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I – ACTUALIZACIÓNS NO SIXPAC

• Separación dos usos TA e PS de acordo coa serie de
declaracións en 5 anos anteriores: actualizados 26.345
recintos.
• Actualizada a caché 2018 cos cambios de uso procedentes
das alegacións e controis terreo da campaña 2017.
• Hai 147 concellos con modificación de mallas catastrais
debido ao “mantemento da converxencia” entre catastro e
SIXPAC.
• Modificacións noutras capas SIXPAC: SIE, pastos
permanentes, Elementos da paisaxe

II – NOVIDADES DESTACABLES
INTRODUCIDAS POLAS MODIFICACIÓNS
AO RD 1075/2014
• Flexibilización cumprimento da diversificación para os cultivos de
leguminosas (artigo 20.2.b)
• Para os exentos de diversificación elimínase o límite das 30 ha de
superficie ocupada por cultivos distintos a barbeitos, forraxes,
leguminosas (artigo 20,2,b)
• Cambio no factor de ponderación dos CFN de 0,7 a 1 (anexo IX)

II – NOVIDADES DESTACABLES
INTRODUCIDAS POLAS MODIFICACIÓNS
AO RD 1075/2014
• Solicitude gráfica para todos os solicitantes (artigo 92.3) e para
todas as parcelas da explotación, incluídos os recintos FO para os
que se soliciten axudas de DR
• Nova definición de pastos permanentes con especies
arbustivas e arbóreas aínda que as herbas ou forraxes herbáceos
non sexan predominantes ou non estén presentes (artigo 3.i).
Neste último caso a única actividade agraria admisible será o
pastoreo (artigo 11.2)
• Prohibición de emprego de fitosanitarios nas SIEs

II – NOVIDADES DESTACABLES
INTRODUCIDAS POLAS MODIFICACIÓNS
AO RD 1075/2014
• Prohibición de emprego de fitosanitarios nas SIEs (barbeitos e
CFN)
• Regulamento Delegado (UE) 1155/2017 da Comisión (15 feb.)
• Xustificación: Necesidade de protección e mellora da
biodiversidade
• ≥ 5% da S admisible nas explotacións ≥15 Ha (as condicións de
admisibilidade deberán cumprirse sobre ese 5%)
• Nelas non se pode realizar ningnha actividade agrícola, gandeira
(nin pastoreo nos barbeitos SIE)

II – NOVIDADES DESTACABLES
INTRODUCIDAS POLAS MODIFICACIÓNS
AO RD 1075/2014
• Prohibición de emprego de fitosanitarios nas SIEs (barbeitos e
CFN)
• Barbeitos: Superficies declaradas na solicitude da campaña
Presentes ≥6 meses (1 xaneiro-30 sept)
Prohibición uso fitosanitarios: ≥6 meses
Non poden estar precedidos por CFN SIE na campaña
anterior

II – NOVIDADES DESTACABLES
INTRODUCIDAS POLAS MODIFICACIÓNS
AO RD 1075/2014
• Prohibición de emprego de fitosanitarios nas SIEs (barbeitos/CFN)
• CFN: Manteranse ata, polo menos, o inicio da floración
Prohibición uso fitosanitarios: todo o período de cultivo
a partir das labores preparatorias
Computan para SIE misturas con >50% CFN
Poden cultivarse CFN no mesmo recinto en anos
consecutivos
Incremento no factor de ponderación: de 0,7 a 1

II – NOVIDADES DESTACABLES
INTRODUCIDAS POLAS MODIFICACIÓNS
AO RD 1075/2014
• Prohibición de emprego de fitosanitarios nas SIEs (barbeitos e CFN)
• Declaración das SIEs: O beneficiario deberá declarar a relación de
parcelas que desexa que computen como SIE, co compromiso de
non aplicar fitosanitarios no período establecido (duración do
cultivo/6 meses)

III – OUTRAS CUESTIÓNS DE INTERESE
• O periodo principal de cultivo
• “Irá do 15 de xaneiro ao 15 de abril”.
• “As esixencias relativas ao número de cultivos e ás súas
porcentaxes deberán respectarse todos os días do citado
período”.
• Requisitos das SIE (anexo VIII do RD 1075/2014)
• Superficies de barbeito 2018 non poden estar precedidas por
CFN para SIE na campaña 2017
• Os CFN-SIE 2018 non poden ir seguidos por barbeitos

III – OUTRAS CUESTIÓNS DE INTERESE
• Obriga para outros agricultores (que non solicitan axudas) de
presentar a SU, incluindo as súas parcelas, para efectos da súa
inscrición no REGEPA (artigo 9.4 da Orde)
• No caso de que o agricultor declare un valor do CAP distinto aos
porcentaxes indicados no artigo 19.5 da Orde (25, 35, 45, 55, 65,
75, 85 ou 100) “axustarase de oficio à baixa resultando aplicables
as reduccións e sancións correspondentes por sobredeclaración de
superficies”.
• Non se considerarán pastos arbustivos ou con arboredo os límites
dos recintos nin tampouco recintos ou partes de recintos inferiores
a 0,3 hectáreas, salvo que estean unidos a outras superficies de
pasto da explotación con actividade de pastoreo e que en conxunto
superen ese límite" (artigo 19.5 da Orde).

