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ción.», no seu número 1 ao final do parágrafo, onde
di: «... tendo de prazo ata o 18 de outubro de 2009,
inclusive», debe dicir: «... tendo de prazo ata o 31
de outubro de 2009, inclusive».

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Orde do 18 de febreiro de 2009 pola que se
establecen as bases que regulan a conce-
sión das axudas para o fomento das razas
autóctonas galegas de protección especial
en perigo de extinción, e se convocan no
ano 2009.

A gandería baseada nas nosas razas autóctonas foi
tradicionalmente fonte dunha incalculable riqueza
desde diversos puntos de vista, tanto económicos
como sociais e ambientais. Hoxe en día, debemos
destacar tamén a importancia da conservación des-
tas razas polo recurso xenético que supoñen e polo
seu papel fundamental na conservación de ecosiste-
mas e pastos.

Trátase tamén dunha ferramenta útil para a fixa-
ción da poboación no medio rural, incrementando a
calidade, a competitividade e o valor engadido dos
produtos.

Por este motivo establécense axudas dirixidas ás
asociacións de criadores das razas gandeiras autóc-
tonas galegas de protección especial en perigo de
extinción que desenvolvan actuacións destinadas ao
fomento destas razas.

As actividades subvencionables por esta orde
enmárcanse no disposto nas directrices comunita-
rias sobre axudas estatais ao sector agrario e forestal
2007-2013 (2006/C 319/01), no Regulamento
1857/2006 da Comisión, do 15 de decembro de
2006 (DOUE L 358/3, 16-12-2006), sobre a aplica-
ción dos artigos 87 e 88 do Tratado e das axudas
estatais para pequenas e medianas empresas dedica-
das á produción de produtos agrícolas, e o estableci-
do no Real decreto 1366/2007, do 19 de outubro,
polo que se establecen as bases reguladoras das sub-
vencións destinadas ao fomento das razas autóctonas
españolas de protección especial en perigo de extin-
ción.

En consecuencia, de acordo co previsto no arti-
go 30.1º.3 do Estatuto de autonomía de Galicia, e no
uso das facultades que me confiren os artigos 7 e 14
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, así como as competencias que me confiren a
Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia e
Lei 1/1983, reguladora da Xunta e do seu presidente,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto da orde.

1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases polas
que rexerán a concesión de axudas da Consellería do

Medio Rural para o fomento das razas autóctonas
galegas de protección especial ou en perigo de extin-
ción na Comunidade Autónoma de Galicia.

2. As bases reguladoras publicaranse no Diario
Oficial de Galicia e na páxina web oficial da Conse-
llería do Medio Rural.

3. Así mesmo, por medio desta orde convócase a
devandita axuda para o ano 2009.

Artigo 2º.-Obxecto da axuda.

Esta axuda, tramitada a través do procedemento de
concorrencia competitiva para o fomento das razas
autóctonas galegas de protección especial ou en
perigo de extinción, ten como finalidade:

1. O aumento da rendibilidade das explotacións
gandeiras galegas, da súa viabilidade e do nivel de
vida dos gandeiros.

2. A modernización do sector gandeiro galego en
materia de xenética, sanidade e produción animal.

3. A mellora da eficacia dos sistemas produtivos
agrarios e das calidades nas súas producións.

4. A optimización na utilización das oportunidades
e recursos dispoñibles.

Artigo 3º.-Beneficiarios.

Poderán acollerse ás axudas descritas nesta orde
as organizacións ou asociacións de criadores das
razas autóctonas galegas de protección especial en
perigo de extinción que cumpran os requisitos
seguintes:

a) Desenvolver a súa actividade e que estean
domiciliadas na Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Carecer de ánimo de lucro.

c) Acreditar que os gandeiros que as integran con-
centran un mínimo do 60% do censo de reproduto-
ras da/s raza/s en perigo de extinción.

d) Estar oficialmente recoñecidas para a xestión do
libro ou libros xenealóxicos da raza ou razas en peri-
go de extinción pola Comunidade Autónoma de
Galicia e garantir nos estatutos a participación
democrática dos seus membros e ausencia de trato
discriminatorio para os criadores.

e) As entidades solicitantes deberán cumprir co
disposto no anexo I do Regulamento (CE) 364/2004
da Comisión, do 25 de febreiro de 2004, polo que se
modifica o Regulamento (CE) 70/2001 con vistas a
ampliar o seu alcance ás axudas de investigación e
desenvolvemento (DOUE L número 63, de 28 de
febreiro de 2004) relativo á aplicación dos artigos 87
e 88 do Tratado CE ás axudas estatais ás pequenas e
medianas empresas, e que se recolle no anexo III de
esta orde.

f) As entidades solicitantes deberán cumprir os
requisitos exixidos nos artigos 13.2º e 13.3º da
Lei 38/2003, xeral de subvencións e, se for o caso, o
recollido nos artigos 10.2º e 10.3º da Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia.
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Artigo 4º.-Gastos subvencionables.

1. Poderán ser subvencionadas as seguintes actua-
cións:

a) Realización de estudos e estatísticas sobre os
aspectos etnolóxicos, zootécnicos e produtivos das
especies, así como sobre a súa caracterización mor-
folóxica e reprodutiva.

b) Educación, formación e divulgación de coñece-
mentos científicos en materia zootécnica.

c) Organización de certames gandeiros e participa-
ción neles.

d) Creación ou mantemento de libros xenealóxicos.

e) Elaboración de programas de conservación e
mellora xenética e a súa posta en práctica.

f) Creación de bancos de xermoplasma, seme e
embrións conxelados ou reserva en vivo en centros
autorizados oficialmente.

