ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MR404A

SOLICITUDE

AXUDAS Á INCORPORACIÓN DE PERSOAS MOZAS Á ACTIVIDADE AGRARIA

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

TIPO

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NUM

CÓD. PARROQUIA PARROQUIA

BLOQ

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

NIF

CONCELLO

FAX

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 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 de forma voluntaria.
TIPO
NOME DA VÍA
NUM
BLOQ
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
CÓDIGO POSTAL 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

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO I
(continuación)
SITUACIÓN DA EXPLOTACIÓN
PARROQUIA

LUGAR

PROVINCIA

CONCELLO

COORDENADAS UTM

TITULAR DA EXPLOTACIÓN

NIF DO TITULAR DA EXPLOTACIÓN

TIPO DE TITULAR

AXUDA SOLICITADA A MAIORES DA CONTÍA BÁSICA DE 20.000 €, sen que a axuda total supere os 70.000 €
Instalación nunha explotación localizada nunha zona con limitacións naturais ou outras limitacións específicas recollida no artigo 32 do
Regulamento (UE) 1305/2013: 5.000 €.
De acordo co volume de gasto cuxa necesidade ou conveniencia se especifique no plan empresarial:
De 20.000 a 30.000 €: a prima incrementarase en 12.500 €
De 30.001 a 40.000 €: a prima incrementarase en 17.500 €
De 40.001 a 60.000 €: a prima incrementarase en 25.000 €
De 60.001 a 80.000 €: a prima incrementarase en 31.500 €
De 80.001 a 100.000 €: a prima incrementarase en 40.500 €
Maior de 100.001 €: a prima incrementarase en 45.000 €
Creación de emprego adicional a tempo completo na explotación, ademais da man de obra correspondente á persoa moza instalada:
20.000 €.

RELACIÓN DE GASTOS PREVISTOS QUE INCREMENTAN A CONTÍA BÁSICA (solicitude de axuda)
CLAVES

DESCRICIÓN

UDS.

PREZO

IMPORTE

GASTO TOTAL

MODALIDADE DA PRIMEIRA INSTALACIÓN
1 Acceso mediante titularidade exclusiva de explotación preexistente ou de nova creación.
2 Acceso mediante cotitularidade dunha explotación agraria prioritaria.
3 Integración como socio/a nunha entidade asociativa.

Porcentaxe de participación da persoa mozo no
resultado económico
Porcentaxe de participación da persoa mozo no
resultado económico

4 Acceso mediante titularidade compartida.
5 Acceso mediante titularidade dunha explotación agraria prioritaria sendo titular dunha explotación cuxa marxe neta non supera o 20 % da
renda de referencia.
6 Acceso mediante titularidade dunha explotación agraria prioritaria en calidade de agricultor/a a título principal sendo titular dunha
explotación con dedicación en tempo e renda de traballo inferior aos mínimos establecidos.

TIPO DE INSTALACIÓN
0 Agricultor individual muller
1. Agricultor individual home

ANEXO I
(continuación)

DATOS DO/A CÓNXUXE, PARELLA DE FEITO OU RELACIÓN ANÁLOGA
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

Cónxuxe en réxime de separación de bens

OUTROS DATOS
Persoa moza que se instala a tempo completo.
Instalación nunha explotación ecolóxica.
Instalación que leva a cabo actuacións de carácter innovador.
Persoa moza que se instala sen existencia previa de explotación.
Persoa moza que presenta simultaneamente un plan de mellora da explotación.
TIPO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL

IDENTIFICACIÓN DAS UTAs. Incluída a da persoa agricultora moza
ACTUAL

PREVISTA

APELIDOS E NOME

PARTICIPACIÓN: sinalar a porcentaxe no caso de entidade asociativa

NIF

DATA DE
NACEMENTO

VÍNCULO COA
PERSOA MOZA

PARTICIPACIÓN

ANEXO I
(continuación)

DATOS DA EXPLOTACIÓN
1.4. MAQUINARIA

1.1. CÓDIGO OTE (orientación técnica económica)
Clave

Concepto

Clave

Actual

Concepto

Actual

Ud.

Ano

Prev.
€/Ud.

Ud.

Previsto
1.2. DEDICACIÓN DA TERRA
Clave

Hectáreas

Concepto

Actual

Prev.

1.5. INSTALACIÓNS
Clave

Ud.

20

S.A.U. TOTAL

0

0

24

SUPERFICIE TOTAL

0

0

Actual

Prev.

1.3. GANDO
Clave

Concepto
Ud.

€/Ud.

Ud.

Prev.

