ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MR408D

DECLARACIÓN

DECLARACIÓN RESPONSABLE ANUAL DE ACREDITACIÓN DO MANTEMENTO DAS CONDICIÓNS
DE CUALIFICACIÓN DAS EXPLOTACIÓNS PRIORITARIAS ESTABLECIDAS NO DECRETO 200/2012

DATOS DO DECLARANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL

TIPO DE VÍA
CP

NIF

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE

CONCELLO

FAX

LOCALIDADE

ANDAR

PORTA

CÓDIGO REAGA

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

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

A PERSOA DECLARANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que presenta esta declaración responsable para os efectos do mantemento da cualificación da súa explotación como prioritaria, de acordo
co establecido no artigo 12.5 do Decreto 200/2012, polo que se regula o Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga).
2. Que para os efectos de contabilizar os socios da explotación, presenta o anexo II.
3. Que para os efectos de contabilizar as unidades de traballo da explotación, presenta o anexo III.
4. Que se compromete a facilitar a documentación complementaria que se poida requirir, así como permitir as comprobacións e inspeccións
que para o efecto a Consellería do Medio Rural e do Mar considere oportunas.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Relación de socios da entidade xurídica, segundo o anexo II.
Relación de unidades de traballo da explotación (UTA), segundo o anexo III.
Última declaración do IRPF no caso de persoas físicas. En xurídicas as últimas declaracións individuais do IRPF dos socios, e os socios
en réxime de atribución de rendas certificado de imputacións. Esta documentación só se ten que presentar no caso de non autorizar a
Consellería para consultala.
Informe de vida laboral no caso de persoas físicas. No caso de entidades xurídicas informe de vida laboral dos socios que sexan agricultores
profesionais. No caso de man de obra asalariada informe de vida laboral da empresa. Esta documentación só se ten que presentar no caso
de non autorizar a Consellería para consultala.
Certificado do Instituto Nacional de Estadística no que figuren os datos de residencia na data actual e na da última variación do padrón
válida. Esta documentación só se ten que presentar no caso de non autorizar a Consellería para consultala.
Copia do DNI da persoa física declarante ou do representante legal. Esta documentación só se ten que presentar no caso de non autorizar a
Consellería para consultala.

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

ANEXO I
(continuación)

Autorizo á Consellería do Medio Rural e do Mar para consultar os datos de identidade da persoa declarante 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 da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo á Consellería do Medio Rural e do Mar para consultar os datos de residencia da persoa declarante no Sistema de verificación de datos
de residencia do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 3 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 á Consellería do Medio Rural e do Mar para consultar os datos de IRPF que obran 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)

Autorizo á Consellería do Medio Rural e do Mar para consultar os datos de vida laboral que obran en poder da Seguridade Social, 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
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
Decreto 200/2012, do 4 de outubro, polo que se regula o Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga).
Orde do 6 de novembro de 2014 pola que se establecen disposicións de xestión do Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia, regulado polo
Decreto 200/2012, do 4 de outubro, para a acreditación anual das explotacións agrarias prioritarias inscritas nel.

SINATURA DA PERSOA DECLARANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

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

