f) Situación da explotación nunha zona desfavore-
cida ata: 2 puntos.

Artigo 10º.-Tramitación e resolución.

1. O órgano responsable da instrución dos expe-
dientes destas axudas será a Dirección Xeral de Pro-
dución Agropecuaria. A resolución de cada expe-
diente corresponderalle ao conselleiro do Medio
Rural por proposta da Dirección Xeral de Produción
Agropecuaria, logo da avaliación das solicitudes
polo órgano colexiado, que estará presidido pola
subdirectora xeral de Apoio ás Explotacións Agra-
rias, e integrado por tres funcionarios desa mesma
subdirección xeral con categoría non inferior a xefe
de negociado, un dos cales actuará como secretario.
Posteriormente serán notificadas ás persoas intere-
sadas e, de ser o caso, á entidade financeira corres-
pondente, segundo o previsto na normativa vixente e
nos convenios establecidos ou que se establezan
entre a Consellería do Medio Rural coas entidades
financeiras.

2. O prazo para resolver e notificar as subvencións
será antes do 31 de decembro de 2009.

Se transcorrese o citado prazo máximo sen se ditar
resolución expresa por parte do órgano competente,
as persoas interesadas poderán entender desestima-
das as súas solicitudes, para os efectos da interposi-
ción dos correspondentes recursos potestativos de
reposición e contencioso-administrativo.

Artigo 11º.-Certificación dos investimentos e gasto.

1. Só serán auxiliables os investimentos que se
realicen e que se xustifique o seu gasto e pagamen-
to, con posterioridade á data de presentación da soli-
citude, e con anterioridade á data límite de realiza-
ción dos investimentos, sempre e cando recaia reso-
lución aprobatoria da axuda sobre os ditos investi-
mentos. Os servizos técnicos da Consellería do
Medio Rural cubrirán unha acta en que se faga cons-
tar que os investimentos non se iniciaron con ante-
lación á data de solicitude. Todo isto sen prexuízo do
disposto na disposición transitoria sexta.

2. Unha vez realizados os investimentos ou gastos
previstos e cumpridos, de ser o caso, os compromi-
sos adquiridos, as persoas interesadas deberán
comunicárllelo, por escrito, preferentemente ás ofi-
cinas agrarias comarcais, con anterioridade ao rema-
te do prazo concedido para a execución das mello-
ras, presentando tamén a documentación e os xusti-
ficantes dos investimentos efectuados, en que se
incluirán os correspondentes ao gasto e pagamento
destes. Esta comunicación terá a consideración de
solicitude de pagamento, para os efectos do Regula-
mento (CE) 1975/2006 da Comisión, do 7 de decem-
bro de 2006, polo que se establecen disposicións de
aplicación do Regulamento (CE) 1698/2005, no que
respecta á aplicación dos procedementos de control
e a condicionalidade en relación coas medidas de
axuda ao desenvolvemento rural.

3. Os xustificantes do gasto consistirán, de forma
xeral, nas facturas orixinais, acreditativas dos inves-
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timentos cumprindo as exixencias que establece a
Axencia Tributaria (Real decreto 1496/2003, do 28
de novembro). Estes xustificantes virán acompaña-
dos do documento que verifique o pagamento efecti-
vo delas co xustificante bancario do pagamento
debidamente selado pola entidade, o cal pode ser un
xustificante de transferencia bancaria, un xustifi-
cante bancario de ingreso de efectivo por portelo ou
unha certificación bancaria. Se o pagamento se ins-
trumenta mediante efectos mercantís que permitan o
pagamento aprazado (cheque, obriga de pagamento,
letra de cambio) achegarase a factura xunto coa
copia do efecto mercantil, xunto coa documentación
bancaria (extracto da conta do beneficiario, docu-
mento bancario acreditativo do pagamento do efecto)
en que conste que o dito efecto foi efectivamente
cargado na conta da persoa beneficiaria, dentro do
prazo para a xustificación da axuda.

4. Condicións de admisibilidade da adquisición de
bens mediante fórmulas de financiamento e paga-
mento que difiren a adquisición da plena propieda-
de do ben:

a) Os bens deberán ser adquiridos polo beneficia-
rio en propiedade. No caso de adquisición dos bens
mediante fórmulas de financiamento que condicio-
nen a adquisición da propiedade do ben a un
momento posterior (contratos de financiamento de
bens con reserva de dominio, leasing, etc) só se con-
sideran subvencionables sempre e cando os bens
pasen a ser da propiedade plena do beneficiario
antes da finalización do prazo de xustificación da
axuda. En concreto, a adquisición de equipamentos
a través de operacións de arrendamento financeiro
só será subvencionable se o contrato inclúe o com-
promiso de compra en que se prevexa que o benefi-
ciario chegue a ser propietario do equipamento de
que se trate dentro do prazo límite de xustificación
da axuda. O importe máximo subvencionable non
sobrepasará o valor de mercado do activo arrendado.

b) En ningún caso serán subvencionables outros
custos ligados ao contrato de arrendamento financei-
ro, tales como impostos, marxe do arrendador, custos
de refinanciamento dos xuros, gastos xerais ou gas-
tos de seguros.

c) Non serán subvencionables as adquisicións de
bens no marco dun sistema de venda e arrendamen-
to retroactivo (lease-back).

5. Tal como se indica no artigo 54 do Regulamen-
to (CE) 1974/2006 da Comisión, do 15 de decembro,
sempre que o beneficiario presente documento con-
table de valor probatorio equivalente, poderá quedar
exento da presentación das facturas correspondentes
ao traballo nas actividades voluntarias non remune-
radas para a execución do investimento aprobado en
conducións de auga, transformación e arroteamento
de montes con establecemento de pradarías, e insta-
lación de cercas fixas. O valor destas actividades
determinarase segundo o tempo e a remuneración

por hora e día aboada por actividades equivalentes,
cando proceda sobre a base dun sistema de cálculo
de custos estándar previamente establecido. Neste
caso o gasto público cofinanciado polo Feader non
poderá ser superior ao total dos gastos subvenciona-
bles, excluídas as contribucións en especie, ao final
da operación. En calquera caso, para cada un dos
conceptos de investimento citados, a exención non
poderá superar o cincuenta (50) por cento do impor-
te do correspondente investimento auxiliado ou, se é
o caso, certificado. Para que o referido documento
teña validez, deberá figurar nel a oportuna dilixen-
cia, emitida por funcionario da Consellería do Medio
Rural, na cal se faga constar que o importe aceptado
en concepto de man de obra achegada persoalmente
polo beneficiario non supera os límites anteditos.
Este importe nunca poderá superar os 6.000 euros
por UTA inicial.

6. Unha vez comunicada a finalización dos inves-
timentos, o persoal técnico das oficinas agrarias
comarcais, dos servizos provinciais de explotacións
agrarias ou outro designado pola Dirección Xeral de
Produción Agropecuaria, realizarán as correspon-
dentes certificacións previas ao pagamento das axu-
das. Non se proporán para pagamento as certifica-
cións inferiores a 2.000 euros de investimento.

A falta de comunicación ou de realización dos
investimentos entenderase como renuncia ás axudas
concedidas, e quedará sen efecto a resolución de
concesión, coa obriga de reintegrar as cantidades
percibidas, de ser o caso, sen prexuízo das respon-
sabilidades que procedesen.

7. Antes do pagamento das axudas as persoas
beneficiarias deberán acreditar de novo a xustifica-
ción de estaren ao día nas súas obrigas fiscais e coa
Seguridade Social e de que non teñen ningunha
débeda pendente de pagamento coa Administración
da comunidade autónoma.

8. Os beneficiarios destas axudas poderán solicitar
o aboamento dun anticipo, o cal non poderá superar
o 50% da axuda aprobada. A súa liquidación debe-
rá supeditarse á constitución dunha garantía banca-
ria ou dunha garantía equivalente que corresponda
ao 110% do importe anticipado, a cal se liberará
cando a Dirección Xeral de Produción Agropecuaria
comprobe que o importe dos gastos reais derivados
do investimento supera o importe do anticipo.

Artigo 12º.-Seguimento e control da concorrencia e
acumulación de axudas.

