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CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Orde do 31 de agosto de 2009 pola que se
convocan para o exercicio orzamentario de
2009 as axudas aos produtores que parti-
cipen nos programas de produción e
mellora dos produtos agroalimentarios
galegos con calidade diferenciada, no
marco do Programa de desenvolvemento
rural para Galicia 2007-2013.

Mediante a Orde do 18 de xullo de 2008 (DOG
nº 143, do 24 de xullo), a Consellería do Medio
Rural estableceu as bases reguladoras das axudas
aos produtores que participen nos programas de pro-
dución e mellora dos produtos agroalimentarios gale-
gos con calidade diferenciada, no marco do Programa
de desenvolvemento rural para Galicia 2007-2013.

En consecuencia, de acordo co disposto no arti-
go 30.I.3º do Estatuto de autonomía de Galicia, e no
uso das facultades que me confire a Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto.

O obxecto desta orde é convocar, para o exercicio
orzamentario 2009, as axudas aos produtores que
participen nos programas de produción e mellora
dos produtos agroalimentarios galegos con calidade
diferenciada cuxas bases foron aprobadas mediante
a Orde do 18 de xullo de 2008 (DOG nº 143, do 24
de xullo).

Artigo 2º.-Convocatoria das axudas.

Convócanse para o exercicio orzamentario 2009,
en réxime de concorrencia competitiva polo sistema
de rateo, as axudas aos produtores que participen
nos programas de produción e mellora dos produtos
agroalimentarios galegos con calidade diferenciada,
sendo as súas bases reguladoras as contidas na Orde
do 18 de xullo de 2008.

A finalidade desta liña de axudas é fomentar a par-
ticipación dos agricultores e gandeiros nos progra-
mas de produción e mellora dos produtos agroali-
mentarios galegos con calidade diferenciada, que
poñan en valor a produción de alimentos de calida-
de diferenciada, mediante a contribución ao finan-
ciamento dos custos fixos que esta participación
ocasiona.

Artigo 3º.-Solicitudes e procedemento de xestión.

As solicitudes, documentación, condicións e pro-
cedemento de xestión das axudas serán as recollidas

na Orde do 18 de xullo de 2008, pola que se estable-
ceron as bases reguladoras destas axudas. Como
anexos a esta orde inclúense os modelos de solicitu-
de de axuda (anexos I, II, III, IIIB,) e solicitude de
pagamento (anexo IV, IV-B, V).

Artigo 4º.-Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes para esta
convocatoria rematará o día 21 de setembro de
2009.

Artigo 5º.-Gastos atendibles na convocatoria de
2009.

Non obstante o disposto no punto 5º do artigo 8 da
Orde do 18 de xullo de 2008, para a convocatoria de
2009 serán atendibles os gastos realizados no perío-
do comprendido entre o 1 de outubro do ano anterior
e o 31 de agosto de 2009.

Artigo 6º.-Financiamento das axudas.

As axudas concedidas financiaranse con cargo aos
orzamentos da Consellería do Medio Rural para o ano
2009, na aplicación orzamentaria 49.04.713D.770.1,
cunha dotación de 1.500.000 €. Este importe pode-
rase incrementar con remanentes adicionais, de
acordo coas dispoñibilidades de crédito. En todo
caso, as concesións limitaranse ás dispoñibilidades
orzamentarias.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Disposición de desenvolvemento.

Facúltase a directora xeral de Innovación e Indus-
trias Agrarias e Forestais para ditar as disposicións
que sexan necesarias para a aplicación desta orde.

Segunda.-Entrada en vigor.

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

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2009.

Samuel Jesús Juárez Casado
Conselleiro do Medio Rural
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Axudas aos produtores que participen nos programas de produción e mellora dos 
produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada MR362A

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

NOME

DATOS DO SOLICITANTE
CIF/NIF

CORREO ELECTRÓNICOFAXTELÉFONOCÓDIGO POSTALLOCALIDADE

CONCELLOPROVINCIAENDEREZO SOCIAL

OUTORGA O SEU CONSENTIMENTO: 

Para que o Consello Regulador da  ....….………………………………………………………………………………  con CIF  …………………..

actúe no seu nome e representación en todos os actos relativos á solicitude das axudas reguladas pola Orde do  -------------------------------------,  da 

Consellería do Medio Rural, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos produtores que participen nos programas de produción e 

mellora dos produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, para todas as convocatorias correspondentes ao período 2008-2013.