2. As actividades das alíneas a) e e) do número
anterior deberán estar realizados por centros de
investigación ou desenvolvemento e asinados por un
responsable deles.

Artigo 5º.-Contía das axudas.

1. A contía total da subvención, que se destinará a
financiar os custos que ocasione a realización das
actuacións previstas no artigo 4º, non poderá supe-
rar un máximo de 60.000 euros por raza e anualida-
de.

2. Non obstante, para as actuacións previstas nas
alíneas a), b), c) e d) do punto 1 do artigo 4º o custo
subvencionable poderá alcanzar o 100% do investi-
mento, mentres que o financiamento das actuacións
previstas nas alíneas e) e f) non poderá ser superior
ao 70% e 40% por cento do investimento realizado,
respectivamente.

3. En todo caso, o importe total percibido por un
mesmo beneficiario resultante da suma das alíneas
a), b) e c) do artigo 4º.1 non poderá exceder 100.000
euros ao longo de tres exercicios fiscais.

Artigo 6º.-Solicitudes e prazos de presentación.

1. As solicitudes presentaranse nos rexistros dos
órganos dependentes da Consellería de Medio
Rural. Así mesmo, poderán presentarse nos rexistros
de calquera órgano administrativo que pertenza á
Administración xeral do Estado, á de calquera
Administración das comunidades autónomas ou a
algunha das entidades que integran a Administra-
ción local se, neste último caso, se subscribiu o
oportuno convenio, ou por calquera outro medio pre-
visto no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común.

No caso de envío por correo, farase de acordo co
regulamentariamente previsto no artigo 31 do Real
decreto 1829/1999, do 3 de decembro, polo que se
aproba o regulamento polo que se regula a presta-

ción dos servizos postais, en desenvolvemento do
establecido na Lei 24/1998, do 13 de xullo, do ser-
vizo postal universal e de liberalización dos servizos
postais, que se presentará en sobre aberto, co obxec-
to de que no encabezamento da primeira folla do
documento que se queira enviar se faga constar, con
claridade, o nome da oficina e a data, o lugar, a hora
e minuto da súa admisión.

2. Á solicitude de axuda, segundo o modelo do
anexo I, debera xuntárselle a seguinte documenta-
ción:

a) Fotocopia cotexada do código de identificación
fiscal.

b) Acreditación da personalidade xurídica da enti-
dade solicitante

c) Copia cotexada dos estatutos que permita verifi-
car que carece de ánimo de lucro e que se garante a
participación democrática dos seus membros.

d) Acreditación da representatividade do solici-
tante.

e) Certificado orixinal da entidade financeira
sobre a titularidade da conta en que se solicita o
ingreso do importe da axuda.

f) Declaración do conxunto de todas as solicitudes
efectuadas ou concedidas para o mesmo proxecto,
das distintas administracións públicas competentes
ou calquera dos seus organismos, entes ou socieda-
des, así como doutros ingresos ou recursos que
financien o proxecto, mediante o modelo de declara-
ción que figura no anexo II.

g) Memoria pormenorizada do programa de actua-
ción que se pretende desenvolver, obxectivos, orza-
mento pormenorizado e prazo de execución.

h) Avaliación económica dos investimentos que se
van realizar.

i) Acreditación de que os gandeiros que a integran
dispoñen dun mínimo do 60% das reprodutoras da
raza ou razas en perigo de extinción.

j) Acreditación de que se dispón dos medios técni-
cos e de persoal axeitados para a realización das
actividades subvencionadas e descrición deles.

k) Acreditación do acordo da xunta directiva de
aprobación da realización das actuacións obxecto de
subvención.

l) Acreditación ou certificación da acta de reunión
da xunta directiva pola que se acorda a exixencia a
todos os socios ou integrantes, do cumprimento das
normas mínimas en materia sanitaria, identificación,
alimentación, ambiente, hixiene e benestar dos ani-
mais, de conformidade coa normativa comunitaria,
nacional e autonómica.

3. O prazo de presentación de solicitudes será dun
mes contado a partir do día seguinte ao da publica-
ción desta orde no Diario Oficial de Galicia. Enten-
derase como último día do prazo o correspondente ao
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mesmo ordinal do día da publicación. Se o último
día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao
primeiro día hábil seguinte, e se no mes de vence-
mento non houber día equivalente ao inicial do cóm-
puto, entenderase que o prazo expira o último do
mes.

4. Se a documentación presentada for incompleta
ou non reunir os requisitos establecidos, requirirase
o responsable para que no prazo de dez días hábiles,
desde o seguinte ao de recepción do requirimento,
emende a falla ou xunte os documentos preceptivos,
con advertencia de que, se non o fixer, se terá por
desistido da súa solicitude, de acordo co establecido
no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, na
súa redacción dada pola Lei 4/1999, do 13 de xanei-
ro.

Artigo 7º.-Autorización.

