
ANEXO IV

PROCEDEMENTO

AXUDAS PARA O DESENVOLVEMENTO DE PEQUENAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

MR405B
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

TIPO DATA DE NACEMENTO/CONSTITUCIÓN

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

DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Notifíquese a: Persoa solicitante Persoa 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 (poderá ser cambiado en calquera momento da tramitación do procedemento)
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 efectúen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación electrónica 
de Galicia Notifica.gal, para que poida acceder ao contido delas de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA 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 DO CÓNXUXE, PARELLA DE FEITO OU RELACIÓN ANÁLOGA
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

SITUACIÓN DA EXPLOTACIÓN
PARROQUIA LUGAR

PROVINCIA CONCELLO COORDENADAS UTM

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



ANEXO IV 
(continuación)

OTROS DATOS

Orientación produtiva principal: hortícola; frutícola; apícola; vacún de carne; ovino/caprino

Explotación gandeira de razas autóctonas galegas en perigo de extinción.

Explotación que se compromete a producir ou produce trigo das variedades Callobre e/ou Caaveiro.

Agricultor profesional.

Cotización á Seguridad Social no sector agrario.

Explotación ecolóxica.

Investimentos nun proxecto innovador.

Proxecto en cooperación cunha operación financiada a través da medida 16 do PDR.

Explotación que pertence a unha agrupación de defensa sanitaria gandeira.

Titular muller.

IDENTIFICACIÓN DAS UTA

APELIDOS E NOME NIF

1

2

3

4

5

INVENTARIO DE BENS MOBLES

CONCEPTO (MÁQUINA/EQUIPAMENTO) ANO DE COMPRA PREZO DE COMPRA (€)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cubrir outros nun adxunto co mesmo formato

INVENTARIO DE BENS INMOBLES

CONCEPTO (EDIFICIO/INSTALACIÓN)
ANO DE  

CONSTRUCIÓN/COMPRA UNIDADES PREZO UNITARIO DE 
CONSTRUCIÓN/COMPRA

PREZO TOTAL 
(€)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cubrir outros nun adxunto co mesmo formato

O solicitante deberá cubrir o inventario da explotación coincidente co do plan empresarial presentado. 
No caso de construcións indicará as dimensións (m2, m3, ud.,…), ano de execución ou compra e o prezo por unidade e total de todas as que forman ou formarán 
parte da explotación. 
No caso de bens que se adquiran durante a execución do plan empresarial, cubrirase o ano estimado de compra ou construción e o prezo.



ANEXO IV 
(continuación) 

(RESUMO DO PLAN EMPRESARIAL)

ORIENTACIÓN/S PRODUTIVAS

CLAVE NOME UNIDADES PRODUCIÓN
PRODUTO BRUTO GASTOS 

VARIABLES
PRODUTO 
 BRUTO

GASTOS 
VARIABLES

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN PREVISTA

Clave e nome: segundo as claves publicadas pola Consellería do Medio Rural. 
Produción: obrigatorio cubrir en vacún de leite a cantidade de kg comercializados por período comprendido do 1 de marzo ao 28 de febreiro do 
ano seguinte. 
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 
coas do plan empresarial.

MARXE BRUTA DE EXPLOTACIÓN (€)

Deberá coincidir co calculado no plan empresarial

GASTOS FIXOS DE EXPLOTACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN PREVISTACONCEPTO

GASTOS XERAIS

SALARIOS

AMORTIZACIÓN DE BENS INMOBLES

AMORTIZACIÓN DE BENS MOBLES

GASTOS DE CONSERVACIÓN DE BENS INMOBLES

GASTOS DE CONSERVACIÓN DE BENS MOBLES

TOTAL

O
U

TR
O

S 
G

AS
TO

S 
FI

XO
S

SUBVENCIÓNS E AXUDAS

TIPO DE AXUDA IMPORTE

FINANCIAMENTO

Importe actual Importe previsto

Préstamos (xuros anuais dos préstamos actuais e os que financien a incorporación)

Deberá acreditarse documentalmente a existencia dos préstamos á explotación

MARXE NETA DE EXPLOTACIÓN (€)

Deberá coincidir co calculado no plan empresarial

RENDA UNITARIA DE TRABALLO (€)

Deberá coincidir co calculado no plan empresarial

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



ANEXO IV 
(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 axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita esta subvención.

Solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son as 
cales a seguir se relacionan:

ORGANISMOS ANO IMPORTE (€) DISPOSICIÓN REGULADORA

2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 
3. Non estar incurso/a en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 
4. Non estar incurso/a 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 do pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, 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. 
6. Que se compromete a exercer a actividade agraria durante cinco anos, contados desde a instalación. 
7. Que se comprometerse 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 cumprir coa normativa sobre información e publicidade das axudas Feader indicadas no anexo III do Regulamento 

(UE) 808/2014. 
9. Que se compromete a comunicarlle á Consellería do Medio Rural os cambios que poidan afectar a cualificación como explotación agraria 

prioritaria, conforme o artigo 16.2 da Lei 19/1995 e o indicado no Decreto 200/2012, polo que se regula o Rexistro de Explotacións Agrarias 
de Galicia. 

10. Que os membros que integran a comunidade de bens/sociedade civil son os que se relacionan na seguinte táboa; 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 un deles son 
as que se indican a seguir:

NIF NOME OU RAZÓN SOCIAL % EXECUCIÓN % SUBVENCIÓN

Acreditación do representante legal.

Informe de vida laboral de todas as UTA e socios da explotación. No caso de asalariados, a maiores, copia do contrato e informe de vida 
laboral da empresa.
Certificación do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia.

PRESENTADO CÓD. PROC.  ANO

Plan empresarial.

Estatutos e, se é o caso, modificacións.

Acta de constitución.

Certificación dun grupo operativo da Asociación Europea de Innovación.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta electrónica automatizada. No caso de que as persoas 
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar os devanditos 
documentos.

DENEGO E 
PRESENTO O 
DOCUMENTO

DNI da persoa física solicitante.

NIF da persoa xurídica solicitante.

DNI da persoa representante.

Declaración do IRPF do último exercicio.

Estar ao día de pagamento coa Seguridade Social.

Estar ao día das obrigas tributarias coa AEAT.

Estar ao día de pagamento coa Consellería de Facenda.



ANEXO IV 
(continuación)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle 
de que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de 
xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a 
sxt.medio-rural@xunta.gal