DOCUMENTACIÓN

EXPÓN:
Que autoriza a Consellería do Medio Rural para incluír e facer público, nos rexistros de axudas, subvencións e convenios e de sancións, regulados no 
Decreto 132/2006, do 27 de xullo, os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como ás sancións impostas; e que autoriza a 
Consellería do Medio Rural para o tratamento necesario dos seus datos, para os efectos de dar cumprimento ao previsto no artigo 13.4º da Lei 4/2006, 
do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, para publicar na súa páxina web oficial a relación dos 
beneficiarios e o importe das axudas concedidas. Así mesmo, autoriza a Consellería do Medio Rural para solicitar as certificacións acreditativas 
correspondentes da Axencia Estatal da Administración Tributaria, Tesouraría Xeral da Seguridade Social e Consellería de Economía e Facenda.

CÓDIGO EXPLOTACIÓN (C.E.A.)

NIFNOME

Na súa representación:

DATOS BANCARIOS
ENTIDADE OFICINA DÍXITOS  CONTROL Nº CONTA 

Copia NIF/CIF Acreditación da representación (para persoas xurídicas)

DECLARA, BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE: 
Que non está incurso en ningunha das prohibicións establecidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG nº 121, 
do 25 de xuño), e que cumprirá as obrigas do artigo 11 da citada lei, en concreto, que comunicará ao órgano concedente e á entidade colaboradora a 
obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas, así como a modificación das circunstancias 
que fundamentasen a concesión da subvención. Esta modificación comunicarase tan pronto como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á 
xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

ANEXO I 
SOLICITUDE DE AXUDA PARA PRODUTORES INSCRITOS EN CONSELLOS REGULADORES QUE TEÑAN 

FORMALIZADO CONVENIO DE COLABORACIÓN

SOLICITUDE DE AXUDA 
A TRAVÉS  DO 
CONSELLO REGULADOR

SINATURA DO SOLICITANTE OU REPRESENTANTE LEGAL 

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

____ /____/______

____ /____/______

(Para cubrir pola entidade colaboradora)
LEXISLACIÓN APLICABLE

Orde do 18 de xullo de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos 
produtores que participen nos programas de produción e mellora dos produtos 
agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de 
desenvolvemento rural para Galicia 2007-2013, e se convocan estas axudas para o ano 
2008.
Orde do 31 de agosto de 2009 pola que se convocan para o exercicio orzamentario de 
2009 as axudas aos produtores que participen nos programas de produción e mellora dos 
produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de 
desenvolvemento rural para Galicia 2007-2013.

,

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, mediante un escrito dirixido a esta 
consellería como responsable do ficheiro.
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ANEXO II 
SOLICITUDE DE AXUDA PARA PRODUTORES NON INSCRITOS EN CONSELLOS REGULADORES E PRODUTORES 
INSCRITOS EN CONSELLOS REGULADORES QUE NON TEÑAN FORMALIZADO CONVENIO DE COLABORACIÓN

SOLICITUDE
INDIVIDUAL DE

AXUDA

NOME

DATOS DO SOLICITANTE
CIF/NIF

CORREO ELECTRÓNICOFAXTELÉFONOCÓDIGO POSTALLOCALIDADE

CONCELLOPROVINCIAENDEREZO SOCIAL

PROGRAMA DE CALIDADE DIFERENCIADA EN QUE ESTÁ INSCRITO OU EN QUE PARTICIPA

EXPÓN:
Que autoriza a Consellería do Medio Rural para incluír e facer público, nos rexistros de axudas, subvencións e convenios e de sancións, regulados no 
Decreto 132/2006, do 27 de xullo, os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como ás sancións impostas; e que autoriza a 
Consellería do Medio Rural para o tratamento necesario dos seus datos, para os efectos de dar cumprimento ao previsto no artigo 13.4º da Lei 4/2006, 
do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, para publicar na súa páxina web oficial a relación dos 
beneficiarios e o importe das axudas concedidas. Así mesmo, autoriza a Consellería do Medio Rural para solicitar as certificacións acreditativas 
correspondentes da Axencia Estatal da Administración Tributaria, Tesouraría Xeral da Seguridade Social e Consellería de Economía e Facenda.

CÓDIGO EXPLOTACIÓN (C.E.A.)

NIFNOME

Na súa representación:

DECLARA, BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE: 
Que non está incurso en ningunha das prohibicións establecidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG nº 121, 
do 25 de xuño), e que cumprirá as obrigas do artigo 11 da citada lei, en concreto, que comunicará ao órgano concedente a obtención doutras 
subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas, así como a modificación das circunstancias que 
fundamentasen a concesión da subvención. Esta modificación comunicarase tan pronto como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á 
xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

SOLICITA:
Que lle sexan concedidas, para o gasto relacionado, as subvencións establecidas na orde de axudas aos produtores que participen nos programas de 
produción e mellora dos produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada.