A presentación da solicitude de concesión de axu-
da polo interesado implicará a autorización á Direc-
ción Xeral de Produción, Industrias e Calidade
Agroalimentaria para solicitar as certificacións que
deban emitir a Axencia Estatal da Administración
Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social
e a Consellería de Economía e Facenda da Xunta de
Galicia. Así mesmo, de acordo co establecido na dis-
posición primeira do Decreto 132/2006, do 27 de
xullo, de creación dos rexistros de axudas, subven-
cións e convenios e de sancións da Xunta de Gali-
cia, a persoa solicitante da axuda consentirá expre-
samente a inclusión e publicidade dos datos rele-
vantes referidos ás axudas e subvencións recibidas,
así como ás sancións impostas, de ser o caso.

Artigo 8º.-Criterios de adxudicación.

Na concesión de axudas previstas nesta orde terán
prioridade as solicitudes das entidades de segundo
grado que agrupen as asociacións de criadores de
animais de razas puras en perigo de extinción. De
todos os xeitos, estableceranse os seguintes criterios
de valoración para todos os solicitantes:

1. Atendendo á capacidade da organización ou
asociación de criadores para desenvolver as actua-
cións a financiar, dispoñendo dos medios técnicos e
persoais, en cada unha das razas, ata 3 puntos.

2. Entidade solicitante, para cada unha das razas,
que agrupe o maior número de explotacións sobre as
cales se desenvolven programas de actuación suxei-
tos a subvención: ata 3 puntos.

3. Entidade solicitante, para cada unha das razas,
que agrupe o maior número de censo en UGM sobre
as cales se desenvolven programas de actuación
suxeitos a subvención: ata 3 puntos.

Artigo 9º.-Tramitación e resolución.

1. O órgano competente para a instrución e trami-
tación do procedemento é a Dirección Xeral de Pro-
dución, Industrias e Calidade Agroalimentaria. A
resolución do expediente corresponde ao conselleiro

de Medio Rural, por proposta do director xeral de
Producción, Industrias e Calidade Agroalimentaria.

2. A baremación das solicitudes, segundo os crite-
rios do artigo 8º, efectuarase por un órgano colexia-
do constituído para o efecto, formado por: presiden-
te (o subdirector/a xeral de Gandaría); vogal (o/a
xefe/a de servizo de Planificación Gandeira), e
secretario (o/a xefe/a do Servizo de Producións Gan-
deiras), que emitirá o informe correspondente. Á
vista deste informe, o director xeral de Produción,
Industrias e Calidade Agroalimentaria elevará pro-
posta de resolución ao conselleiro do Medio Rural.

3. O prazo máximo para resolver e notificar o pro-
cedemento será dun máximo de nove meses conta-
dos a partir do día seguinte ao da publicación desta
orde no Diario Oficial de Galicia. A falla de notifi-
cación no dito prazo poderase entender desestimato-
ria das peticións de axuda.

4. Esta resolución pon fin á vía administrativa e
contra ela poderá presentarse recurso potestativo de
reposición ante o mesmo órgano, no prazo dun mes a
partir do día seguinte ao da súa notificación, ou ben,
alternativamente, recurso contencioso-administrati-
vo no prazo de dous meses contados a partir do día
seguinte ao da notificación.

Artigo 10º.-Seguimento e control da concorrencia e
acumulación de subvencións, axudas, ingresos ou
recursos que financien as actividades subvenciona-
das.

1. Xunto coa solicitude inicial, os peticionarios
das axudas presentarán unha declaración de
conxunto de todas as solicitudes efectuadas ou con-
cedidas, para o mesmo proxecto, das distintas admi-
nistracións ou entes públicos, así como doutros
ingresos ou recursos que financien as actividades
subvencionadas, segundo o modelo do anexo II des-
ta orde.

2. En calquera caso, coas xustificacións, e se hou-
ber modificación da declaración anterior, o peticio-
nario presentará unha declaración complementaria
do conxunto das axudas solicitadas, tanto das apro-
badas ou concedidas como das pendentes de resolu-
ción, para un mesmo proxecto, das distintas admi-
nistracións públicas competentes ou calquera dos
seus organismos, entes ou sociedades, así como dou-
tros ingresos ou recursos que financien as activida-
des subvencionadas.

Artigo 11º.-Control da execución dos programas.

O control da execución dos programas levarao a
cabo a Dirección Xeral de Produción, Industrias e
Calidade Agroalimentaria, realizando as comproba-
cións e inspeccións que considere necesarias, co fin
de comprobar a veracidade dos datos e da documen-
tación presentada, así como o lóxico seguimento e
control das axudas concedidas. Tamén facilitará
toda a información que lle sexa requirida pola Inter-
vención Xeral da Comunidade Autónoma, nos ter-
mos que establece a Lei de subvencións de Galicia
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e a súa normativa de desenvolvemento. Así mesmo,
estará sometida ás actuacións de comprobación pre-
vistas na lexislación do Tribunal de Contas e do
Consello de Contas no exercicio das súas funcións
de fiscalización e control do destino das axudas.

Artigo 12º.-Modificación das axudas.

1. As subvencións a que se refire esta orde consi-
deraranse subvencións máximas e poderán ser redu-
cidas, por proposta da Dirección Xeral de Produ-
ción, Industrias e Calidade Agroalimentaria, cando
exista concorrencia doutras axudas outorgadas por
outras administracións ou entes públicos ou priva-
dos, nacionais ou internacionais, ou doutros ingresos
ou recursos que financien as actividades subvencio-
nadas.