1. Estas axudas son incompatibles con calquera
outra axuda para os mesmos investimentos.

2. Co fin de comprobar a existencia ou non de
incompatibilidade, as persoas solicitantes das axu-
das previstas nesta orde xuntarán, coa solicitude ini-
cial, unha declaración do conxunto de todas as soli-
citudes de axuda, efectuadas ou concedidas para os
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mesmos investimentos polas distintas administra-
cións públicas.

Así mesmo, coa xustificación da execución total do
proxecto e, en todo caso, antes do pagamento final,
presentarán unha declaración complementaria do
conxunto das axudas solicitadas, tanto das aproba-
das ou concedidas como das pendentes de resolu-
ción, para o mesmo proxecto, das distintas adminis-
tracións públicas competentes ou de calquera dos
seus organismos, entes ou sociedades.

Artigo 13º.-Obriga de facilitar información.

Ademais da documentación complementaria que,
durante a tramitación do procedemento, lle poidan
exixir os órganos competentes da Consellería do
Medio Rural, as persoas beneficiarias das axudas
teñen a obriga de facilitar toda a información que lles
sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunida-
de Autónoma, polo Tribunal de Contas ou polo Con-
sello de Contas, no exercicio das súas funcións de
fiscalización e control do destino das axudas públi-
cas, así como a que lles sexa solicitada por calquera
órgano comunitario de inspección ou control.

Artigo 14º.-Modificación da resolución de conce-
sión.

1. Toda alteración das condicións tidas en conta
para a concesión das axudas previstas nesta orde e,
en todo caso, a obtención concorrente de subven-
cións ou axudas outorgadas por outras administra-
cións ou entes públicos ou privados, nacionais ou
internacionais, poderá dar lugar á modificación da
resolución de concesión.

2. Así mesmo, poderá acordarse a modificación da
resolución de concesión por instancia da persoa
beneficiaria, sempre que cumpran as condicións
previstas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subven-
cións de Galicia, e no Decreto 11/2009, do 8 de
xaneiro, polo que se aproba o regulamento da devan-
dita lei.

Artigo 15º.-Reintegro das axudas.

1. Procederá o reintegro, total ou parcial, do
importe da axuda máis os xuros de demora produci-
dos desde o pagamento, no suposto de incumprimen-
to das condicións establecidas para a súa concesión
e, en todo caso, nos supostos previstos na
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Gali-
cia, tendo en conta as excepcións contidas.

Procederá o reintegro nas seguintes circunstan-
cias:

a) Obtención da subvención falseando as condi-
cións requiridas para iso ou ocultando aquelas que o
impedisen.

b) Incumprimento total ou parcial do obxectivo, da
actividade ou do proxecto ou non adopción do com-

portamento que fundamentan a concesión da sub-
vención.

c) Incumprimento da obriga de xustificación ou a
xustificación insuficiente dos gastos xustificativos
dos investimentos subvencionados.

d) Incumprimento da obriga de adoptar as medidas
de difusión contidas na lei.

e) Resistencia, escusa, obstrución ou negativa ás
actuacións de comprobación e control financeiro, así
como o incumprimento das obrigas contables, rexis-
trais ou de conservación de documentos cando diso
derive a imposibilidade de verificar o emprego dado
aos fondos percibidos, o cumprimento do obxectivo,
a realidade e regularidade das actividades subven-
cionadas ou a concorrencia de subvencións, axudas,
ingresos ou recursos para a mesma finalidade, pro-
cedentes de calquera Administración ou entes
públicos ou privados, estatais, da Unión Europea ou
de organismos internacionais.

f) Incumprimento das obrigas impostas aos benefi-
ciarios, así como dos compromisos por estes asumi-
dos, con motivo da concesión da subvención, sempre
que afecten ou se refiran ao modo en que se conse-
guen os obxectivos, se realiza a actividade, se exe-
cuta o proxecto ou se adopta o comportamento que
fundamenta a concesión da subvención.

g) Incumprimento das obrigas polos beneficiarios,
así como dos compromisos por estes asumidos, con
motivo da concesión da subvención, distintos dos
anteriores, cando diso derive a imposibilidade de
verificar o emprego dado aos fondos percibidos, o
cumprimento do obxectivo, a realidade e regularida-
de das actividades subvencionadas ou a concorrencia
de subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a
mesma finalidade, procedentes de calquera adminis-
tración ou entes públicos ou privados, estatais, da
Unión Europea ou de organismos internacionais.

2. Axudas non reintegrables.

a) Non procederá o reintegro das axudas percibi-
das cando o incumprimento dalgún dos requisitos
exixidos ao beneficiario sexa debido a algunha das
seguintes causas de forza maior:

1º Falecemento do beneficiario.

2º Longa incapacidade profesional da persoa bene-
ficiaria, de acordo coa resolución de incapacidade
da Seguridade Social, e informe do facultativo da
Unidade de Atención Primaria do Servizo Galego de
Saúde sobre a súa duración.

3º Expropiación dunha parte importante da explo-
tación, se esta expropiación non era previsible o día
en que se subscribiu o compromiso.

4º Catástrofe natural grave que afecte considera-
blemente as terras da explotación, considerada de
acordo co informe técnico emitido polo servizo pro-
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vincial de Explotacións Agrarias onde radique a
explotación agraria.

5º Destrución accidental dos edificios para o gan-
do da explotación, considerada de acordo co informe
técnico emitido polo servizo provincial de Explota-
cións Agrarias onde radique a explotación agraria.

6º Epizootia que afecte a totalidade ou unha parte
do gando do/a produtor/a.

A persoa beneficiaria ou o seu habente causa noti-
ficará por escrito á autoridade competente os casos
de forza maior ou as circunstancias excepcionais,
presentando as probas pertinentes a satisfacción da
devandita autoridade, no prazo dos dez días hábiles
seguintes á data en que a persoa beneficiaria ou o
seu habente causa estea en condicións de facelo.

b) Cando, durante o período de compromiso con-
traído como condición para a concesión dunha axu-
da, a persoa beneficiaria transfira a súa explotación
a outra persoa que cumpra os requisitos exixidos,
esta poderá asumir o compromiso e subrogarse en
compromisos e obrigas, durante a parte restante do
devandito período. De non asumirse o compromiso,
a persoa beneficiaria estará obrigada a reembolsar
as axudas percibidas. Poderá non exixir o reembol-
so, se no caso de cesamento definitivo das activida-
des agrarias por parte dunha persoa beneficiaria que
cumprise unha parte significativa do compromiso, a
asunción do compromiso polo/a sucesor/a non resul-
ta factible.

3. Así mesmo:

a) Cando se concedese un anticipo de acordo co
sinalado no artigo 11.8º e, unha vez certificados os
investimentos, consonte o artigo 11, se a axuda defi-
nitiva a que ten dereito resultase inferior ao importe
do anticipo, o beneficiario reembolsará a diferenza
entre o anticipo percibido e a axuda que lle corres-
ponde, máis os xuros legais contados desde o
momento do pagamento do anticipo, salvo concorra
algunha das causas de forza maior sinaladas no
número 2.

b) Se o beneficiario percibise un anticipo e non
executase os investimentos no prazo máximo previs-
to nos artigos 6 e 11 deberá reintegrar todo o antici-
po máis os xuros legais contados desde a data do
pagamento, salvo que concorra algunha das causas
de forza maior sinaladas no número 2.

Artigo 16º.-Recursos administrativos.

As resolucións, expresas ou presuntas, dos expe-
dientes tramitados en aplicación desta orde ou na
respectiva orde de convocatoria esgotan a vía admi-
nistrativa e contra elas cabe interpoñer os seguintes
recursos:

1. Potestativamente, recurso de reposición ante o
conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes, con-
tado a partir do día seguinte ao da súa notificación,

ou de tres meses, contados a partir do día seguinte a
aquel en que se produza o acto presunto, segundo os
casos, de conformidade co establecido nos artigos
107, 116 e 117 da Lei 30/1992, segundo a redacción
dada pola Lei 4/1999.