DATOS BANCARIOS
ENTIDADE OFICINA DÍXITOS  CONTROL Nº CONTA 

CONCEPTO SUBVENCIONABLE IMPORTE DOS GASTOS SUBVENCIONABLES

GASTOS DE INSCRICIÓN E PARTICIPACIÓN

GASTOS DE CONTROL

SINATURA DO SOLICITANTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Conselleiro do Medio Rural

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAIIDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

Orde do 18 de xullo de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos 
produtores que participen nos programas de produción e mellora dos produtos 
agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de 
desenvolvemento rural para Galicia 2007-2013, e se convocan estas axudas para o ano 
2008.
Orde do 31 de agosto de 2009 pola que se convocan para o exercicio orzamentario de 
2009 as axudas aos produtores que participen nos programas de produción e mellora dos 
produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de 
desenvolvemento rural para Galicia 2007-2013.

,

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, mediante un escrito dirixido a esta 
consellería como responsable do ficheiro (o enderezo figura ao pé desta solicitude).
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ANEXO III 
SOLICITUDE DE AXUDA A PRODUTORES TRAMITADA POLOS CONSELLOS REGULADORES

QUE TEÑAN FORMALIZADO CONVENIO DE COLABORACIÓN

SOLICITUDE
COLECTIVA DE

AXUDA

RAZÓN  SOCIAL

DATOS ENTIDADE COLABORADORA
CIF

CORREO ELECTRÓNICOFAXTELÉFONOCÓDIGO POSTALLOCALIDADE

CONCELLOPROVINCIAENDEREZO  SOCIAL

EXPÓN:
Que autoriza a Consellería do Medio Rural para incluír e facer público, nos rexistros de axudas, subvencións e convenios e de sancións, regulados no 
Decreto 132/2006, do 27 de xullo, os datos relevantes contidos nesta solicitude referidos ás axudas e subvencións recibidas así como ás sancións 
impostas; e que autoriza a Consellería do Medio Rural para o tratamento necesario dos seus datos, e os dos produtores representados, para os efectos de 
dar cumprimento ao previsto no artigo 13.4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, para 
publicar na súa páxina web oficial a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas. Así mesmo, autoriza a Consellería do Medio Rural 
para solicitar as certificacións acreditativas correspondentes da Axencia Estatal da Administración Tributaria, Tesouraría Xeral da Seguridade Social e 
Consellería de Economía e Facenda.

NIFNOME

Na súa representación:

DECLARA, BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE: 
Que como entidade colaboradora non está incursa en ningunha das prohibicións establecidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia (DOG nº 121, do 25 de xuño), e que cumprirá as obrigas do artigo 11 da citada lei.

CONCEPTO SUBVENCIONABLE IMPORTE DOS GASTOS SUBVENCIONABLES TOTAIS

GASTOS DE INSCRICIÓN E PARTICIPACIÓN

GASTOS DE CONTROL

SOLICITA:
Como entidade colaboradora na xestión das subvencións establecidas na orde de axudas aos produtores que participen nos programas de produción e 
mellora dos produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, que lle sexan concedidas aos produtores que figuran na relación que se 
xunta o importe estimado consignado.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA

Relación numerada de produtores inscritos no programa de calidade que solicitan axuda co importe estimado (anexo III-B).

Certificado de que todos os produtores solicitantes teñen as súas explotacións inscritas no correspondente programa de calidade e están 
sometidas aos controis pertinentes.

SINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE COLABORADORA

Conselleiro do Medio Rural

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍIDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

Orde do 18 de xullo de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos 
produtores que participen nos programas de produción e mellora dos produtos 
agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de 
desenvolvemento rural para Galicia 2007-2013, e se convocan estas axudas para o ano 
2008.
Orde do 31 de agosto de 2009 pola que se convocan para o exercicio orzamentario de 
2009 as axudas aos produtores que participen nos programas de produción e mellora dos 
produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de 
desenvolvemento rural para Galicia 2007-2013.

