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Real Decreto 428/2022, de 7 de junio, por el que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión directa de una ayuda 
excepcional de adaptación para compensar las dificultades 

económicas derivadas del conflicto bélico en Ucrania en 
determinados sectores agrarios. 

Guía para a presentación de solicitudes ou renuncia ás mesmas. 

Como se presentan as solicitudes de axuda ? 

 Para os produtores de vacún de carne, ovino e caprino de carne a 
solicitude da axuda enténdese realizada pola presentación no ano 
2022, da solicitude única da PAC.  
 
Os produtores que teñan presentada a solicitude da PAC pero que NON 
desexen percibir estas axudas ou se opoñen á consulta dos seus datos 
nos rexistros públicos deberán presentar unha solicitude de 
renuncia/oposición. (Anexo I R.D. 428/2022). 
 

 Os produtores do sector avícola de carne e cunícola  que sexan 
titulares, a data de 1 de xaneiro de 2022, dunha explotación gandeira 
inscrita e de alta no Rexistro xeral de explotacións gandeiras (REGA) e 
que teñan feita a declaración censual obrigatoria no ano 2022, deberán 
presentar unha declaración responsable co compromiso de realizar 
na súa explotación algunha actividade relacionada con polo menos un 
dos seguintes obxectivos: economía circular, xestión de nutrientes, 
uso eficiente dos recursos, ou produción respectuosa co 
medioambiente e o clima. (Anexo II R.D. 428/2022). 

 
 
Establécense 10 días hábiles (último dia de prazo 23 de xuño de 2022)  tras 
a entrada en vigor do R.D. para a presentación das declaracións responsables 
e as renuncias/oposición á consulta de datos (o que resulta equivalente a 
renunciar). 
 
 

Onde se presentan as solicitudes de axuda ? 

A presentación das declaracións responsables e renuncias/oposición, farase 
telemáticamente a través do Portal de axudas PAC na páxina web do Fogga, no 
seguinte enderezo: 
 
https://portal-axudaspac.xunta.gal/ 

https://portal-axudaspac.xunta.gal/
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Cales son os requisitos de acceso a está aplicación? 

 Ter instalada a aplicación “Autofirma”. AutoFirma é unha aplicación de 

escritorio do Ministerio de Hacienda y Función Pública, que permite 

realizar a firma electrónica dunha solicitude no seu propio equipo de 

maneira sinxela. Pode descargase na seguinte url:  

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html 

 

 Recoméndase a utilización do explorador Chrome, aínda que é 

compatible con os exploradores máis frecuentes. 

 As persoas xurídicas deben dispor dun certificado dixital para 

autenticarse na aplicación. 

 

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
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 As persoas físicas, ademais do certificado dixital,  poderán 

autenticarse utilizando o DNI electrónico  

Que pasos debo seguir cando utilizo o acceso con certificado 

dixital ou DNI-e? 

1. Acceda a:  https://sgapac.xunta.es/SgaGpi 

2. Pinchar a opción situada no lado dereito da pantalla “Acceder mediante 

Certificado ou DNI electrónico” 

 
 

3. Autorizar a apertura da aplicación Autofirma no explorador.

 
 

4.  Despois de aceptar a apertura de Autofirma , abrirase unha xanela 

emerxente na para seleccionar o certificado dixital do titular da solicitude. 

 
 

https://sgapac.xunta.es/SgaGpi
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5. Despois da autenticación do certificado, accedemos a aplicación Portal de 

Axudas PAC que presenta o seguinte aspecto: 

 

 
 

Cal é o procedemento que teño que seguir para presentar a Declaración 

Responsable? 

1. Accedemos ao apartado correspondente: 

Xestións administrativas>Axuda Excepcional Conflito Bélico> Alta 

declaración Responsable.  

 

 

  
2. Neste apartado podemos elixir entre 2 opcións: 
 

2.1 Introducir os datos persoais (NIF, nome e apelidos) e achegar como 
documento adxunto (formato pdf) á declaración responsable. 
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2.2 Introducir todos datos persoais para a xeración automática da 

Declaración Responsable. Opción recomendada. 
 

 
 
 

3. Posteriormente procedemos a Asinar e Rexistrar a solicitude pulsando 
a icona “asinar” 

 
 
Se o proceso de asinado e rexistro é correcto o estado actual da solicitude debe 
aparecer como “Rexistrada” e poderemos descargar unha copia da declaración 
responsable presentada. 

 
 
IMPORTANTE:  
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Lembre que todas as declaracións deben quedar REXISTRADAS para que 
teñan validez. 
 

4. Comprobación da presentación da documentación. 
No opción “Xestións Administrativas>Axuda excepcional conflito 
bélico>Edición declaración responsable” podo consultar o estado da 
presentación debendo aparecer esta como “Rexistrada”. 

 

 
 
 

Cal é o procedemento que teño que seguir para presentar a 

Renuncia/Oposición? 

Para a presentación da renuncia/oposición axuda : 
 
1. Accedemos ao apartado correspondente:  
Xestións administrativas > Axuda Excepcional Conflito Bélico > Alta 
Renuncia/Oposición Consulta Datos.  
 
2. Introducimos os nosos datos persoais (NIF, nome e apelidos) e achegamos 
o modelo de Renuncia/oposición  
 
3. Posteriormente procedemos a Asinar e Rexistrar a solicitude. 
 