2. O pagamento da subvención realizarase con
xustificación previa, polo beneficiario, da realiza-
ción da actividade, proxecto, obxecto ou adopción do
comportamento para o cal se concedeu, nos termos
establecidos nesta orde.

3. Producirase a perda do dereito ao cobramento
total ou parcial da subvención, no suposto de falla
de xustificación ou de concorrencia dalgunha das
causas previstas no artigo 37 da Lei 38/2003, do 17
de novembro, xeral de subvencións.

4. Toda alteración das condicións tidas en conta
para a concesión das axudas e, en todo caso, a
obtención concorrente de subvencións ou axudas
outorgadas por outras administracións ou entes
públicos ou privados, nacionais ou internacionais,
ou doutros ingresos ou recursos que financien as
actividades subvencionadas, poderá dar lugar á
modificación da resolución de concesión.

Artigo 13º.-Reintegro da axuda e obriga de facili-
tar información.

1. O interesado ten a obriga do reintegro, total ou
parcial, da subvención ou axuda pública percibida
xunto cos xuros de demora producidos desde o seu
pagamento nos supostos de incumprimento das con-
dicións establecidas para a súa concesión e nos
casos establecidos no artigo 37 da Lei 38/2003, do
17 de novembro, xeral de subvencións.

2. Así mesmo, ten a obriga de facilitar toda a infor-
mación que lle sexa requirida pola Intervención
Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Con-
tas e o Consello de Contas, no exercicio das súas
funcións de fiscalización e control do destino das
axudas, así como as que lle solicite calquera órgano
comunitario de inspección ou control.

Artigo 14º.-Infracións e sancións.

No tocante a infraccións e sancións, será de apli-
cación o título IV, infraccións e sancións administra-
tivas en materia de subvenciones, da Lei 38/2003,
do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Artigo 15º.-Réxime de incompatibilidades.

1. As axudas recollidas nesta orde son compatibles
con outras subvencións, axudas, ingresos ou recur-
sos para a mesma finalidade, procedentes de calque-
ra Administración ou ente público ou privado,
nacional, da Unión Europea ou de organismos inter-
nacionais

2. Non obstante, a obtención concorrente de axudas
outorgadas para a mesma finalidade por outras admi-
nistracións ou entes públicos ou privados, nacionais
ou internacionais, cando o importe total das subven-
cións percibidas por cada beneficiario supere o custo
de toda a actividade que se vaia desenvolver para o
período de que se trate, dará lugar á redución que
corresponda no importe das subvencións reguladas
nesta orde, ata se axustar a ese límite.

Se aínda así a suma de subvencións supón unha
intensidade da axuda superior ás porcentaxes máxi-
mos establecidas no artigo 5º ou na normativa estatal
ou comunitaria aplicable, reducirase ata o citado
límite.

Artigo 16º.-Xustificacións.

1. As xustificacións técnicas e económicas da rea-
lización do programa deberán presentarse antes do
15 de novembro, preferentemente no rexistro da
consellería, das súas delegacións provinciais ou nas
oficinas agrarias comarcais. Así mesmo, poderán
presentarse nos rexistros de calquera órgano admi-
nistrativo que pertenza á Administración xeral do
Estado, á de calquera Administración das comuni-
dades autónomas ou a algunha das entidades que
integran a Administración local se, neste último
caso, se subscribiu o oportuno convenio ou por cal-
quera outro medio previsto no artigo 38.4º da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídi-
co das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.

Cando se trate de xustificacións de gastos en nómi-
nas de persoal contratado polas entidades solicitan-
tes para desenvolver as actuacións subvencionables
poderanse presentar ata o 15 de decembro, median-
te a súa entrega á Dirección Xeral de Produción,
Industrias e Calidade Agroalimentaria.

2. Transcorrido o prazo sen que o/a beneficiario/a
presentase a documentación solicitada, poderase
entender a perda do dereito ao cobramento.

3. Por regra xeral, os gastos realizados polo bene-
ficiario final deberán xustificarse mediante facturas
orixinais pagadas. Nos casos en que isto non sexa
posible, os gastos xustificaranse por medio de docu-
mentos contables de valor probatorio equivalente.
Para efectuar o pagamento da axuda concedida é
necesario que os beneficiarios presenten os xustifi-
cantes orixinais de investimento total, transferencia
bancaria dos pagamentos, unha relación informati-
zada destes e unha memoria explicativa sobre a rea-
lización das actividades auxiliadas, que probe a
prestación efectiva dos servizos. Para cada concepto
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presentarase unha táboa comparativa entre os gastos
realizados, debidamente xustificados, e os presenta-
dos no orzamento inicial. A relación informatizada
das facturas debe constar dos seguintes campos:
concepto, provedor, número de factura, data de emi-
sión e data de pagamento, base impoñible, importe
correspondente ao IVE e importe total con IVE.

4. Considérase gasto realizado o que foi efectiva-
mente pagado, de xeito que en aqueles gastos pre-
sentados en que non se xustifique o seu pagamento
mediante transferencia bancaria, teranse que xusti-
ficar do mesmo xeito no momento en que se realicen,
para que a axuda se poida pagar. Non se considera-
rá gasto realizado o IVE, excepto no caso de benefi-
ciarios que acrediten estar exentos do imposto sobre
o valor engadido pola axencia tributaria.