2. Directamente, recurso contencioso-administra-
tivo ante o órgano xurisdicional contencioso-admi-
nistrativo competente, no prazo de dous meses, con-
tados a partir do día seguinte ao da súa notificación,
se é expresa.

Artigo 17º.-Controis, reducións, exclusións e san-
cións.

1. A Dirección Xeral de Produción Agropecuaria
será a responsable de efectuar as actuacións necesa-
rias tendentes á realización tanto dos controis admi-
nistrativos das solicitudes de axuda e de pagamento
como dos controis sobre o terreo, previos e posterio-
res ao pagamento, para verificar o cumprimento
polos beneficiarios dos compromisos e obrigas que
asumisen, todo isto sen prexuízo dos controis que
deban realizar outras unidades con base no disposto
na regulamentación aplicable a estas medidas.

2. Para estes efectos será de aplicación o Regula-
mento (CE) 1975/2006 da Comisión, do 7 de decem-
bro de 2006.

3. Os pagos calcularanse sobre a base do que se
considera elixible, tras determinar:

a) O importe que se pode conceder ao beneficiario
en función da solicitude de pagamento. Para tal
efecto tomarase en consideración a suma dos impor-
tes de gastos que o beneficiario presenta como xus-
tificación da operación aprobada.

b) O importe que se pode conceder ao beneficiario
logo de controlar a admisibilidade dos gastos que o
beneficiario presenta como xustificación da opera-
ción aprobada.

A cantidade para pagar ao beneficiario será a defi-
nida no importe b). Cando o importe a) supera o
importe b) en máis dun 3%, a cantidade para pagar
é igual ao importe b) menos a diferenza entre os dous
importes. Esta redución non se aplicará cando o
beneficiario pode demostrar que non é responsable
da inclusión do importe non elixible.

As reducións prescritas aplicaranse igualmente
sobre os gastos non subvencionables identificados
nos controis sobre o terreo e nos controis a posteriori.

4. Cando se determine intencionalidade na pre-
sentación dunha declaración falsa, o beneficiario
quedará excluído da axuda Feader en cuestión e do
resto de axudas vinculadas á medida durante o exer-
cicio Feader de que se trate e os dous seguintes.
Ademais, recuperaranse os importes aboados pola
operación ata ese momento, no caso de ter pagamen-
tos parciais.
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5. Así mesmo, será aplicable o réxime de infrac-
cións e sancións en materia de subvencións previsto
na Lei 9/2007. Todo o anterior é sen prexuízo das
sancións que se puidesen impoñer en aplicación da
lexislación vixente en materia de axudas.

SECCIÓN TERCEIRA
CONVOCATORIA 2009

Artigo 18º.-Convocatoria.

Convócanse para o exercicio orzamentario 2009 as
axudas regulamentadas por esta orde. As solicitu-
des, documentación, condicións e procedemento de
xestión das axudas serán as establecidas con carác-
ter xeral nos artigos anteriores.

Artigo 19º.-Prazo.

1. O prazo de presentación de solicitudes será dun
mes a partir da entrada en vigor da orde.

2. As solicitudes presentaranse en calquera das
formas previstas no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do
26 de novembro, de réxime xurídico das administra-
cións públicas e do procedemento administrativo
común e, preferentemente, nas oficinas agrarias
comarcais da Consellería do Medio Rural.

Artigo 20º.-Financiamento das axudas.

O financiamento das axudas recollidas nesta orde
efectuarase con cargo á seguinte aplicación orza-
mentaria dos orzamentos da Comunidade Autónoma
de Galicia:

-49.02.712B 772.0, na cal existe crédito adecuado
para o ano 2009 de seis millóns vinte e cinco mil
catrocentos cincuenta e un euros con once céntimos
(6.025.451,11 euros), e para o ano 2010 de catro millóns
dous centos dezasete mil oitocentos quince euros con
cincuenta e seis céntimos (4.217.815,56 euros).

A dita aplicación orzamentaria poderá incremen-
tarse con fondos adicionais, comunitarios, estatais e
da comunidade autónoma.

Disposicións adicionais

Primeira.-Cualificación de explotacións agrarias
prioritarias.

Nos casos en que a documentación presentada
pola persoa solicitante das axudas previstas nesta
orde sexa abonda e se reúnan os requisitos exixidos,
o director xeral de Produción Agropecuaria efectua-
rá a cualificación da explotación como prioritaria,
para os efectos do sinalado no artigo 9, de acordo co
establecido no Decreto 253/2008, polo que se regu-
la o Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia.

Segunda.-Normativa subsidiaria.

No non previsto nesta orde observarase o disposto
no Regulamento 1698/2005, do 20 de setembro,
relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través
do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento

Rural (Feader), e as súas modificacións, no Regula-
mento 1974/2006 da Comisión, do 15 de decembro,
polo que se establecen disposicións de aplicación do
anterior, no Regulamento 1975/2006 da Comisión
do 7 de decembro, polo que se establecen disposi-
cións de aplicación do Regulamento (CE)
nº 1698/2005 do Consello no que respecta á aplica-
ción dos procedementos de control e condicionalida-
de en relación coas medidas de axuda ao desenvol-
vemento rural, no Marco Nacional de Desenvolve-
mento Rural e no Programa de Desenvolvemento
Rural de Galicia 2007-2013 aprobados pola Unión
Europea, na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subven-
cións de Galicia, no Decreto 11/2009, do 8 de xanei-
ro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na
Lei 19/1995, de modernización das explotacións
agrarias, do 4 de xullo, así como no Decre-
to 253/2008, polo que se regula o Rexistro de Explo-
tacións Agrarias de Galicia, do 30 de outubro.

Terceira.-Publicidade das axudas.

Para accións que supoñan investimentos que supe-
ren un custo total de 50.000 euros, o beneficiario
deberá colocar unha placa explicativa.

Na placa figurará unha descrición do proxecto ou
da operación, que ocupará como mínimo o 25% da
placa. Ademais, figurará a bandeira europea, de
acordo coas normas gráficas establecidas no punto 4
do anexo VI do Regulamento (CE) núme-
ro 1974/2006, xunto co lema «Fondo Europeo Agrí-
cola de Desenvolvemento Rural: Europa inviste nas
zonas rurais».

De conformidade co artigo 13.4º da Lei 4/2006, do
30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na
Administración pública galega, a Consellería do
Medio Rural publicará na súa páxina web oficial as
concesións das axudas reguladas nesta orde, polo
que a presentación da solicitude leva implícita auto-
rización para o tratamento necesario dos datos
dos/as beneficiarios/as e da súa publicación na cita-
da páxina web, así como tamén se procederá á súa
publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo
coa Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia.

Así mesmo, a presentación da solicitude leva
implícita a autorización para o tratamento dos datos
para os efectos do disposto no Decreto 132/2006, do
27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públi-
cos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29
de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano 2006.

Cuarta.-Documentación en poder da Administra-
ción.

Os documentos exixidos nesta convocatoria e que
figuren nos diferentes rexistros da Consellería do
Medio Rural ou na súa base de datos non será nece-
sario que os presente a persoa solicitante, serán
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obtidos directamente pola unidade tramitadora do
expediente, entre outros, folla de saneamento gan-
deiro, cota láctea, dereitos de prima, axudas do
pagamento único, declaración de superficie, cualifi-
cación da explotación como prioritaria, cualificación
da explotación como ecolóxica ou contrato de explo-
tación sustentable.

Quinta.-Condición suspensiva.

A concesión e pagamento das axudas recollidas
nesta orde quedará condicionada, en todo caso, á
aprobación da proposta de modificación do Progra-
ma de Desenvolvemento Rural de Galicia 2007-
2013 que incorpora os novos retos por Decisión da
Comisión Europea, así como ás eventuais modifica-
cións e observacións que poidan derivar do proceso
de tramitación da proposta de modificación ata a súa
aprobación.

Sexta.-Solicitudes de axuda a plans de mellora
para o 2009.