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 29 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, 
para a creación de empresas para os agricultores mozos 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 de Galicia 
2014-2020, e se convocan para o ano 2017.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural de Este formulario tamén pode presentarse electronicamente na 
sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal
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DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIF
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
TIPO
DATA DE NACEMENTO/CONSTITUCIÓN
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a: 
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 (poderá ser cambiado en calquera momento da tramitación do procedemento)
As notificacións que se efectúen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación electrónica de Galicia Notifica.gal, para que poida acceder ao contido delas de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
PROVINCIA
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 DO CÓNXUXE, PARELLA DE FEITO OU RELACIÓN ANÁLOGA
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
SITUACIÓN DA EXPLOTACIÓN
PARROQUIA
LUGAR
PROVINCIA
CONCELLO
COORDENADAS UTM
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ANEXO IV
(continuación)
OTROS DATOS
Orientación produtiva principal:
IDENTIFICACIÓN DAS UTA
APELIDOS E NOME
NIF
1
2
3
4
5
INVENTARIO DE BENS MOBLES
CONCEPTO (MÁQUINA/EQUIPAMENTO)
ANO DE COMPRA
PREZO DE COMPRA (€)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Cubrir outros nun adxunto co mesmo formato
INVENTARIO DE BENS INMOBLES
CONCEPTO (EDIFICIO/INSTALACIÓN)
ANO DE 
CONSTRUCIÓN/COMPRA
UNIDADES
PREZO UNITARIO DE CONSTRUCIÓN/COMPRA
PREZO TOTAL (€)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cubrir outros nun adxunto co mesmo formato
O solicitante deberá cubrir o inventario da explotación coincidente co do plan empresarial presentado.
No caso de construcións indicará as dimensións (m2, m3, ud.,…), ano de execución ou compra e o prezo por unidade e total de todas as que forman ou formarán parte da explotación.
No caso de bens que se adquiran durante a execución do plan empresarial, cubrirase o ano estimado de compra ou construción e o prezo.
ANEXO IV
(continuación)
(RESUMO DO PLAN EMPRESARIAL)
ORIENTACIÓN/S PRODUTIVAS
CLAVE
NOME
UNIDADES
PRODUCIÓN
PRODUTO BRUTO
GASTOS
VARIABLES
PRODUTO
 BRUTO
GASTOS
VARIABLES
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN PREVISTA
Clave e nome: segundo as claves publicadas pola Consellería do Medio Rural.
Produción: obrigatorio cubrir en vacún de leite a cantidade de kg comercializados por período comprendido do 1 de marzo ao 28 de febreiro do ano seguinte.
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 coas do plan empresarial.
MARXE BRUTA DE EXPLOTACIÓN (€)
Deberá coincidir co calculado no plan empresarial
GASTOS FIXOS DE EXPLOTACIÓN
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN PREVISTA
CONCEPTO
GASTOS XERAIS
SALARIOS
AMORTIZACIÓN DE BENS INMOBLES
AMORTIZACIÓN DE BENS MOBLES
GASTOS DE CONSERVACIÓN DE BENS INMOBLES
GASTOS DE CONSERVACIÓN DE BENS MOBLES
TOTAL
OUTROS GASTOS FIXOS
SUBVENCIÓNS E AXUDAS
TIPO DE AXUDA
IMPORTE
FINANCIAMENTO
Importe actual
Importe previsto
Préstamos (xuros anuais dos préstamos actuais e os que financien a incorporación)
Deberá acreditarse documentalmente a existencia dos préstamos á explotación
MARXE NETA DE EXPLOTACIÓN (€)
Deberá coincidir co calculado no plan empresarial
RENDA UNITARIA DE TRABALLO (€)
Deberá coincidir co calculado no plan empresarial
Todos os datos que que figuran no resumo serán coincidentes co plan empresarial presentado. 
Os cálculos realizados para obter os datos achegados seguirán as directrices fixadas no texto da orde de axudas.
ANEXO IV
(continuación)
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que, en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
ORGANISMOS
ANO
IMPORTE (€)
DISPOSICIÓN REGULADORA
2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3. Non estar incurso/a en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
4. Non estar incurso/a 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 do pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, 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.
6. Que se compromete a exercer a actividade agraria durante cinco anos, contados desde a instalación.
7. Que se comprometerse 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 cumprir coa normativa sobre información e publicidade das axudas Feader indicadas no anexo III do Regulamento(UE) 808/2014.
9. Que se compromete a comunicarlle á Consellería do Medio Rural os cambios que poidan afectar a cualificación como explotación agraria prioritaria, conforme o artigo 16.2 da Lei 19/1995 e o indicado no Decreto 200/2012, polo que se regula o Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia.
10. Que os membros que integran a comunidade de bens/sociedade civil son os que se relacionan na seguinte táboa; 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 un deles son as que se indican a seguir:
NIF
NOME OU RAZÓN SOCIAL
% EXECUCIÓN
% SUBVENCIÓN
PRESENTADO
CÓD. PROC.  
ANO
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta electrónica automatizada. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar os devanditos documentos.
DENEGO E PRESENTO O DOCUMENTO
ANEXO IV
(continuación)
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle de que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a sxt.medio-rural@xunta.gal
LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 29 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos 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 de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017.
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural de
..\..\Logos\Otros_Galicia\sede-electronica.png
Este formulario tamén pode presentarse electronicamente na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal
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