5. De acordo co artigo 28, número 6, da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Gali-
cia, cando as actividades fosen financiadas, ademais
de coa subvención, con fondos propios ou con outras
subvencións ou recursos, deberá acreditarse na xus-
tificación o importe, a procedencia e a aplicación de
tales fondos ás actividades subvencionadas.

6. De acordo co artigo 29, número 3, da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Gali-
cia, cando o importe do gasto subvencionable supe-
re a contía de 30.000 euros, no suposto de custo por
execución de obra, ou de 12.000 euros no caso de
subministración de bens de equipamento ou presta-
ción de servizos por empresas de consultoría ou
asistencia técnica, o beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de diferentes provedores,
con carácter previo á contratación do compromiso
para a prestación do servizo ou a entrega do ben, sal-
vo que polas especiais características dos gastos
subvencionables non exista no mercado suficiente
número de entidades que o subministren ou presten,
ou salvo que o gasto se realizase con anterioridade á
solicitude da subvención.

A elección entre as ofertas presentadas, que debe-
rán achegarse na xustificación ou, se é o caso, na
solicitude da subvención, realizarase conforme cri-
terios de eficiencia e economía e debe xustificarse
expresamente nunha memoria cando non recaia na
proposta económica máis vantaxosa.

Conforme o disposto no artigo 18 do Regulamen-
to 1857/2006 sobre a aplicación dos artigos 87 e 88
do Tratado e das axudas estatais para as pequenas e
medianas empresas dedicadas á produción de pro-
dutos agrícolas, en que se establecen as condicións
previas á concesión de axudas, non poderán subven-
cionarse actividades levadas a cabo con anteriorida-
de á aceptación expresa e vinculante para a autori-
dade competente da solicitude da axuda presentada.

Artigo 17º.-Financiamento.

1. As axudas que deriven da aplicación desta orde
financiaranse con cargo á seguinte aplicación orza-
mentaria dos orzamentos xerais da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano 2009:

Aplicación 11.03.713-C.771.3 dotada para esta
finalidade cun importe máximo de 480.000 euros.

2. Poderán concederse subvencións por importe
superior á contía total máxima fixada na convocato-
ria, sempre dentro dos límites establecidos por esta
convocatoria e demás lexislación aplicable, sen que
previamente se realice unha nova convocatoria, no
suposto de que se incremente o importe do crédito
orzamentario dispoñible como consecuencia dunha
xeración, unha ampliación ou unha incorporación de
crédito.

3. A concesión da axuda someterase á condición
suspensiva da existencia de crédito adecuado e sufi-
ciente no momento da resolución.

4. Así mesmo, os importes dos orzamentos xerais
da Comunidade Autónoma de Galicia con que se
financiarán estas axudas poderanse incrementar con
fondos comunitarios, estatais ou autonómicos ache-
gados para o efecto.

Disposicións adicionais

Primeira.-En todas aquelas cuestións non previs-
tas na presente orde será de aplicación o disposto na
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subven-
cións, sen prexuízo da aplicación das normas de
organización e procedemento dispostas na
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Gali-
cia.

Segunda.-De conformidade co artigo 13.4º da
Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de
boas prácticas na Administración pública galega, a
Consellería do Medio Rural publicará no Diario Ofi-
cial de Galicia e na súa páxina web oficial as conce-
sións das axudas reguladas nesta orde, polo que a
presentación da solicitude leva implícita autoriza-
ción para o tratamento necesario dos datos dos bene-
ficiarios e da súa publicación na citada páxina web.

Así mesmo, de acordo co establecido na disposi-
ción adicional primeira do Decreto 132/2006, do 27
de xullo, de creación dos rexistros de axudas, sub-
vencións e convenios e sancións da Xunta de Gali-
cia, a persoa solicitante da axuda consentirá expre-
samente a inclusión e publicidade dos datos rele-
vantes referidos ás axudas e subvencións recibidas,
así como ás sancións impostas, de ser o caso.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Facúltase o director xeral de Produción,
Industrias e Calidade Agroalimentaria para ditar
cantas disposicións sexan necesarias para a aplica-
ción desta orde.

Segunda.-Esta orde entrará en vigor o día seguinte
ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 18 de febreiro de 2009.

Alfredo Suárez Canal
Conselleiro do Medio Rural
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PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDE
AXUDAS PARA O FOMENTO DAS RAZAS AUTÓCTONAS GALEGAS 

 DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN PERIGO DE EXTINCIÓN MR536A

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

ANEXO  I: MODELO DE SOLICITUDE

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

SINATURA DO SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA

Orde do 18 de febreiro de 2009 pola que se establecen as bases que regulan a 
concesión das axudas para o fomento das razas autóctonas galegas de protección 
especial en perigo de extinción, e se convocan no ano 2009.