Respecto ás solicitudes de axuda presentadas ao
abeiro da convocatoria de axudas a plans de mellora
para o 2009 (sección 1.1ª da Orde do 17 de decem-
bro de 2008, pola que se establecen as bases regu-
ladoras das axudas para a mellora da eficacia e sus-
tentabilidade das explotacións agrarias e para a

incorporación de novos activos agrarios, e se convo-
can para o ano 2009), en canto se trate de opera-
cións que cumpran os requisitos exixidos nesta orde
(beneficiarios do sector lácteo, tipoloxía de investi-
mentos subvencionables relacionados no anexo IV,
etc), poderán beneficiarse das condicións introduci-
das no marco dos novos retos, fundamentalmente o
relativo ao incremento da intensidade de axuda en
cinco puntos porcentuais, sempre que o interesado o
solicite expresamente e desista da solicitude presen-
tada para eses investimentos ao abeiro da convoca-
toria anterior.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Facúltase o director xeral de Produción
Agropecuaria para ditar as instrucións precisas para
o mellor desenvolvemento e execución do disposto
nesta orde.

Segunda.-Esta orde entrará en vigor o día seguinte
ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 23 de setembro de 2009.

Samuel Juárez Casado
Consellerio do Medio Rural

CLAVES E INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR A SOLICITUDE (ANEXO I) 

A. CLAVES 

1. TIPO DE TITULAR 2. CLASE DE AGRICULTOR 

 

2. Agricultor profesional (A.P.) 

3. Non agricultor profesional 

4. Asociativa prioritaria 

5. Asociativa no prioritaria 

3. SEGURIDADE SOCIAL 

 
0. Agricultor individual muller  

1. Agricultor individual home  

2. Sociedade 

3. SAT  

4. Cooperativa agraria 

6. Outras 

7. Comunidade de bens 

8. Agrupación de servizos  

9. Cooperativa de explotación comunitaria da terra  ou de 

traballo asociado na actividade. 

 

1. Réxime especial agrario da S.S. conta propia 

2. Outro da rama agraria 

3. Outro 

4. CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

 

a) Capataz agrícola, FP agraria ou nivel de formación agraria máis alto. 

b) Exercicio da actividade agraria polo menos durante 5 anos. 

c) Actividade agraria e cursos de capacitación suficientes. 

d) Mozo que ten realizados cursos por un mínimo de 250 horas. 

e) Mozo que se compromete a realizar cursos por un mínimo de 250 horas. 

ANEXO I
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5. OBXECTIVOS DOS INVESTIMENTOS NO PLAN DE MELLORA DA COMPETITIVIDADE. 

 

a) Redución dos custos na produción leiteira. 

b) Maximización do uso de recursos propios da explotación. 

c) Redución dos gastos en enerxía, mediante o aforro e a eficiencia enerxética. 

d) Substitución do uso de enerxías convencionais por enerxías renovables. 

B. INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR A SOLICITUDE 

 
Os espazos sombreados serán cubertos polos servizos da Consellería do Medio Rural. 

A data da solicitude será a do rexistro de entrada na Administración. 

Situación da explotación: cubriranse todos os puntos en relación coa localización da explotación. 

Titular da explotación: 

- Tipo de titular: segundo o indicado na clave 1. 

- Clase de agricultor: segundo o indicado na clave 2: 

2. Agricultor profesional: segundo o indicado na Lei 19/1995 e no Decreto 253/2008. 

- Data de constitución                                                                                               No caso de entidades con personalidade xurídica 

- Nº de socios e nº de socios agricultores profesionais  

- Tipo de S.S. segundo a clave 3. 

B. INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR A SOLICITUDE (continuación) 
  
Cónxuxe ou parella de feito legalmente recoñecida ou representante: no caso de titular agricultor individual e casado ou con relación análoga, poranse os 
datos do cónxuxe ou parella de feito legalmente recoñecida. Deixarase en branco nos outros casos. No caso de entidade xurídica poranse os datos do 
representante. 
 
1.- DATOS DA EXPLOTACIÓN: 
 
Orientacións produtivas da explotación: segundo as claves da páxina 2 coas súas correspondentes unidades, produto bruto e gastos variables, tanto na 
situación actual como na prevista despois da realización dos investimentos. Utilizaranse as claves das producións finais agrícolas ou gandeiras obtidas na 
explotación. 

- Gastos fixos xerais da explotación: inclúe arrendamentos, contribucións, impostos, S.S., combustible, enerxía, xuros, seguros... Non inclúe 
amortización de edificios e maquinaria. 

- Código OTE, en situación inicial e prevista. 
 
Réxime de tenza da terra: a superficie en ha. 
 
Man de obra: na propia familia contabilizarase a daqueles membros da familia que estean afiliados á S.S.A. A man de obra familiar non afiliada á S.S.A. 
poderá computarse a razón de 0,5 UTA a primeira e 0,25 UTA cada unha das restantes. No caso de asalariados, deben estar afiliados á S.S.A. 
 No caso de persoas xurídicas só será computable a man de obra dos socios e asalariados que cotizan á Seguridade Social en función da actividade 
desenvolvida na explotación. 
 
Dedicación da terra: especificarase  a superficie de cada cultivo na situación actual e na prevista. Na clave 20 súmase a superficie agrícola útil e na 24 a 
superficie total. 
 
Maquinaria: na situación actual indicarase o nº de unidades, ano de adquisición, así como o valor actual de mercado na situación de uso en que se encontra.
 
Gando: nº de unidades actuais e o seu valor, así como as unidades previstas ao finalizar o plan. 
 
Instalacións: co ano de construción ou adquisición, e o seu valor unitario actual de mercado de acordo co estado de uso. 
 
Outros datos da explotación:  

- Tipo de capacitación profesional: segundo clave 4. 
- Mozo instalado: no caso de mozo agricultor marcar cunha cruz se está instalado e poñer a data desa instalación. 
- Beneficio de agricultor mozo no plan de mellora: sempre que reúna as condicións para lograr este beneficio, riscarase cun X e a 

seguir porase a porcentaxe de participación do mozo no capital social. 
- Explotación prioritaria: rísquese cunha cruz se a explotación cumpre os requisitos para a dita cualificación. 
- Solicitante dunha axuda da medida 121.A no ano 2009. 
- Zona desfavorecida: marcarase cunha cruz no caso de que a explotación estea nunha zona desfavorecida ou de montaña. 

 
2.- INVESTIMENTOS E OUTROS GASTOS PREVISTOS: 
 

- Cubriranse as claves, descrición da mellora, obxectivos dos investimentos segundo as claves 5, unidades, prezo por unidade e 
importe. 

- Ano de equilibrio dos investimentos: considérase o ano (1, 2, 3...) no cal, debido aos investimentos realizados, a explotación está a 
pleno rendemento. 

 
3.- DETERMINACIÓN DO INVESTIMENTO OBXECTO DE AXUDA: 
- Límite máximo de investimento: segundo tipo de explotación e número de UTA. 
4.- DATOS BANCARIOS: cubriranse os datos segundo o certificado  que debe emitir a entidade bancaria. 
7.- DOCUMENTOS QUE SE XUNTAN Á SOLICITUDE: marcaranse cunha cruz os documentos que se xuntan. 
8.- FORMALIZACIÓN DA SOLICITUDE:  asinada  polo solicitante.  
- No caso de que solicite anticipo, rísquese no cadro. 
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PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDE
SOLICITUDE DE AXUDAS PARA A MELLORA DA COMPETITIVIDADE DAS 

EXPLOTACIÓNS LEITEIRAS GALEGAS, A TRAVÉS DA REDUCIÓN DOS CUSTOS 
DE PRODUCIÓN MR268A

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
FEADER

(Europa inviste nas zonas rurais)

UNIÓN
EUROPEA

Nº EXPEDIENTE DATA DE SOLICITUDE

MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE E 
MEDIO RURAL E MARIÑO

ANEXO I

F AXUDAS PARA INVESTIMENTOS NUN PLAN DE MELLORA DA COMPETITIVIDADE DAS EXPLOTACIÓNS LEITEIRAS

1.1. ORIENTACIÓNS PRODUTIVAS DA EXPLOTACIÓN

1.2. RÉXIME DE POSESIÓN DA TERRA

SI
T

U
A

C
IÓ

N
D

A
E

X
PL

O
T

A
C

IÓ
N CONCELLOCOMARCAPROVINCIA

CÓDIGO INEOACCEA

Nº S. SOCIAL

DATA DE NACEMENTO OU CONSTITUCIÓN

ENDEREZO

NIF OU CIF

APELIDOS E/OU NOME

PARROQUIA

CLASE (ver claves 2)TIPO (ver claves 1)

TIPO S.S. (ver claves 3)

CONCELLOCÓDIGO POSTAL TELÉFONO

Nº S.SOCIALDNI OU CIF

APELIDOS E NOME

TIPO SS (ver claves 3)

GASTOS XERAIS DA EXPLOTACIÓN

Terceira (*)

Principal (*) 

Segunda (*)

PREVISTAS

Uds. Dereitos/cota
Gastos variables 

(€/Ud.)P. bruto  (€/Ud.)