Actual

Concepto

Ano

€/Ud.

Ud.

ANEXO I
(continuación)

ORIENTACIÓNS PRODUTIVAS
Situación actual
Clave

Nome

Unidades

Produción

Produto
bruto

Gastos
variables

Situación prevista
Produto
bruto

Gastos
variables

Produción: é obrigatorio cubrir a produción anual. Terase en conta o ano natural con independencia da estacionalidade das producións
Produto bruto e gastos variables: poderá optarse polos valores publicados na orde cunha variación non superior ao 10 % tanto en situación actual como prevista; no
caso de que se utilicen valores distintos, deberán estar acreditados documentalmente. As cifras serán coincidentes co plan empresarial

Opta por datos distintos dos publicados e aporta xustificación

MARXE BRUTA DA EXPLOTACIÓN (€)
Deberá coincidir co calculado no plan empresarial

GASTOS FIXOS DE EXPLOTACIÓN
Concepto

Situación actual

Situación prevista

Gastos xerais

Outros gastos fixos

Salarios
Amortización de bens inmobles
Amortización de bens mobles
Gastos de conservación de bens inmobles
Gastos de conservación de bens mobles

SUBVENCIÓNS E AXUDAS
TIPO DE AXUDA

IMPORTE

FINANCIAMENTO
Importe actual
Préstamos (intereses anuais dos préstamos actuais e os que financien a incorporación)
Deberá acreditarse documentalmente a existencia dos préstamos á explotación

MARXE NETA DA EXPLOTACIÓN (€)
Deberá coincidir co calculado no plan empresarial

Todos os datos que figuran no resumo serán coincidentes co do plan empresarial presentado.
Os cálculos realizados para obter os datos achegados seguirán as directrices fixadas no texto da orde de axudas.

Importe previsto

ANEXO I
(continuación)
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que, en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son
as que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

IMPORTE (€)

2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
4. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia.
5. Estar ao día de pagamento de obrigas por reintegro de subvenciones, 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, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
6. Que se compromete a cumprir a condición de persoa agricultora profesional.
7. Que se compromete a adquirir a capacitación profesional suficiente nun prazo improrrogable de 36 meses dende a instalación, se
actualmente non a tivese.
8. Que se compromete a exercer a actividade agraria durante cinco anos, contados desde a instalación.
9. Que se compromete a ter contratado, e a manter durante todo o período de compromisos, un seguro agrario pertencente ao Plan de seguros
agrarios combinados do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, excepto a liña Seguro de retirada e destrución de
animais mortos na explotación.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
Anexo VIII (se fose o caso).
Memoria xustificativa dos investimentos, no caso de querer optar á bonificación da axuda por volume de gasto necesario para instalarse
Tres ofertas de diferentes provedores por cada un dos investimentos, no caso de querer optar á bonificación da axuda por volume de gasto
necesario para instalarse.
ÓRGANO
Acreditación da persoa representante legal da súa representación (se fose o caso)
Plan empresarial
Xustificación do nivel de capacitación profesional suficiente.
Acreditación da dispoñibilidade da explotación
Certificación do órgano reitor da entidade, onde se especifiquen as condicións de
participación da persoa agricultora moza e a súa contribución, ou documento de
compromiso, no caso de instalarse mediante a modalidade 3
Estatutos e, se é o caso, modificacións, ou documento de compromiso, no caso de
instalarse mediante a modalidade 3
Acta de constitución ou documento de compromiso, no caso de instalarse mediante
a modalidade 3
Relación de socios/as que exercen a dirección técnica e de xestión, ou documento
de compromiso, no caso de instalarse mediante a modalidade 3
Certificado do rexistro mercantil sobre a situación da sociedade en canto a número
de socios, capital social e accións nominativas, ou documento de compromiso, no
caso de instalarse mediante a modalidade 3 nunha sociedade limitada ou sociedade
anónima
Certificación do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia ou
compromiso de inscrición
Certificación dun grupo operativo da Asociación Europea de Innovación

CÓD. PROC.

ANO

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 recadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.

OPOÑOME Á
CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante
DNI/NIE da persoa representante
NIF da entidade representante
Certificado da renda (IRPF) da persoa solicitante
Título oficial non universitario da rama agraria da persoa solicitante
Título oficial universitario da rama agraria da persoa solicitante
Certificado de residencia con data de última variación padroal da persoa solicitante
Acreditación de actividade agraria por conta propia da persoa solicitante
Informe vida laboral últimos 12 meses da persoa solicitante
Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa AEAT da persoa solicitante
Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social da persoa solicitante
Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa Atriga da persoa solicitante
Inhabilitación para obter subvencións e axudas da persoa solicitante
Concesión doutras subvencións da persoa solicitante

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento
Lexitimación para o
tratamento
Persoas destinatarias dos
datos
Exercicio de dereitos

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos
da Carpeta cidadá.
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 as persoas interesadas 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.