Conselleiro do Medio Rural

, de de

ENTIDADE

ENDEREZO

CONCELLO

NIF

CÓDIGO POSTAL

FAXTELÉFONO

PROVINCIA

DATOS DO SOLICITANTE

CORREO ELECTRÓNICO

APELIDOS

ENDEREZO

CONCELLO

NIF

CÓDIGO POSTAL

FAXTELÉFONO

PROVINCIA

E, na súa representación:

CORREO ELECTRÓNICO

NOME

CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DA SUCURSAL DÍXITOS DE CONTROL CÓDIGO DA CONTA 

BANCO OFICINA

DATOS BANCARIOS

FOTOCOPIA COTEXADA DO CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA

CERTIFICADO ORIXINAL DA ENTIDADE FINANCEIRA SOBRE A TITULARIDADE DA CONTA EN QUE SE SOLICITA O INGRESO DO IMPORTE DA AXUDA

DECLARACIÓN DO CONXUNTO DE TODAS AS SOLICITUDES EFECTUADAS OU CONCEDIDAS PARA O MESMO PROXECTO DAS DISTINTAS ADMINISTRACIÓNS 
PÚBLICAS COMPETENTES OU CALQUERA DOS SEUS ORGANISMOS, ENTES OU SOCIEDADES, ASÍ COMO DOUTROS INGRESOS OU RECURSOS QUE FINANCIEN O 
PROXECTO, OU, SE É O CASO, CUBRIR, DEBIDAMENTE ASINADA, A DECLARACIÓN QUE FIGURA NO ANEXO II

ACREDITACIÓN DA PERSONALIDADE XURÍDICA DA ENTIDADE SOLICITANTE 

ACREDITACIÓN DA REPRESENTATIVIDADE DO SOLICITANTE 

AVALIACIÓN ECONÓMICA DOS INVESTIMENTOS QUE SE VAN REALIZAR

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓN QUE SE PRETENDE DESENVOLVER, OBXECTIVOS, ORZAMENTO PORMENORIZADO E PRAZO DE EXECUCIÓN

COPIA COTEXADA DOS ESTATUTOS DA ENTIDADE SOLICITANTE

ACREDITACIÓN DE DISPOÑER DOS MEDIOS TÉCNICOS E DE PERSOAL AXEITADOS Á REALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES OBXECTO DE  SUBVENCIÓN

ACREDITACIÓN OU CERTIFICACIÓN DA ACTA  DE REUNIÓN DA XUNTA DIRECTA , POLA QUE SE ACORDA  A EXIXENCIA, PARA TODOS OS SOCIOS OU INTEGRANTES 
DO  CUMPRIMENTO DAS NORMAS MÍNIMAS EN MATERIA SANITARIA, IDENTIFICACIÓN, ALIMENTACIÓN, AMBIENTE, HIXIENE E BENESTAR DOS ANIMAIS, DE 
CONFORMIDADE COA NORMATIVA COMUNITARIA, NACIONAL E AUTONÓMICA

O/A abaixo asinante declara que ten coñecemento da normativa reguladora desta axuda e comprométese a cumprir co programa aprobado pola consellería e elaborado pola 
asociación de gandeiros da raza considerada. E, por tanto, solicita que lle sexa concedida a axuda establecida na Orde do 24 de marzo de 2008, da Consellería do Medio 
Rural, pola que se establecen axudas para o fomento das razas autóctonas galegas de protección especial en perigo de extinción.

ACREDITACIÓN DO ACORDO DA XUNTA DIRECTIVA DE APROBACIÓN DA REALIZACIÓN DAS ACTUACIÓNS OBXECTO DE SUBVENCIÓN.

ACREDITACIÓN DE QUE A ENTIDADE SOLICITANTE INTEGRA GANDEIROS QUE AGRUPAN UN MÍNIMO DO 60% DAS REPRODUTORAS DA/S RAZA/S E PERIGO DE 
EXTINCIÓN

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os datos persoais recollidos nesta solicitude, 
se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e 
oposición previstos na lei, dirixindo un escrito a esta consellería como responsable do ficheiro (o enderezo figura ao pé desta solicitude).
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ANEXO  II

DECLARO:

, de de

Non ter solicitado e non ter concedidas axudas para o mesmo proxecto das distintas administracións públicas competentes ou calquera dos seus 
organismos, entes ou sociedades, así como non existiren outros ingresos ou recursos que financien o proxecto

Ter solicitado e ter concedidas axudas para o mesmo proxecto das distintas administracións públicas competentes ou calquera dos seus 
organismos, entes ou sociedades, así como outros ingresos ou recursos que financien o proxecto, a saber:

Asdo.:

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

DECLARACIÓN DE AXUDAS

con DNIDon/Dona

en nome propio ou representante da entidade

e domicilio social en 

con CIF

E para que así conste, para os efectos oportunos, asino a presente declaración:

ANEXO III

Contido anexo I do Regulamento (CE) 364/2004 da Comisión
de 25 de febreiro de 2004

Definición de microempresas, pequenas e media-
nas empresas adoptada pola comisión.

Artigo 1º.-Empresa.

Considerarase empresa toda entidade, independen-
temente da súa forma xurídica, que exerza unha acti-
vidade económica. En particular, consideraranse
empresas as entidades que exerzan unha actividade
artesanal ou outras actividades a título individual ou
familiar, as sociedades de persoas e as asociacións que
exerzan unha actividade económica de forma regular.

Artigo 2º.-Os efectivos e límites financeiros que
definen as categorías de empresas.

1. A categoría de microempresas, pequenas e
medianas empresas (PEME) está constituída polas

empresas que ocupan menos de 250 persoas e cuxo
volume de negocios anual non excede 50 millóns de
euros ou cuxo balance xeral anual non excede 43
millóns de euros.

2. Na categoría das PEME defínese unha pequena
empresa como unha empresa que ocupa menos de 50
persoas e cuxo volume de negocios anual ou cuxo
balance xeral anual non supera os 10 millóns de
euros.

