ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MR711B

SOLICITUDE

ARRENDAMENTO DE PREDIO RÚSTICO INCORPORADO AO BANCO DE TERRAS DE
GALICIA
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL
TIPO DE VÍA

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF

CONCELLO
TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa ou entidade solicitante

Persoa ou entidade 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
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por
medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.
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 forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA
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

DATOS PROPIOS DO PROCEDEMENTO
Nº DE EXPEDIENTE DA SOLICITUDE(*):

PERÍODO

REFERENCIA CATASTRAL DA PARCELA SOLICITADA:
DESTINO OU APROVEITAMENTO PRINCIPAL SOLICITADO:

TIPO DE CULTIVO OU USO SOLICITADO:

DURACIÓN SOLICITADA DO ARRENDAMENTO (ANOS)(**):

PRIORIDADE DA SOLICITUDE:

(*): as características, superficie, datos de localización e restantes condicións xerais de arrendamento do predio pódense consultar no Sistema de Información de Terras de
Galicia (http://sitegal.xunta.gal) localizándoo polo seu número de expediente.
(**): Agader resérvase a posibilidade de arrendar por un prazo diferente ao solicitado.
https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO I
(continuación)

DATOS PROPIOS DO PROCEDEMENTO (continuación):
PREZO PÚBLICO DA PARCELA
€/ANO
PREZO DE RENDA ANUAL OFERTADO (IMPOSTOS NON INCLUÍDOS):
€/ANO. DE NON OFERTARSE PREZO DE RENDA ENTÉNDESE QUE O ARRENDAMENTO FARASE POLO
PREZO PÚBLICO DA PARCELA.
A PERSOA SOLICITANTE, NO CASO DE RESULTAR ADXUDICATARIA, ADSCRIBIRÁ O PREDIO:
A UNHA EXPLOTACIÓN EXISTENTE
CEA DA EXPLOTACIÓN:
REFERENCIA CATASTRAL DA EXPLOTACIÓN:
A UNHA EXPLOTACIÓN DE NOVA CREACIÓN
NON ADSCRIBIRÁ O PREDIO A EXPLOTACIÓN
OUTRA:
OUTROS FEITOS, RAZÓNS OU PETICIÓNS DA PERSOA SOLICITANTE:

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación aos criterios de puntuación para aproveitamentos agrícolas ou gandeiros:
PUNTOS
MÁXIMOS

CONCEPTO

VARIABLE

PUNTOS

Persoa titular de explotación agropecuaria

15

25

Nivel de profesionalización agraria
da persoa solicitante

Persoa titular inscrita no Sistema especial de
traballadores por conta allea

25

40

Arrendamento previo

Arrendamento inmediatamente previo en
condicións adecuadas

40

Incorporación de persoa moza (muller)

25

50

Incorporación á actividade agraria

Incorporación de persoa moza (home)

20

Explotación de nova creación

20

Contrato de explotación sustentable

10

Explotación acollida a plan de mellora

10

Explotación en produción ecolóxica

10

Explotación agraria prioritaria

10

Máis do 50 % de persoas titulares mulleres

30

50 % de persoas titulares mulleres

20

Mulleres como persoas titulares, pero menos do
50 %

10

Explotación a menos de 2 km

10

Explotación entre 2 e 5 km

5

Parcela propia confinante

40

Parcela arrendada ou propia a menos de 100 m

25

Parcela arrendada ou propia a menos de 300 m

15

Cooperativas agrarias e SAT

15

S.A. ou S.L. con obxecto social afín

10

Outras formas de asociación ou comunidade
legalmente establecidas con obxecto social afín

5

Campos de experimentación, investigación, ensaio
ou extensión, promovidos por centros oficiais de
investigación agraria ou por entidades sen ánimo
de lucro legalmente establecidas

60

40

30

60

15

60

Ampliación da base territorial

Xénero das persoas titulares

Parcelas confinantes e próximas

Asociacionismo

Investigación e experimentación

https://sede.xunta.gal

CRITERIOS
DECLARADOS

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO I
(continuación)
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA (continuación)
PUNTOS
MÁXIMOS

60

100

40

CONCEPTO

VARIABLE

PUNTOS

Interese ambiental

Actuacións relacionadas estritamente con
actuacións de protección ambiental ou
paisaxística promovidas por entidades sen ánimo
de lucro legalmente establecidas

60

Punto 6.2.f) da Lei de mobilidade de terras

100

Persoas desempregadas de longa duración e/ou
persoas desempregadas maiores de 45 anos

60

Entidades sen ánimo de lucro legalmente
establecidas que teñen como obxecto a loita
contra a exclusión social

60

Interese social

Prezo

CRITERIOS
DECLARADOS

Se vostede ofertou un prezo de renda superior ao prezo da parcela, este será tido en
conta proporcionalmente na puntuación ata un máximo de 40 puntos equivalente a un
incremento do 100 % sobre o prezo da parcela.