Contacto delegado de
protección de datos e máis
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
información
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
Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións
agrícolas, para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas
explotacións, 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 2020 (códigos de procedemento MR404A, MR405A e MR405B).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Rural de

de

de

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO II
SOLICITUDE DE PAGAMENTO E DECLARACIÓN DE AXUDAS EFECTUADAS OU CONCEDIDAS PARA A MESMA FINALIDADE
MR404A - AXUDAS Á INCORPORACIÓN DE PERSOAS MOZAS Á ACTIVIDADE AGRARIA
MR405A - AXUDAS PARA INVESTIMENTOS NAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS
MR405B - AXUDAS PARA O DESENVOLVEMENTO DE PEQUENAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

Como persoa beneficiaria dunha axuda concedida ao amparo da Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras
das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, e para a
creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, 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 2020 (códigos de
procedemento MR404A, MR405A e MR405B).

COMUNICA:
Que de acordo coa orde de axudas teño realizado para o expediente nº:
A fase de inicio do plan empresarial que dá dereito ao cobramento do 60 % da axuda, correspondente ao primeiro tramo de pagamento.
O plan empresarial que dá dereito ao cobramento do 40 % da axuda, correspondente ao segundo tramo de pagamento.
Os custos e investimentos solicitados.
Para o que achego a seguinte documentación xustificativa, requirida nas bases da convocatoria:

SOLICITA:
Que se proceda á certificación e posterior pagamento da axuda que corresponda, de acordo coa documentación presentada, tras a realización
dos controis pertinentes

DECLARA:
Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son
as que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

IMPORTE (€)

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Rural de

de

de

ANEXO VIII
COMPROBACIÓN DE DATOS DE TERCEIRAS PERSOAS INTERESADAS
MR404A - AXUDAS Á INCORPORACIÓN DE PERSOAS MOZAS Á ACTIVIDADE AGRARIA
MR405A - AXUDAS PARA INVESTIMENTOS NAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS
MR405B - AXUDAS PARA O DESENVOLVEMENTO DE PEQUENAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS
As persoas interesadas, mediante a súa sinatura, declaran ter sido informadas da incorporación dos seus datos persoais ao expediente en tramitación. No caso de menores de idade, este documento deberá ser asinado por un dos proxenitores,
titor/a ou representante legal. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.

NOME E APELIDOS

NIF

MENOR DE
IDADE

TITOR/A OU REPRESENTANTE LEGAL
NOME E APELIDOS

NIF

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os seguintes documentos serán obxecto de consulta ás administracións
públicas
OPÓÑOME Á
CONSULTA
DNI/NIE do socio da explotación
Certificado de renda (IRPF) da socio da explotación
Acreditación actividade agraria por conta propia (UTAs e socios
da explotación)
Informe de vida laboral últimos 12 meses (UTAs e socios da
explotación)
Informe de vida laboral de empresas, incluso na que se instale o
mozo, se fose o caso
Título oficial universitario da rama agraria do redactor do plan
empresarial
DNI/NIE do socio da explotación
Certificado de renda (IRPF) da socio da explotación
Acreditación actividade agraria por conta propia (UTAs e socios
da explotación)
Informe de vida laboral últimos 12 meses (UTAs e socios da
explotación)
Informe de vida laboral de empresas, incluso na que se instale o
mozo, se fose o caso
Título oficial universitario da rama agraria do redactor do plan
empresarial
DNI/NIE do socio da explotación
Certificado de renda (IRPF) da socio da explotación
Acreditación actividade agraria por conta propia (UTAs e socios
da explotación)
Informe de vida laboral últimos 12 meses (UTAs e socios da
explotación)
Informe de vida laboral de empresas, incluso na que se instale o
mozo, se fose o caso
Título oficial universitario da rama agraria do redactor do plan
empresarial

De non ser suficiente o espazo previsto no recadro anterior, deberanse cubrir e enviar tantos anexos como sexan necesarios.

SINATURA

ANEXO VIII
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento

A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.
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
as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.

Lexitimación para o tratamento
Persoas destinatarias dos datos

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.

Exercicio de dereitos

Contacto delegado de protección de datos e máis
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
información
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.

Lugar e data

,

de

de