,

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, mediante un escrito dirixido a esta 
consellería como responsable do ficheiro (o enderezo figura ao pé desta solicitude).
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PROGRAMA DE CALIDADE DIFERENCIADA EN QUE ESTÁN INSCRITOS OS SOLICITANTES

SOLICITUDE
COLECTIVA DE

AXUDA

ANEXO III-B 
RELACIÓN NUMERADA DE PRODUTORES INSCRITOS NO PROGRAMA DE CALIDADE 

QUE SOLICITAN AXUDA

AXUDA SOLICITADA POR BENEFICIARIO

Nº
ORDE NOME OU RAZÓN SOCIAL NIF/CIF Nº CEA

GASTOS DE
INSCRICIÓN E 

PARTICIPACIÓN

GASTOS DE 
CONTROL

TOTAL

SINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE COLABORADORA

LEXISLACIÓN APLICABLE

Orde do 18 de xullo de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos produtores que participen nos programas de produción e mellora dos 
produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de desenvolvemento rural para Galicia 2007-2013, e se convocan estas axudas 
para o ano 2008. 
Orde do 31 de agosto de 2009 pola que se convocan para o exercicio orzamentario de 2009 as axudas aos produtores que participen nos programas de produción e 
mellora dos produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de desenvolvemento rural para Galicia 2007-2013.

,

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, mediante un escrito dirixido a esta 
consellería como responsable do ficheiro (o enderezo figura ao pé desta solicitude).
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ANEXO IV 
SOLICITUDE DE PAGAMENTO DA AXUDA PARA PRODUTORES INSCRITOS EN CONSELLOS REGULADORES QUE 

TEÑAN FORMALIZADO CONVENIO DE COLABORACIÓN

SOLICITUDE
COLECTIVA DE

PAGAMENTO

RAZÓN  SOCIAL

DATOS ENTIDADE COLABORADORA
CIF

CORREO ELECTRÓNICOFAXTELÉFONOCÓDIGO POSTALLOCALIDADE

CONCELLOPROVINCIAENDEREZO SOCIAL

EXPÓN:
Que autoriza a Consellería do Medio Rural para incluír e facer público, nos rexistros de axudas, subvencións e convenios e de sancións regulados no 
Decreto 132/2006, do 27 de xullo, os datos relevantes contidos nesta solicitude, referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como ás sancións 
impostas; e que autoriza a Consellería do Medio Rural para o tratamento necesario dos seus datos, e os dos produtores representados para os efectos de 
dar cumprimento ao previsto no artigo 13.4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, para 
publicar na súa páxina web oficial a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas. Así mesmo, autoriza a Consellería do Medio Rural 
para solicitar as certificacións acreditativas correspondentes da Axencia Estatal da Administración Tributaria, Tesouraría Xeral da Seguridade Social e 
Consellería de Economía e Facenda.

NIFNOME

Na súa representación:

DECLARA, BAIXO A SÚA  RESPONSABILIDADE: 
-Que como entidade colaboradora non está incursa en ningunha das prohibicións establecidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia (DOG nº 121, do 25 de xuño), e que cumprirá as obrigas do artigo 11 da citada lei.
-Que a entidade colaboradora dispón dos xustificantes dos gastos efectuados por cada beneficiario, que están amparados en facturas e/ou outros
documentos de pagamentos válidos.
-Que os gastos realizados por cada beneficiario coinciden cos comunicados á Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais e que
son subvencionables de acordo coa orde de convocatoria.

CONCEPTO SUBVENCIONABLE IMPORTE DOS GASTOS XUSTIFICADOS TOTAIS

GASTOS DE INSCRICIÓN E PARTICIPACIÓN

GASTOS DE CONTROL

SOLICITA:
En representación dos beneficiarios que se detallan na relación de beneficiarios anexa, que lle sexan pagadas as axudas concedidas, de acordo cos 
gastos realizados e xustificados.

DOCUMENTACIÓN
Relación numerada de beneficiarios inscritos no programa de calidade que solicitan pagamento con importe dos gastos realizados e 
xustificados (anexo IV-B).
Certificado de que todos os beneficiarios teñen as súas explotacións inscritas no correspondente programa de calidade e están sometidas aos 
controis pertinentes.

SINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE  COLABORADORA

Directora xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍIDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

Orde do 18 de xullo de 2008, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos 
produtores que participen nos programas de produción e mellora dos produtos 
agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de 
desenvolvemento rural para Galicia 2007-2013, e se convocan estas axudas para o ano 
2008.
Orde do 31 de agosto de 2009 pola que se convocan para o exercicio orzamentario de 
2009 as axudas aos produtores que participen nos programas de produción e mellora dos 
produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de 
desenvolvemento rural para Galicia 2007-2013.