2. Que en relación aos criterios de puntuación para aproveitamentos forestais:
PUNTOS
MÁXIMOS

CONCEPTO

VARIABLE

PUNTOS

15

Nivel de profesionalización agraria
da persoa solicitante

Persoa titular de explotación agropecuaria

15

40

Arrendamento previo

Arrendamento inmediatamente previo en
condicións adecuadas

40

Máis do 50 % de persoas titulares mulleres

30

30

60

15

60

Xénero das persoas titulares

Parcelas confinantes e próximas

Asociacionismo

Características da explotación

50 % de persoas titulares mulleres

20

Mulleres como persoas titulares, pero menos do
50 %

10

Parcela propia confinante

40

Parcela arrendada ou propia a menos de 2 km

15

Parcela arrendada ou propia entre 2 e 5 km

5

SOFOR

15

Aproveitamentos forestais non madeireiros

60

Explotacións con especies exclusivamente da lista
nº 1(*)

40

Explotacións con especies exclusivamente da lista
nº 2(**)

20

60

60

Investigación e experimentación

Campos de experimentación, investigación, ensaio
ou extensión, promovidos por centros oficiais de
investigación forestal ou por entidades sen ánimo
de lucro legalmente establecidas, e destinados a
aproveitamentos non madeireiros ou madeireiros
de especies incluídas na lista de especies nº 1(*)

60

Interese ambiental

Actuacións relacionadas estritamente con
actuacións de protección ambiental ou
paisaxística promovidas por entidades sen ánimo
de lucro legalmente establecidas

60

100

Interese social

Punto 6.2.f) da Lei de mobilidade de terras

100

40

Prezo

CRITERIOS
DECLARADOS

Se vostede ofertou un prezo de renda superior ao prezo da parcela, este será tido en
conta proporcionalmente na puntuación ata un máximo de 40 puntos equivalente a un
incremento do 100 % sobre o prezo da parcela.

(*) Lista de especies nº 1: Castiñeiro (Castanae Sativa), Castiñeiro Híbrido (Castanae x híbrida), Carballo (Quercus robur), Cerdeira (Prunus aviun), Nogueira (Juglans regia), Sobreira (Quercus
suber), Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris), Teixo (Taxus baccata).

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO I
(continuación)
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA (continuación)
(**) Lista de especies nº 2: Ameneiro (Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Pradairo (Acer pseudoplatanus L.), Bidueiro (Betula sp.), Freixo (Fraxinus excelsior L.), Freixa (Fraxinus angustifolia Vahl.),
Cerquiño (Quercus pyrenaica Will.), Carballo albar (Quercus petraea (Matts) Liebl., Aciñeira (Quercus ilex L. ssp. ballota (Desf.) Samp., Quercus rotundifolia Lam, Abeleira (Corylus avellana
L.), Faia (Fagus sylvatica L.), Umeiro (Ulmus glabra Huds.), Ulmus minor Miller, Loureiro (Laurus nobilis L.), Sorbeira do monte (Sorbus aria L.), Capudre (Sorbus aucuparia L.), Érbedo
(Arbutus unedo L.), Carballo americano (Quercus rubra) e a Nogueira americana (Juglans nigra)

3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
4. Que non mantén débeda ningunha coa Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.
5. Que coñece e acepta as condicións para a cesión temporal establecidas na normativa de aplicación, e especificamente, as “Regras de xestión
das solicitudes de cesión temporal de uso e aproveitamento dos predios que integran o banco de terras de Galicia”, aprobadas por acordo do
consello de Dirección de Agader do 14 de abril de 2015 e as condicións xerais para a contratación de predios rústicos para destinos agrario,
pecuario ou forestal. Os documentos atópanse na páxina web de Agader http://agader.xunta.gal/gl/banco-de-terras.

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 recadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante.
DNI/NIE da persoa representante.
NIF da entidade solicitante.
Certificado de residencia con data de última variación padroal da persoa solicitante.
Declaración da renda.
Vida laboral.
Estatutos ou acta de constitución da agrupación.
Condición de titularidade de explotación agraria.
Condición de ser explotación agraria prioritaria.
Condición de ter un contrato de explotación sustentable en vigor.
Condición de persoa produtora agraria inscrita no Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica.
Condición de ser persoa beneficiaria de axudas á primeira instalación de persoas agricultoras mozas.
Condición de ter un plan de mellora na explotación.
Acreditación da propiedade de predios para a valoración de criterios de proximidade.
Contrato de arrendamento de predio próximo ou confinante.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader)

Finalidades do tratamento

A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización e contidos da carpeta
cidadá.

Lexitimación para o tratamento

Persoas destinatarias dos datos

Exercicio dos dereitos
Contacto delegado de protección
de datos e máis información

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida
no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento
na Guía de procedementos e servizos.
Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e
resolución dos seus procedementos ou para que os cidadáns poidan acceder de forma integral á información relativa
a unha materia.
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a
través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do
procedemento administrativo común.
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa: no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento,
prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 6/2011, do 13 de outubro, de mobilidade de terras.
Orde do 19 de setembro de 2019 pola que se regula a presentación electrónica de solicitudes de arrendamento de predios rústicos incorporados
ao Banco de Terras de Galicia (código de procedemento MR711B).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