3. Na categoría das PEME defínese unha microem-
presa como unha empresa que ocupa menos de 10
persoas e cuxo volume de negocios anual ou cuxo
balance xeral anual non supera os 2 millóns de
euros.

Artigo 3º.-Tipos de empresas considerados para o
cálculo dos efectivos e os importes financieiros.

1. É unha empresa autónoma a que non pode cua-
lificarse nin como empresa asociada para efectos do
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número 2 nin como empresa vinculada para efectos
do número 3.

2. Son empresas asociadas todas as empresas que
non se poden cualificar como empresas vinculadas
para efectos do número 3 e entre as cales existe a
relación seguinte: unha empresa (empresa partici-
pante) posúe, por si soa ou conxuntamente con unha
ou máis empresas vinculadas para os efectos da defi-
nición do punto 3, o 25% ou máis do capital ou dos
dereitos de voto doutra empresa (empresa participa-
da).

Unha empresa pode, non obstante, recibir a cuali-
ficación de autónoma, sen empresas asociadas, aín-
da que se acade ou supere o límite máximo do 25%,
cando estean presentes as categorías de investidores
seguintes, e a condición de que entre estes, indivi-
dual ou conxuntamente, e a empresa en cuestión non
existan os vínculos descritos no número 3:

a) Sociedades públicas de participación, socieda-
des de capital risco, persoas físicas ou grupos de
persoas físicas que realicen unha actividade regular
de investimento en capital risco (investidores provi-
denciais ou business angels) e invistan fondos pro-
pios en empresas sen cotización bolsista, desde que
a investimento dos devanditos business angels na
mesma empresa non supere 1.250.000 euros.

b) Universidades ou centros de investigación sen
fins lucrativos

c) Investidores institucionais, incluídos os fondos
de desenvolvemento rexional

d) Autoridades locais autónomas cun orzamento
anual de menos de 10 millóns de euros e unha
poboación inferior a 5.000 habitantes.

3. Son empresas vinculadas as empresas entre as
cales existe algunha das seguintes relacións:

a) Unha empresa posúe a maioría dos dereitos de
voto dos accionistas ou socios doutra empresa.

b) Unha empresa ten dereito a nomear ou revogar
a maioría dos membros do órgano de administración,
dirección ou control doutra empresa.

c) Unha empresa ten dereito a exercer unha
influencia dominante sobre outra, en virtude dun
contrato celebrado con ela ou unha cláusula estatu-
taria da segunda empresa.

d) Unha empresa, accionista ou asociada a outra,
controla soa, en virtude dun acordo celebrado con
outros accionistas ou socios da segunda empresa, a
maioría dos dereitos de voto dos seus accionistas.

Hai presunción de que non existe influencia domi-
nante cando os investidores enunciados no segundo
parágrafo do número 2 non teñan implicación direc-
ta ou indirecta na xestión da empresa en cuestión,
sen prexuízo dos dereitos que lles correspondan na
súa calidade de accionistas ou de asociados.

As empresas que manteñan calquera das relacións
determinadas no parágrafo primeiro a través de outra
ou outras empresas, ou cos investidores enumerados
no número 2, consideraranse tamén vinculadas.

Consideraranse tamén empresas vinculadas as que
manteñan algunha das devanditas relacións a través
dunha persoa física ou un grupo de persoas físicas
que actuen de común acordo, se as devanditas
empresas exercen a súa actividade ou parte dela no
mesmo mercado de referencia ou en mercados con-
tiguos.

Considerarase mercado contiguo o mercado dun
produto ou servizo situado nunha posición inmedia-
tamente anterior ou posterior á do mercado en cues-
tión.

1. Exceptuando dos casos citados no segundo
parágrafo do número 2, unha empresa non pode ser
considerada como PEME se o 25% ou máis do seu
capital ou dos seus dereitos de voto están controla-
dos, directa ou indirectamente, por un ou máis orga-
nismos públicos ou colectividades públicas.

2. As empresas poden efectuar unha declaración
relativa á súa cualificación como empresa autónoma,
asociada ou vinculada, así como aos datos relativos
aos límites máximos enunciados no artigo 2º. Pode
efectuarse esta declaración aínda que o capital estea
distribuído de tal forma que non se poida determinar
con precisión quen o posúe, se a empresa declara
con presunción lexítima e fiable que o 25% ou máis
do seu capital non pertence a outra empresa ou non
o detén conxuntamente con empresas vinculadas
entre elas ou a través de persoas físicas ou dun gru-
po de persoas físicas. Tales declaracións non eximen
dos controis e verificacións previstos polas normati-
vas nacionais ou comunitarias.

Artigo 4º.-Datos que hai que tomar en conta para
calcular os efectivos, os importes financeiros e o perío-
do de referencia.

1. Os datos seleccionados para o cálculo do per-
soal e os importes financeiros son os corresponden-
tes ao último exercicio contable fechado, e calcúlan-
se sobre unha base anual. Tense en conta a partir da
data en que se fechan as contas. O total de volume
de negocios calcularase sen o imposto sobre o valor
engadido (IVE) nin tributos indirectos.

2. Cando unha empresa, na data de feche das con-
tas, constate que se superaron nun sentido ou nou-
tro, e sobre unha base anual, os límites máximos de
efectivos ou os límites máximos financeiros enuncia-
dos no artigo 2º, esta circunstancia só lle fará adqui-
rir ou perder a calidade de media ou pequena
empresa, ou de microempresa, se esta superación se
produce en dous exercicios consecutivos.