CÓDIGO OTE 

(*)Ver claves na páxina seguinte 

PREVISTA
ha

Comunal

Arrendamento

Propiedade

Outras

1.3. MAN DE OBRA

TOTAL PROPIA

PROPIA: Titular/es

Familiares e socios

PREVISTAS

HORAS UTA MUllER SALARIOUTA HOME

ASALARIADA: Fixa

Eventual

TOTAL ASALARIADA

TOTAL UTA

1.
 D

A
T

O
S 

D
E

 L
A

 E
X

PL
O

T
A

C
IÓ

N
C

Ó
N

X
U

X
E

 O
U

 
R

E
PR

E
SE

N
T

A
N

T
E

T
IT

U
L

A
R

 D
A

 
E

X
PL

O
T

A
C

IÓ
N

Nº DE SOCIOS Nº AP

ACTUAIS

Uds. Dereitos/cota
Gastos variables 

(€/Ud.)P. bruto  (€/Ud.)

ACTUAL
ha

Orientación produtiva agrícola (*)

ACTUAL

HORAS UTA MULLER SALARIOUTA HOME

Os espazos sombreados cubriraos a Administración.
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1. DATOS DA EXPLOTACIÓN (continuación)

1.4. ADICACIÓN DA TERRA 1.6. GANDO

CLAVE CONCEPTO HECTÁREAS

01 Millo

02 Cultivos forraxeiros

03 Pradaría artificial

04 Pradaría natural

05 Pasteiros

06 Pataca

07 Amorodo

08 Kiwi

09 Outras froiteiras

10 Hortalizas aire libre

11 Flor aire libre

12 Invernadoiro flor

13 Invernadoiro hortaliza

14 Viveiros

15 Viña preferente

16 Viña non preferente

CLAVE CONCEPTO ACTUAL

44 Vacas leite
Ud. €/Ud.

45 Xovencas leite

46 Vacas carne

47 Xovencas carne

48 Xatos ceba

49 Ovellas

50 Cabras

51 Eguas

52 Visóns femias

53 Coellas

54 Enxamios

55 Porcas nais

56 Porcos ceba

1.7. INSTALACIÓNS

CLAVE CONCEPTO
ACTUAL

32 Ud. tanque frío

33 Ud. muxidura sala

34 Ud. muxidura praza

61 M2 recría xovencas

62 M2 recría cuxas

64 M2 patio exercicio

65 M2 sala muxidura

66 M2 leitaría

68 M2 curro

69 M2 ceba xatos

70 M2 invernadoiros

71 M2 silo

73 M2 fosa xurro

74 M2 almacén

75 M cerca fixa

76 M camiño

81 Outras instalacións

82 M2 nave industrial

83 M2 nave comercial

84 M2 construc. vacas leite

85
M2 construc. vacas carne

86 M2 construc. porcino

87 M2 construc. coellos

89 M2 construc. visóns

Ud. €/Ud.Ano

90 M2 inst. turísticas

91 M2 inst. artesanais

20 S.A.U. TOTAL

21 Monte baixo

22 Monte alto

23 Forestal

24 SUPERFICIE TOTAL

1.5. MAQUINARIA

CLAVE CONCEPTO ACTUAL

25 Tractor < 40 CV

Ud. €/Ud.Ano

26 Tractor > = 40 CV

27 Colleitadora forraxeira

28 Empacadora

29 Motosegadora

30 Autocargador

31 Cisterna xurro

35 Remolque

36 Báscula

37 Fertilizadora

38 Sementadora

39 Segadora rotativa

40 Outras máquinas

41 Arrincadoras patacas

42 Angazo mecánico de herba

43 Sementadora patacas

ACTUAL PREVISTO

PREV.
Ud.

PREV.
Ud.

88

PREV.
Ud.
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1.8. OUTROS DATOS DA EXPLOTACIÓN E DO TITULAR

Tipo de capacitación profesional

No caso de agricultor novo:

(ver claves 4)

Mozo instalado Data 1.ª instalación

Porcentaxe do mozo no capital social %

NIF:APELLIDOS E NOME:

2. INVESTIMENTO E OUTROS GASTOS PREVISTOS

CLAVES DESCRICIÓN Uds. PREZO
OBXECTIVO
(CLAVES 5) IMPORTE

INVESTIMENTO TOTALANO DE EQUILIBRIO DO INVESTIMENTO

R (*) ANO

Beneficio de agricultor mozo no plan de melloras

Explotación prioritaria

Solicitante dunha axuda da medida 121.A no ano 2009

Zona desfavorecida

1.9. IDENTIFICACIÓN DAS UTA

1

2

3

4

5

6

7

8

(*) Reforma das instalacións
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CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DA SUCURSAL DÍXITOS DE CONTROL CÓDIGO DA CONTA 

ENTIDADE SUCURSAL

4. DATOS BANCARIOS
O solicitante domicilia o pagamento da subvención correspondente na entidade

comprométese a manter a conta aberta ata a finalización do proceso de xestión da axuda.
5. COMPROMISOS

Que seguirá cumprindo as normas mínimas en materia de ambiente, hixiene e benestar dos animais, de conformidade coa normativa comunitaria e 
nacional e co Programa de desenvolvemento rural aprobado pola Unión Europea para a modernización das explotacións agrícolas (medida 1.2.1).

Comunicarlle á Consellería do Medio Rural, no caso de ser cualificada a explotación como prioritaria, todos os cambios que puidesen afectar á dita 
cualificación (artigo 16.2º da Lei 19/1995 e o indicado no Decreto 253/2008, polo que se regula o Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia).
Continuar a actividade agraria na produción de leite na explotación onde realiza os investimentos durante cinco anos desde a data de concesión da 
axuda.

-

-

-

7. DOCUMENTOS QUE SE XUNTAN Á SOLICITUDE
Fotocopia do DNI, NIF ou CIF

Informe da Tesouraría da S. Social sobre afiliación, tipo de réxime e 
períodos de alta (informe de vida laboral)
Xustificantes da capacitación profesional

Declaración do IRPF dos anos

Certificado do nº de socios e dos que cumpren os requisitos

Documento de participación do mozo nos investimentos

Estatutos ou regulamentos de réxime interno

Memoria do plan de mellora

Planos e bosquexo, ou proxecto

Facturas pro forma

Certificación datos bancarios

8. FORMALIZACIÓN DA SOLICITUDE
SOLICITO: as axudas establecidas para o INVESTIMENTO NUN PLAN DE MELLORA DA COMPETITIVIDADE e
DECLARO, BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE,  que todos os datos que anteceden son certos e comprométome a achegar os xustificantes 
necesarios para  a súa comprobación, así como cumprir os requisitos de compromiso establecidos na normativa que regula estas axudas e aceptar, se é o 
caso, as verificacións que procedan, de acordo coas axudas solicitadas.
SOLICITO, ASÍ MESMO, SE PROCEDE: A CUALIFICACIÓN DE EXPLOTACIÓN AGRARIA PRIORITARIA para a explotación en que se 
vai efectuar este plan de mellora, de acordo co establecido na Lei 19/1995, do 4 de xullo, de modernización das explotacións agrarias e no 
Decreto 253/2008, polo que se regula o Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia.