,

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, mediante un escrito dirixido a esta 
consellería como responsable do ficheiro (o enderezo figura ao pé desta solicitude).
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CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

PROGRAMA DE CALIDADE DIFERENCIADA NO QUE ESTÁN INSCRITOS OS BENEFICIARIOS

SOLICITUDE
COLECTIVA DE

PAGAMENTO

ANEXO IV-B 
RELACIÓN NUMERADA DE BENEFICIARIOS INSCRITOS  NO PROGRAMA DE CALIDADE 

QUE SOLICITAN PAGAMENTO DE AXUDA

GASTOS XUSTIFICADOS POR BENEFICIARIO

Nº
ORDE NOME OU RAZÓN SOCIAL NIF/CIF Nº CEA

GASTOS DE
INSCRICIÓN E 

PARTICIPACIÓN

GASTOS DE 
CONTROL

TOTAL

SINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE COLABORADORA

LEXISLACIÓN APLICABLE

Orde do 18 de xullo de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos produtores que participen nos programas de produción e mellora dos produtos 
agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de desenvolvemento rural para Galicia 2007-2013, e se convocan estas axudas para o ano 
2008.
Orde do 31 de agosto de 2009 pola que se convocan para o exercicio orzamentario de 2009 as axudas aos produtores que participen nos programas de produción e 
mellora dos produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de desenvolvemento rural para Galicia 2007-2013.

,

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, mediante un escrito dirixido a esta 
consellería como responsable do ficheiro (o enderezo figura ao pé desta solicitude).
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PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO
Axudas aos produtores que participen nos programas de produción e mellora dos 
produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada MR362A

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

ANEXO V 
SOLICITUDE DE PAGAMENTO PARA PRODUTORES NON INSCRITOS EN CONSELLOS REGULADORES E PRODUTORES 

INSCRITOS EN CONSELLOS REGULADORES QUE NON TEÑAN FORMALIZADO CONVENIO DE COLABORACIÓN

SOLICITUDE
INDIVUDUAL DE

PAGAMENTO

NOME

DATOS DO SOLICITANTE
CIF /NIF

CORREO ELECTRÓNICOFAXTELÉFONOCÓDIGO POSTALLOCALIDADE

CONCELLOPROVINCIAENDEREZO SOCIAL

PROGRAMA DE CALIDADE DIFERENCIADA EN QUE ESTÁ INSCRITO OU EN QUE PARTICIPA

EXPÓN:
Que autoriza a Consellería do Medio Rural para incluír e facer público, nos rexistros de axudas, subvencións e convenios e de sancións, regulados no 
Decreto 132/2006, do 27 de xullo, os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como ás sancións impostas; e que autoriza a 
Consellería do Medio Rural para o tratamento necesario dos seus datos, para os efectos de dar cumprimento ao previsto no artigo 13.4º da Lei 4/2006, 
do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, para publicar na súa páxina web oficial a relación dos 
beneficiarios e o importe das axudas concedidas. Así mesmo, autoriza a Consellería do Medio Rural para solicitar as certificacións acreditativas 
correspondentes da Axencia Estatal da Administración Tributaria, Tesouraría Xeral da Seguridade Social e Consellería de Economía e Facenda.

CÓDIGO EXPLOTACIÓN (C.E.A.)

NIFNOME

Na súa representación:

DECLARA, BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE: 
Que non está incurso en ningunha das prohibicións establecidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG nº 121, 
do 25 de xuño) e, que cumprirá as obrigas do artigo 11 da citada lei, en concreto, que comunicará ao órgano concedente a obtención doutras 
subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas, así como a modificación das circunstancias que 
fundamentasen a concesión da subvención. Esta modificación comunicarase tan pronto como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á 
xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

SOLICITA:
Que lle sexan pagadas as axudas concedidas, de acordo cos gastos realizados e xustificados.

DATOS BANCARIOS
ENTIDADE OFICINA DÍXITOS  CONTROL Nº CONTA 

CONCEPTO SUBVENCIONABLE IMPORTE DOS GASTOS XUSTIFICADOS TOTAIS

GASTOS DE INSCRICIÓN E PARTICIPACIÓN

GASTOS DE CONTROL

SINATURA DO SOLICITANTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Directora xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍIDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

Orde do 18 de xullo de 2008, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos 
produtores que participen nos programas de produción e mellora dos produtos 
agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de 
desenvolvemento rural para Galicia 2007-2013, e se convocan estas axudas para o ano 
2008.
Orde do 31 de agosto de 2009 pola que se convocan para o exercicio orzamentario de 
2009 as axudas aos produtores que participen nos programas de produción e mellora dos 
produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de 
desenvolvemento rural para Galicia 2007-2013.

,

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, mediante un escrito dirixido a esta 
consellería como responsable do ficheiro (o enderezo figura ao pé desta solicitude).