3. En empresas de nova creación que non fecharon
aínda as súas contas, utilizaranse datos baseados en
estimacións fiables realizadas durante o exercicio
financeiro.
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Artigo 5º.-Os efectivos.

Os efectivos corresponden ao número de unidades
de traballo anual (UTA), é dicir, ao número de per-
soas que traballan na empresa en cuestión ou por
conta da devandita empresa a tempo completo
durante todo o ano de que se trate. O traballo das
persoas que non traballan todo o ano, ou traballan a
tempo parcial, independentemente da duración do
seu traballo, ou o traballo estacional, cóntanse como
fraccións de UTA. Nos efectivos contabilízanse as
categorías seguintes:

a) Asalariados.

b) Persoas que traballan para a empresa, que
teñan con ela un vínculo de subordinación e estean
asimiladas a asalariados conforme dereito nacional.

c) Propietarios que dirixen a súa empresa.

d) Socios que exerzan unha actividade regular na
empresa e gocen de vantaxes financeiras por parte
da empresa.

Os aprendices ou alumnos de formación profesio-
nal con contrato de aprendizaxe ou formación profe-
sional non se contabilizarán dentro dos efectivos.
Non se contabiliza a duración dos permisos de
maternidade ou dos permisos parentais.

Artigo 6º.-Determinación dos datos da empresa.

1. No caso de empresas autónomas, os datos,
incluídos os efectivos, determinaranse unicamente
sobre a base das contas da devandita empresa.

2. Os datos, incluídos os efectivos, dunha empresa
con empresas asociadas ou vinculadas, determina-
ranse sobre a base das contas e demais datos da
empresa, ou ben, se existen, sobre bases das contas
consolidadas da empresa, ou das contas consolida-
das nas cales a empresa estea incluída por consoli-
dación.

Aos datos indicados no primeiro parágrafo agrega-
ranse os datos das posibles empresas asociadas coa
empresa en cuestión, situadas en posición inmedia-
tamente anterior ou posterior a esta. A agregación
será proporcional á porcentaxe de participación no
capital ou nos dereitos de voto ( á máis elevada des-
tas dúas porcentaxes) En caso de participacións cru-
zadas, aplicarase a porcentaxe máis elevada.

Aos datos recollidos no primeiro e segundo pará-
grafo engadiráselles o 100% dos datos das empresas
que poidan estar directa ou indirectamente vincula-
das á empresa en cuestión e que non sexan incluídas
nas contas por consolidación.

3. Para aplicar o número 2, os datos das empresas
asociadas coa empresa en cuestión deben, proceder
das contas, consolidadas se existen, e dos demais
datos, aos cales se deberá engadir o 100% dos datos
das empresas vinculadas a estas empresas asocia-
das, salvo se os seus datos xa se incluísen por con-
solidación.

Para aplicar o devandito número 2, os datos das
empresas vinculadas á empresa en cuestión deben
proceder das súas contas, consolidadas se existen, e
dos demais datos. A estes deberánselles agregar pro-
porcionalmente os datos das empresas que poidan
estar asociadas a estas empresas vinculadas, situadas
en posición inmediatamente anterior ou posterior a
estas, salvo se se incluísen xa nas contas consolida-
das nunha proporción polo menos equivalente á por-
centaxe definida no segundo guión do número 2.

4. Cando nas contas consolidadas non consten os
efectivos dunha empresa dada, calcularase incorpo-
rando de maneira proporcional os datos relativos ás
empresas coas cales a empresa estea asociada, e
engadindo os relativos ás empresas coas que estea
vinculada.

CONSELLERÍA DE PESCA
E ASUNTOS MARÍTIMOS

Orde do 18 de febreiro de 2009 pola que se
establecen as bases reguladoras para o
acceso a axudas asistenciais dos/as maris-
cadores/as a pé.

A regulación da actividade de marisqueo a pé ató-
pase recollida nos artigos 28 e seguintes da
Lei 6/1993, do 11 de maio, de pesca de Galicia; no
Decreto 425/1993, do 17 de decembro, polo que se
refunde a normativa vixente sobre o permiso de acti-
vidade pesqueira e marisqueira, así como na Orde
do 31 de maio de 1995, pola que se regula a expedi-
ción e revalidación do permiso de explotación para
exercer a actividade.

Esta normativa establece que, con carácter xeral,
os mariscadores deben cesar na súa actividade, dán-
dose de baixa no censo correspondente, no mesmo
día que cumpran 65 anos, polo que, en tales circuns-
tancias, poderían solicitar a correspondente pensión
de xubilación, de conformidade coa normativa
vixente en materia de Seguridade Social.

Durante moitos anos, as mariscadoras a pé non
puideron darse de alta, como o resto dos traballado-
res do mar, no réxime especial da Seguridade Social
do mar a pesar de estar desenvolvendo unha activi-
dade profesional, contar cun título administrativo
habilitante para o exercicio do marisqueo expedido
pola Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos e
declarar ante as distintas administracións públicas o
resultado da súa actividade.

A pesar da existencia da obriga de estar dada de
alta no réxime especial do mar para poder renovar
ou acceder ao permiso de explotación de marisqueo
a pé establecida no Decreto 425/1993, do 17 de
decembro, polo que se refunde a normativa vixente