, de de

O/A SOLICITANTE

Conselleiro do Medio Rural

6. AUTORIZO

1. A Consellería do Medio Rural para, de conformidade co artigo 13.4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, 
publicar na súa páxina web oficial a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o 
tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e da súa publicación na citada páxina web. 
2. A Consellería do Medio Rural, para incluír e facer público, nos rexistros de axudas, subvencións, convenios e de sancións, regulados no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, 
os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións así como ás sancións impostas.
3. A Consellería do Medio Rural, durante todo o período de compromisos, para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a 
Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, segundo o previsto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia..

3. DETERMINACIÓN DE INVESTIMENTO OBXECTO DA AXUDA
Límite máximo de investimento

9. LOPD

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle que os datos persoais recollidos 
nesta solicitude, se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de 
acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, dirixindo un escrito a esta consellería como responsable do ficheiro (o enderezo figura ao pé 
desta solicitude). 

Anexo II

Anexo III

SOLICITO O ANTICIPO ESTABLECIDO NO ARTIGO 11.8º DESTA ORDE

Colocar unha placa, se os investivmentos aprobados superan un custo total de 50.000 euros, en que figurará a bandeira europea, de acordo coas normas 
gráficas establecidas na regulamentación comunitaria, xunto co lema "Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural: Europa inviste nas zonas 
rurais".

-
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ANEXO II

con DNI nº                                          ,

no nome e representación da comunidade de bens/sociedade civil

con NIF/CIF nº                                          ,

Que os membros que integran a comunidade de bens/sociedade civil son os que se relacionan na seguinte taboa; a porcentaxe de execución asumida 
por cada membro da comunidade de bens/sociedade civil e a porcentaxe de subvención que se lle vai aplicar a cada uno deles son os que se indican a 
continuación:

-

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE:

NIF NOME OU RAZÓN SOCIAL %EXECUCIÓN %SUBVENCIÓN

E para que así conste para os efectos de solicitar as axudas para a mellora da competitividade das explotacións leiteiras galegas, a través da redución 
dos custos de produción, asina esta declaración no lugar e data abaixo indicados.

dede

(Sinatura)

,
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ANEXO III-A

SOLICITANTE

MEMORIA TÉCNICA PREARREFRIAMENTO

NOME DNI

ENDEREZO

LOCALIDADE CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

IDENTIFICACIÓN DO PROXECTO

TÍTULO

LOCALIZACIÓN DO PROXECTO

ENDEREZO

LOCALIDADE C.E.A.

EMPRESA INSTALADORA

NOME TLF.

PERSOA DE CONTACTO

INTERCAMBIADOR DE PLACAS

FABRICANTE

MODELO

Nº DE PLACAS FLUXO LEITE RELACIÓN AUGA-LEITE

GARANTÍA DA INSTALACIÓN

DATOS TÉCNICOS DA INSTALACIÓN

GARANTÍA (ANOS)

ANOS

BREVE DESCRICIÓN DA INSTALACIÓN (incluíndo aforro enerxético acadado e aforro económico)

UNIDADES

INTERCAMBIADOR DE PLACA

MATERIAIS DA INSTALACIÓN

MONTAXE E POSTA EN MARCHA

TOTAL (SEN IVE)

ORZAMENTO

PREZO UNITARIO SUBTOTAL

dede

O instalador

,

Asdo.:

Lugar e data 

O solicitante
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ANEXO III-B

SOLICITANTE

MEMORIA TÉCNICA RECUPERADOR DE CALOR

NOME DNI

ENDEREZO

LOCALIDADE CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

IDENTIFICACIÓN DO PROXECTO

TÍTULO

LOCALIZACIÓN DO PROXECTO

ENDEREZO

LOCALIDADE C.E.A.

EMPRESA INSTALADORA

NOME TLF.

PERSOA DE CONTACTO

TIPO
DATOS TÉCNICOS DA INSTALACIÓN

UNIDADES
INTERCAMBIADOR DE PLACA

ACUMULADOR

BOMBA DE CIRCULACIÓN

TOTAL (SEN IVE)

ORZAMENTO
PREZO UNITARIO SUBTOTAL

dede

O instalador

,

Asdo.:

Lugar e data 

O solicitante

INTERCAMBIADOR DE PLACAS INTERCAMBIADOR INTERNO
OUTROS

INTERCAMBIADOR DE PLACAS

FABRICANTE

MODELO

Nº DE PLACAS POTENCIA DO CONDENSADOR (Kw)

GARANTÍA (ANOS)

SISTEMA DE ACUMULACIÓN

FABRICANTE

MODELO VOLUME (L)

FABRICANTE

MODELO

VOLUME (L) TIPO INTERCAMBIADOR GARANTÍA (ANOS)

INTERCAMBIADOR INTERNO

GARANTÍA DA INSTALACIÓN ANOS

MATERIAIS DE INSTALACIÓN

VARIOS

MONTAXE E POSTA EN MARCHA

BREVE DESCRICIÓN DA INSTALACIÓN (incluíndo aforro enerxético acadado e aforro económico)
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ANEXO III-C

SOLICITANTE

MEMORIA TÉCNICA VARIADOR DE FRECUENCIA

NOME DNI

ENDEREZO

LOCALIDADE CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

IDENTIFICACIÓN DO PROXECTO

TÍTULO

LOCALIZACIÓN DO PROXECTO

ENDEREZO

LOCALIDADE C.E.A.

EMPRESA INSTALADORA

NOME TLF.

PERSOA DE CONTACTO

VARIADOR DE FRECUENCIA

FABRICANTE

MODELO

POTENCIA DO MOTOR (kW) CORRENTE NOMINAL DE SAÍDA (A)

CAPACIDADE DE SAÍDA (kVA) FILTROS RFI/EMI

DATOS TÉCNICOS DA INSTALACIÓN

GARANTÍA (ANOS)

BREVE DESCRICIÓN DA INSTALACIÓN (incluíndo aforro enerxético acadado e aforro económico)

UNIDADES

VARIADOR DE FRECUENCIA

MATERIAIS DE INSTALACIÓN

VARIOS

TOTAL (SEN IVE)

ORZAMENTO

PREZO UNITARIO SUBTOTAL

dede

O instalador

,

Asdo.:

Lugar e data 

O solicitante

MONTAXE E POSTA EN MARCHA
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ANEXO III-D

SOLICITANTE

MEMORIA TÉCNICA DE COMPENSACIÓN REACTIVA

NOME DNI

ENDEREZO

LOCALIDADE CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

IDENTIFICACIÓN DO PROXECTO

TÍTULO

LOCALIZACIÓN DO PROXECTO

ENDEREZO

LOCALIDADE C.E.A.

EMPRESA INSTALADORA

NOME TLF.

PERSOA DE CONTACTO

TIPO
DATOS TÉCNICOS DA INSTALACIÓN

UNIDADES

BATERÍA DE CONDENSADORES

MATERIAIS DE INSTALACIÓN

VARIOS

TOTAL (SIN IVA)

ORZAMENTO
PREZO UNITARIO SUBTOTAL

dede

O instalador

,

Asdo.:

Lugar e data 

O solicitante

MONOFÁSICA TRIFÁSICA
BATERÍA

FABRICANTE

MODELO

POTENCIA REACTIVA (kVAr) POTENCIA ETAPAS

GARANTÍA (ANOS)

GARANTÍA DA INSTALACIÓN ANOS

MONTAXE E POSTA EN MARCHA

BREVE DESCRICIÓN DA INSTALACIÓN (incluíndo factor de potencia actual, factor de potencia acadado, aforro enerxético 
acadado e aforro económico)

Nº ETAPAS

DATOS DE FACTURACIÓN
PARÁMETROS DE DESEÑO DA INSTALACIÓN

POTENCIAS CONTRATADAS (kW)

ENERXÍA ACTIVA ANUAL (kWh) ENERXÍA REACTIVA ANUAL (kWh)

PERÍODO TARIFARIO 1

PERÍODO TARIFARIO 2

PERÍODO TARIFARIO 3

PERÍODO TARIFARIO 4

PERÍODO TARIFARIO 5

PERÍODO TARIFARIO 6

PERÍODO TARIFARIO 1

PERÍODO TARIFARIO 2

PERÍODO TARIFARIO 3

PERÍODO TARIFARIO 4

PERÍODO TARIFARIO 5

PERÍODO TARIFARIO 6
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ANEXO III-E

SOLICITANTE

MEMORIA TÉCNICA DE ENERXÍA SOLAR TÉRMICA

NOME DNI

ENDEREZO

LOCALIDADE CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

IDENTIFICACIÓN DO PROXECTO

TÍTULO

LOCALIZACIÓN DO PROXECTO

ENDEREZO

LOCALIDADE C.E.A.

