ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MR437A

SOLICITUDE

INSCRICIÓN NO REXISTRO OFICIAL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA (ROMA)
Nº inscrición no ROMA (a encher pola administración)
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL
TIPO DE VÍA

CP

NIF
NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE

CONCELLO
FAX

ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DA MÁQUINA:
Clase:

Estructura homologada:

Marca:

Marca:

Modelo:

Modelo:

Nº chasis/bastidor:

Nº de serie:

Potencia homologada:

Prezo de merca sen engadir
IVE(€)

Tipo de rodaxe:
Leasing / Renting:

Rodas

SI

Subvencionada:

Cadeas
SI

NON

Tipo de axuda:

NON

CUMPRIMENTE O QUE PROCEDA
Para a súa explotación agraria situado no Concello de

con número de CEA

ou código vitícola

MOTIVO DE INSCRICIÓN
1

Compra de máquina nova

4

Por cambio de titularidade (transferencia, herdanza, compra, etc.)

2

Compra de máquina usada de importación

5

Outros motivos (indicar cal):

3

Pasa do sector obras e servizos ao sector agrario

6

Alta de máquinas en uso e non inscritas (eq. tratam. e abonadora)

A PERSONA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

ANEXO I
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
1.PARA TODOS OS MOTIVOS DE DE INSCRICIÓN
Se o titular da máquina é unha persoa física: copia do DNI (no caso de non autorizar os datos de consulta de identidade).
Se o titular da máquina é unha persoa xurídica: copia do NIF (no caso de non autorizar a súa consulta).
Copia do DNI do representante(no caso de non autorizar a súa consulta de identidade).
Declaración responsable de representación de persoas xurídicas, de ser o caso.

ADEMAIS
2.INSCRICIÓN DE MÁQUINAS NOVAS/USADAS DE IMPORTACIÓN
Ficha técnica para as máquinas que están obrigadas a tela.
Copia do certificado de características técnicas para as máquinas que non ten ficha técnica.
Copia de declaración de conformidade CE de acordo co Real decreto 1435/1992, do 27 de decembro, agás tractores de rodas.
Copia de factura de compra da máquina nova.
Copia de contrato de leasing ou renting, de ser o caso.
Copia de factura de compra ou contrato de compravenda da maquina agrícola usada de importación.
Xustificante da taxa correspondente da alta da máquina no ROMA.

3.INSCRICIÓN DE MÁQUINAS POR TRANSFERENCIA/PROCEDENTES DE OBRAS E SERVIZOS
Certificado de baixa da maquina no ROMA (no caso de que non se faga a baixa e a alta ao mesmo tempo).
Copia da ficha técnica para as máquinas que están obrigadas a tela.
Copia do permiso de circulación, de ser o caso.
Copia do certificado de características técnicas para as máquinas que non ten ficha técnica.
Copia de factura de compra ou contrato de compravenda.
Copia de contrato de leasing ou renting, de ser o caso.
Se o que vende a máquina é unha persoa física copia do DNI (no caso de non autorizar os datos de consulta de identidade), é necesario cando
a máquina proceda de obras e servizos, cambia de titular e se vende con contrato. de compravenda.
Se o que vende a máquina é unha persoa xurídica: copia do NIF (no caso de non autorizar a súa consulta), é necesario cando a máquina
proceda de obras e servizos , cambia de titular e se vende con contrato. de compravenda.
Copia do DNI do representante do vendedor (no caso de non autorizar a súa consulta de identidade), é necesario cando a máquina procede
de obras e servizos, cambia de titular e se vende con contrato. de compravenda.
Declaración responsable de representación de persoas xurídicas do vendedor, de ser o caso, é necesario cando a máquina proceda de obras e
servizos, cambia de titular e se vende con contrato. de compravenda.
Xustificante da taxa correspondente da alta da máquina no ROMA.

4. EQUIPOS DE TRATAMENTOS FITOSANITARIOS E EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN DE FERTILIZANTES EN USO NON INSCRITAS NO
ROMA CON ANTERIORIDADE A PUBLICACIÓN DO REAL DECRETO 1013/2009, DO 19 DE XUÑO
Copia do certificado de características técnicas.
Copia de factura de compra.
Nos casos de que non dispoña de factura ou de certificado de características ou os dous casos, poderá substituírse por unha declaración
asinada polo titular da máquina, na que se recolla os datos identificativos da mesma e ano de adquisición.

5. XUSTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE AGRARIA POR PARTE DO TITULAR DA MÁQUINA AGRÍCOLA PARA DAR DE ALTA
Persoas físicas ou xurídicas, que consta de alta no REAGA ou no Rexistro Vitícola, non terán que xustificar a actividade agraria.
Persoas físicas que non consta de alta no REAGA ou Rexistro Vitícola, achegarán un informe da vida laboral na actividade agraria en
autónomos ou por conta propia ou certificado ou informe do Concello de realizar labores agrícolas ou Oficina Agraria Comarcal.
Cooperativas agrarias e SAT de prestación de servizos agrarios, o xustifica co NIF.
Cooperativas de traballo asociado que prestan servizos agrarios, o xustifica co obxecto social sexa agrario, achegarán unha copia dos
estatutos.
Empresas de servizos agrarios, persoa física, achegarán o IAE actividade na agricultura do ano en curso (valen epígrafes 911, 912).
Empresas de servizos agrarios, persoa xurídica, o obxecto social deberá comprender a prestación de servizos agrarios, gandeiros ou forestais,
achegarán unha copia dos estatutos ou IAE actividade na agricultura do ano en curso (valen epígrafes 911, 912).
Autorizo a Consellería do Medio Rural e do Mar para consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos
de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a
Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería do Medio Rural e do Mar para consultar os datos de identidade da persoa representante no Sistema de verificación de
datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro,
e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

ANEXO I
(continuación)

Autorizo a Consellería do Medio Rural e do Mar para consultar os datos de validación do NIF que constan en poder da Axencia Estatal de
Administración Tributaria, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos
públicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a
xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural e do Mar, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo
electrónico a secretariaxeraltecnica.cmrm@xunta.es

LEXISLACIÓN APLICABLE
Real Decreto 1013/2009, do 19 de xuño, sobre caracterización e rexistro da maquinaria agrícola (BOE 15-07-2009), modificada polo R.D.
346/2012, do 10 de febreiro (BOE 22-02-2012)
Orde do 22 de abril de 2015 do Vicepresidente e Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se adaptan e
incorporan á sede electrónica da Xunta de Galicia os procedementos administrativos de prazo aberto da Consellería do Medio Rural e do Mar.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural e do Mar de

de

de

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

