Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural
Direcció General
de Desenvolupament Rural
Sol·licitud de drets d’oví-cabrum de la Reserva Nacional (extraordinària)
Campanya 2008
Dades del/de la titular i de l’explotació
Cognoms i nom o raó social

NIF/CIF

Adreça

Codi postal

Municipi

Província

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Cognoms i nom del/de la cònjuge o representant legal
Municipi de l’explotació

(1)

Província de l’explotació

EXPOSO:
Que, d’acord amb el meu límit individual de drets de prima actual i amb el nombre d’animals pels quals tinc la intenció de sol·licitar la prima
per la campanya 2008, necessito

drets de la reserva nacional per cobrir el cens d’animals amb dret a la prima d’oví i cabrum.

Per la qual cosa, SOL·LICITO:
L’assignació de

drets d’oví i cabrum de la reserva nacional, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1839/97 i les seves

modificacions i la normativa comunitària d’aplicació, que declaro conèixer i a la qual expressament em sotmeto.
Amb aquesta finalitat DEMANO:
Que per a la valoració de la meva sol.licitud es considerin tots els requisits següents per als quals compleixi les condicions establertes a
l’article 14 del Reial Decret 1839/1997:
1.

Ser titular d’una explotació agrària prioritària (Llei 19/95) amb data 28/01/08.

2.

Ser agricultor professional (Ordre 171/2006) (incompatible amb 1).

3.1

Haver obtingut en els dos darrers anys un ajut per a la instal·lació de joves agricultors, d’acord amb el Reglament 1698/2005 o
amb la normativa anterior no derogada per aquest Reglament.

3.2

Haver obtingut en els dos darrers anys, un ajut per a la millora i modernització de les estructures de producció de les explotacions
agràries, d’acord amb l’article 3.1.a del Reial Decret 613/2001.

3.3

Haver obtingut en els dos darrers anys, un ajut per a la millora de les condicions de transformació i comercialització dels productes
agraris, silvícoles i de l’alimentació, d’acord amb els paràgrafs d, g i h de l’article 3.2 del Reial Decret 117/2001.

4.

Ser jove agricultor/a.

5.

Ser nou/nova productor/a i no haver tingut fins a la data drets assignats en propietat (incompatible amb 3.1).

6.

Ser titular d’una explotació qualificada com a M3 o M4 a data 28/01/08 .

Així mateix, DECLARO:

7.

Pertànyer a una SAT o cooperativa de producció o comercialització d’oví-cabrum.

8.

Tenir com a mínim el 60% de les reproductores inscrites en el Llibre Genealògic de la raça autòctona
(especifiqueu la raça) (RD 1682/97).

1. Quan l’explotació tingui unitats de producció a més d’un municipi, indiqueu aquell on es trobi la major superfície.
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Documentació que adjunto
Documentació obligatòria1:
Fotocòpia NIF/CIF del sol·licitant. En cas de persones jurídiques cal aportar la fotocòpia NIF/CIF per a cadascun dels socis.
Fotocòpia compulsada d’estatuts o escriptures de constitució de la societat.
Fotocòpia NIF/CIF del representant, en cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica.

Documentació addicional:
En cas de productors que vulguin obtenir la puntuació corresponent a agricultor professional, i vulguin aportar dades corresponents a anys
diferents del 2006:
Fotocòpia compulsada de la declaració de renda del 2006 juntament amb dues declaracions dels últims 5 anys, amb el segell
conforme han estat presentades, on quedi demostrat que el rendiment agrari és més del 50% de la base imposable del productor,
i justificant d'estar afiliat al Règim Especial Agrari de la Seguretat Social per compte propi o al Règim Especial de Treballadors
Autònoms en la branca agrària.
En cas de persones jurídiques que vulguin obtenir la puntuació corresponent a agricultor professional:
Per a cadascun dels socis que vulguin acreditar aquesta condició, fotocòpia compulsada de la declaració de renda del 2006 on
quedi demostrat que el rendiment agrari és més del 50% de la base imposable del productor, i justificant d'estar afiliat al Règim
Especial Agrari de la Seguretat Social per compte propi o al Règim Especial de Treballadors Autònoms en la branca agrària.
En cas de persones jurídiques productors que vulguin acreditar la seva qualitat d’agricultor jove:
Fotocòpies dels NIFs dels socis que siguin agricultors joves (mínim del 50% dels socis han de complir aquest requisit).

En cas de productors que vulguin obtenir la puntuació per pertànyer a societats agràries de transformació o cooperatives de producció o
comercialització en el sector d’oví – cabrum:
Fotocòpia compulsada dels Estatuts de la S.A.T. o certificació emesa per la cooperativa en els altres casos on quedi demostrat el
següent:
- que el productor pertany a la SAT ó cooperativa
- l’activitat de producció i/o comercialització de la SAT o cooperativa en el sector d’oví –cabrum.

En cas de productors que vulguin obtenir la puntuació derivada de tenir com a mínim el 60% de les reproductores ovines o caprines inscrites
en un Llibre Genealògic de races autòctones segons RD 1682/1997:
Certificació oficial que acrediti aquesta situació. Només cal presentar-la en cas que es tracti d’un llibre genealògic que no estigui
gestionat a Catalunya.

DECLARO CONÈIXER:
Que, en cas que rebi drets de la reserva nacional 2008, no podré donar drets en transferència ni cedir-los fins a la campanya 2011,
excepció feta de casos de força major.

Localitat i data
Signatura

1. Si ja s’ha presentat prèviament aquesta documentació al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i segueix vigent, no cal tornar-la a presentar, indiqueu el procediment
(nom de la sol·licitud):
, any:
i lloc (OC, ST o SC):
on es va presentar.
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades seran registrades en un fitxer
automatitzat i que només seran usades per als fins indicats. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit a: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural. Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614. 08007 Barcelona.

Servei d’Ajuts al Sector Ramader
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