EMPRESA INSTALADORA

NOME TLF.

PERSOA DE CONTACTO

TIPO
DATOS TÉCNICOS DA INSTALACIÓN

COMPACTA POR ELEMENTOS

SISTEMA DE CAPTACIÓN

FABRICANTE

MODELO

SUPERFICIE ÚTIL CAPTADOR (m2) COEFICIENTE GLOBAL DE PERDAS (W/(m2 ºC))

GARANTÍA (AÑOS)

SISTEMA DE ACUMULACIÓN

FABRICANTE

MODELO VOLUME (L)

SISTEMA AUXILIAR (CALDEIRA, TERMO ELÉCTRICO...)

COMBUSTIBLE

SISTEMA DE APOIO AUXILIAR

GARANTÍA DA INSTALACIÓN ANOS (MÍNIMO DOUS ANOS CON MANTEMENTO)

APLICACIÓN
AUGA QUENTE

Tª<60ºC
Tª> 60ºC

CALEFACCIÓN OUTRAS (ESPECIFÍQUESE)

TIPO COLECTOR CAPTADOR PLANO TUBOS DE BALEIRO

CONTRASINAL DE CERTIFICACIÓN DO CAPTADOR: NPS

PARÁMETROS DE DESEÑO DA INSTALACIÓN (MÁRQUENSE AS OPCIÓNS QUE CORRESPONDAN)

AUGA QUENTE CONSUMIDA (L/DÍA)

SUPERFICIE APROXIMADA PARA CALEFACTAR (m2)

TIPO DE EMISOR (CHAN RADIANTE, RADIADORES DE BAIXA TEMPERATURA ...)

Tª NECESARIA DO FLUÍDO (ºC)

Tª (ºC)

INSTALACIÓN PARA AUGA QUENTE

INSTALACIÓN PARA APOIO A CALEFACCIÓN

OUTROS (ESPECIFÍQUENSE)
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SISTEMA DE CAPTACIÓN (MÁRQUENSE AS OPCIÓNS QUE CORRESPONDAN)

MATERIAL DA CUBERTA

INCLINACIÓN DOS PANEIS SOLARES

ANTIGÜIDADE DA CUBERTA (ANOS)

SOBRE CUBERTA

ESTADO DE CONSERVACIÓN DA CUBERTA INCLINACIÓN DA CUBERTA

DESVIACIÓN RESPECTO AO SUR

EN ESTRUTURA SOBRE O CHAN

INCLINACIÓN DOS PANEIS SOLARES DESVIACIÓN RESPECTO AO SUR

SOBRE O CHAN

INCLINACIÓN DOS PANEIS SOLARES DESVIACIÓN RESPECTO AO SUR

OBSERVACIÓNS

OUTROS (ESPECIFICAR)

BREVE DESCRICIÓN DA INSTALACIÓN (distancia entre o sistema de captación, acumulación e punto de consumo, aforro 
enerxético acadado, aforro económico, etc.)

UNIDADES
CAPTADORES SOLARES

ESTRUTURA SOPORTE

DEPÓSITO ACUMULACIÓN

TOTAL (SEN IVE)

ORZAMENTO
PREZO UNITARIO SUBTOTAL

CIRCUÍTO HIDRÁULICO

VARIOS

MONTAXE E POSTA EN MARCHA

dede

O instalador

,

Asdo.:

Lugar e data 

O solicitante
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ANEXO III-F

SOLICITANTE

MEMORIA TÉCNICA ENERXÍA SOLAR FOTOVOLTAICA E EÓLICA ILLADAS

NOME DNI

ENDEREZO

LOCALIDADE CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

IDENTIFICACIÓN DO PROXECTO

TÍTULO

LOCALIZACIÓN DO PROXECTO

ENDEREZO

LOCALIDADE C.E.A.

EMPRESA INSTALADORA

NOME TLF.

PERSOA DE CONTACTO

TIPO
DATOS TÉCNICOS DA INSTALACIÓN

FOTOVOLTAICA ILLADA MIXTA: FOTOVOLTAICA E EÓLICA ILLADAS

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

AEROXERADOR

FABRICANTE

MODELO

BATERÍAS

GARANTÍA DA INSTALACIÓN

APLICACIÓN
ELECTRIFICACIÓN BOMBEO OUTRAS (ESPECIFÍQUENSE)

PARÁMETROS DE DESEÑO DA INSTALACIÓN (MARQUÉNSE AS OPCIÓNS QUE CORRESPONDAN)

CONSUMO DIARIO TOTAL (CC+CA)

ELECTRIFICACIÓN

BOMBEO

OUTROS (ESPECIFÍQUENSE)

CON ACUMULACIÓN
SEN ACUMULACIÓN

CON ACUMULACIÓN
SEN ACUMULACIÓN

ILUMINACIÓN

EXISTENCIA DE GRUPO ELECTRÓXENO

POTENCIA PICO POR PANEL (Wp) POTENCIA TOTAL INSTALADA (Wp)

GARANTÍA DO PRODUTO (ANOS) GARANTÍA DE RENDEMENTO DOS PANEIS

FABRICANTE

MODELO

POTENCIA NOMINAL (Wp) Nº AEROXERADORES GARANTÍA (ANOS)

GARANTÍA (ANOS)TENSIÓN NOMINAL (V)CAPACIDAD ACUMULACIÓN (A h)

MODELO

FABRICANTE

INVERSOR

GARANTÍA (ANOS)POTENCIA TOTAL (W)Nº DE INVERSORES

MODELO

FABRICANTE

ANOS (MÍNIMO DOUS ANOS CON MANTEMENTO)

kWh/DÍA

kWh/DÍAENERXÍA ELÉCTRICA REQUIRIDA POTENCIA MÁX. DE ARRANQUE (W)
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XERADOR FOTOVOLTAICO (MÁRQUENSE AS OPCIÓNS  QUE CORRESPONDAN)

MATERIAL DA CUBERTA

INCLINACIÓN DOS PANEIS SOLARES

ANTIGÜIDADE DA CUBERTA (ANOS)

SOBRE CUBERTA

ESTADO DE CONSERVACIÓN DA CUBERTA INCLINACIÓN DA CUBERTA

DESVIACIÓN RESPECTO AO SUR

EN ESTRUTURA SOBRE O CHAN

INCLINACIÓN DOS PANEIS SOLARES DESVIACIÓN RESPECTO AO SUR

SOBRE O CHAN

INCLINACIÓN DOS PANEIS SOLARES DESVIACIÓN RESPECTO AO SUR

OBSERVACIÓNS

OUTROS (ESPECIFICAR)

PRODUCIÓN ENERXÉTICA

ENERXÍA ANUAL FOTOVOLTAICA XERADA (kWh) ENERXÍA ANUAL EÓLICA XERADA (kWh)

CABLEADO
LONXITUDE DO FIADO DESDE O XERADOR FOTOVOLTAICO ATA AS BATERÍAS OU PUNTO DE CONSUMO                          m

OBSERVACIÓNS (PRESENZA DE SOMBRAS OU CALQUERA OUTRO ASPECTO QUE POIDA AFECTAR A INSTALACIÓN)
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UNIDADES

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

ESTRUTURA SOPORTE

AEROXERADOR

TOTAL (SEN IVE)

ORZAMENTO
PREZO UNITARIO SUBTOTAL

TORRE

BATERÍAS

INVERSOR

Asdo.:

AEROXERADOR

LOCALIZACIÓN SELECCIONADA

XUSTIFICACIÓN DA EXISTENCIA DE RECURSO EÓLICO NA ZONA (AUSENCIA DE OBSTÁCULOS, DESCRICIÓN DO CONTORNO, 
MEDICIÓNS DE VENTO NO CASO DE TELAS ...)

ALTURA

LONXITUDE DO FIADO DESDE O XERADOR FOTOVOLTAICO ATA AS BATERÍAS OU PUNTO DE CONSUMO                          m

BREVE DESCRICIÓN DA INSTALACIÓN

XUSTIFICACIÓN DA IMPOSIBILIDADE DE CONEXIÓN Á REDE DE DISTRIBUCIÓN

OUTROS

MONTAXE E POSTA EN MARCHA

dede

O instalador

,
Lugar e data 

O solicitante
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ANEXO III-G

SOLICITANTE

MEMORIA TÉCNICA BIOMASA

NOMBRE DNI

ENDEREZO

LOCALIDADE CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

IDENTIFICACIÓN DO PROXECTO

TÍTULO

LOCALIZACIÓN DO PROXECTO

ENDEREZO

LOCALIDADE C.E.A.

EMPRESA INSTALADORA

NOME TLF.

PERSOA DE CONTACTO

TIPO
DATOS TÉCNICOS DA INSTALACIÓN

CALDEIRA ESTUFA

EQUIPAMENTO PRINCIPAL - CALDEIRA/ESTUFA

SISTEMA DE ACUMULACIÓN DE BIOMASA 1

FABRICANTE

MODELO

APLICACIÓN
AUGA QUENTE CALEFACCIÓN OUTRAS (ESPECIFÍQUENSE)

COMBUSTIBLE

POTENCIA TÉRMICA INSTALADA RENDEMENTO

GARANTÍA (ANOS)

CON ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA SEN ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA

FABRICANTE

MODELO

COMBUSTIBLE CAPACIDADE (KG)

TIPO DE 
ALIMENTACIÓN

PARAFUSO SEN FIN
PNEUMÁTICA
OTROS (ESPECIFICAR)

GARANTÍA (ANOS)

OBSERVACIÓNS

BREVE DESCRICIÓN DA INSTALACIÓN

1 No caso de dispoñer de sistema de alimentación automático
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CÁCULO XUSTIFICATIVO DO AFORRO ENERXÉTICO

HORAS PREVISTAS DE FUNCIONAMENTO AO ANO h/ANO

RESUMO DOS CÁLCULOS ENERXÉTICOS

kg/ANOCONSUMO ANUAL PREVISTO DE BIOMASA

kWh/KgPODER CALORÍFICO DA BIOMASA (PCI)

PRODUCIÓN DE ENERXÍA RENOVABLE kWh

kWhAFORRO ANUAL DE ENERXÍA PRIMARIA

€/ANOAFORRO ECONÓMICO ANUAL

Estímanse os factores de conversión para transformar a enerxía final en enerxía primaria como:

- Enerxía eléctrica: 2,57 enerxía primaria/enerxía final

Outras (GLP, gas natural ou gasóleo): 1,11 enerxía primaria/enerxía final-

UNIDADES
CALDEIRA/ESTUFA

SISTEMA DE ACUMULACIÓN DE BIOMASA

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

TOTAL (SEN IVE)

ORZAMENTO
PREZO UNITARIO SUBTOTAL

INSTALACIÓN E MONTAXE

Asdo.:

dede

O instalador

,
Lugar e data 

O solicitante

ANEXO IV 
Tipoloxía dos  investimentos elixibles 

Investimentos destinados á redución dos custos 
na produción leiteira e á maximización do uso 

de recursos propios da explotación 

Instalacións complementarias: 
Denominación: 
Cubrición fosa de xurro. 
Camiño de explotación. 
Cerca madeira, mínimo 4 fíos. 
(postes tratados, con distancia máxima entre eles de 
4 a 6 m). 
Cerca madeira, eléctrica. 
Cerca con malla. 
(postes tratados, con distancia máxima entre eles de 
4 a 6 m). 
Peche con chapa de 1,5 m. 

Herbáceos permanentes: 
Denominación: 

Pradeira en monte con retirada dos tocos. 

Pradeira en monte sen retirada dos tocos. 
Adquisición de maquinaria: 
Denominación: 

Equipamentos muxidura. 

Instalación muxidura en praza. 

Instalación muxidura sala. 
Tanque refrixeración. 

Bebedoiro portátil. 

Comedoiro portátil. 

Potabilizadora. 

Equipamento informátic. 
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Rega localizada sen cabezal. 

Outros sistemas de rega. 

Pozo barrena (incluída motobomba). 

Pozo artesán. 

Estanque ou balsa. 

Conducións xerais (refírese á toma de auga ata a 
entrada á explotación). 

Gastos diversos rega. 

Saneamento e drenaxe. 

Nivelación de terras. 

Arroteamento, decrúa. 

Varios traballos de mellora solo. 
Electrificación: 
Denominación: 

Electrificación por liña. 

Grupo electróxeno. 

Transformador. 

Electrificacións varias. 
Protección e mellora da cuberta vexetal: 
Denominación: 

Resementeira e fertilización. 

Roza de matogueira. 

Plantación especies autóctonas. 

Control accións eólicas. 
Protección e mellora do ambiente: 
Denominación: 

Sebe vexetal. 

Adecuación edificacións existentes. 
Outras finalidades: 
Denominación: 

Honorarios de proxectos/anteproxectos/informes 
técnicos: 

Depósito de auga. 

Automatización rega. 

Pastor eléctrico. 

Camas de goma para cubículos. 

Outros investimentos destinados á redución de 
custos nas explotacións leiteiras. 

 

Investimentos destinados á redución dos gastos 
en enerxía, mediante o aforro e a eficiencia 

enerxética 
Denominación: 

Baterías de condensadores. 

Intercambiador de placas de prearrefriamento. 

Recuperador de calor do sistema de arrefriamento 
do leite. 

Variador de frecuencia nas bombas de baleiro de 
instalación de muxidura. 

Outros investimentos destinados ao aforro e a 
eficiencia enerxética nas explotacións leiteiras. 

 
Investimentos destinados á substitución do uso 

de enerxías convencionais por enerxías 
renovables 

Denominación: 

Módulo solar térmica. 

Módulo solar fotovoltaica illada. 

Módulo mixtas eólica-solar fotovoltaica. 

Módulo biomasa térmica. 

Outros investimentos destinados á substitución do 
uso de enerxías convencionais nas explotacións 
leiteiras. 

Orde do 23 de setembro de 2009 pola que
se incrementa a dotación orzamentaria da
Orde do 29 de xaneiro de 2009 pola que se
regula a aplicación dos pagamentos direc-
tos á agricultura e á gandaría e da
indemnización compensatoria, e se convo-
can as axudas previstas no contrato de
explotación sustentable no ano 2009.

A Orde da Consellería do Medio Rural do 29 de
xaneiro de 2009 (DOG número 21, do 30 de xanei-
ro) regula o procedemento para a solicitude, tramita-
ción e concesión, para o ano 2009, das axudas pre-
vistas dentro do réxime do pagamento único e dou-
tros réximes de axuda directa á agricultura e ganda-
ría, así como a indemnización compensatoria.

Na súa disposición adicional primeira, parágrafo
1, precísanse as aplicacións orzamentarias e o
importe económico previsto para o financiamento
das ditas axudas, e no seu parágrafo 3 sinálase que
as dotacións iniciais se poderán incrementar, se for
procedente, tramitando o expediente de modifica-
ción de crédito oportuno.

Coa finalidade de poder amparar todas as solicitu-
des das axudas directas no marco da aplicación da
política agrícola común en Galicia financiadas polo
Fondo Europeo de Garantía Agraria e xestionadas
polo Fondo Galego de Garantía Agraria, e posto que
a dotación inicial resulta insuficiente, aprobouse o
correspondente expediente de modificación de cré-
dito, polo que cómpre, mediante esta orde, incre-
mentar a dotación orzamentaria consignada inicial-
mente para a concesión das mencionadas axudas.

En consecuencia, de acordo co disposto no artigo
30.I.3 do Estatuto de autonomía de Galicia e facen-
do uso das facultades que me confire a Lei 1/1983,

Sistemas de rega e melloras do solo: 
Denominación: 

Regadío a pé. 

Rega aspersión sen cabezal. 