III – OUTRAS CUESTIÓNS DE INTERESE
Anexo I (documentación complementaria), no apartado C.2, para os
cambios de uso de FO a un uso agrícola ou viceversa:
Esíxese a comunicación/autorización preceptiva de acordo cos
artigos 60 a 62 da Lei 7/2012 de montes de Galicia.
A alegación ao SIXPAC resolverase en función do uso
atopado,
pero
no
caso
de
non
achegarse
a
comunicación/autorización
preceptiva
comunicarase
a
incidencia aos servizos de forestais.

III – OUTRAS CUESTIÓNS DE INTERESE
•

Obriga de mantemento dos elementos da paisaxe (en relación coa
BCAM 7) agás daqueles que se indican expresamente na descrición
desta BCAM no anexo VII sempre e cando a súa alteración veña
motivada por razón da viabilidade económica da explotación. Para que
dita alteración non dea lugar a un incumprimento da condicionalidade
será necesario comunicala antes do 31 de maio mediante unha
solicitude de modificación do SIXPAC (tipo 11) acompañada dunha
memoria descritiva dos motivos razoados que levan á modificación ou
eliminación do elemento en relación coa viabilidade económica da
explotación, así como das preceptivas autorizacións no ámbito
correspondente. As solicitudes que non estean debidamente razoadas
serán denegadas e, no seu caso, darán lugar a un incumprimento da
condicionalidade. As solicitudes presentadas despois da notificación ou
execución dun control sobre o terreo non serán tidas en conta para a
campaña en curso e terán efectos para a campaña seguinte”.

III – OUTRAS CUESTIÓNS DE INTERESE
Algunhas consideracións relativas ao periodo principal de cultivo
(segundo a instrucción do 10.03.2017)

1. No caso de raigrass entre cultivos (sementado tras recoller o millo
do verán de 2017 e recollido para sementar millo no 2018),
declararase produto 69, que é o presente durante o periodo
principal. Declárase como secundario o cultivo presente no verán do
2018 (millo p.ex.).
2. No caso de inactividade entre dous cultivos (p.ex. monocultivo de
millo: no verán de 2017 e no verán de 2018), no periodo principal
haberá herba espontánea con restos da colleita de millo. Nesta
situación declararase o produto correspondente ao cultivo
posterior ao periodo principal (p. ex. millo (produto 4)) como
cultivo principal. De acordo con indicacións recibidas do FEGA,
neste tipo de situacións non se declara o produto 20 (barbeito non
SIE).

III – OUTRAS CUESTIÓNS DE INTERESE
Algunhas consideracións relativas ao periodo principal de cultivo
(segundo a instrucción do 10.03.2017)

3. Nos casos de prado temporal sementado dentro dunha rotación
tradicional (o prado está presente un ou máis anos completos),
declararase produto 63. Cinco anos seguidos con esta declaración
daría lugar a un uso PS.
4. Se é necesario para solicitar axudas acopladas, poderá declararse
como secundario (denominado agora “outro cultivo”) o cultivo do
verán de 2018 (p. ex. leguminosa ou xirasol).

III – OUTRAS CUESTIÓNS DE INTERESE
Algunhas consideracións relativas ao periodo principal de cultivo
(segundo a instrucción do 10.03.2017)

5. As comprobacións sobre o terreo da diversificación no periodo
principal do 2018 exixirán, teledetección.
6. Cando nun recinto PS o agricultor pretenda manter o pasto durante o
período principal de 2018 e posteriormente poñer outro cultivo que
estaría presente no verán, é preciso asegurar que o recinto se
actualice a TA, tendo en conta o cultivo do verán. Para poder
presentar unha alegación ao SIXPAC, será preciso:
Declarar como cultivo principal o pasto como se fora un pasto de
menos de 5 anos (produto 63, non 64). Así a aplicación indicará a
necesidade de presentar alegación a TA.
Declarar como secundario o cultivo presente no verán. Deste
xeito a alegación a TA resolverase verificando a presenza deste
cultivo no verán

III – OUTRAS CUESTIÓNS DE INTERESE
Novidades nas alegacións 2018
Tipo 12: Reinicio da actividade agraria. Incidencias 117, 158, 159
En 2017 o tipo de alegación 12 afectaba a recintos SIGPAC con
incidencia 117. En 2018 amplíase a 3 tipos de incidencias novas no
SIXPAC para 2018: 117, 158, 159
Reinicio da actividade agraria nun recinto afectado por algunha das
seguintes incidencias do SIXPAC:
•Incidencia 117: Recinto con Cultivo Abandonado. O interesado non está
de acordo coa consideración de cultivo abandonado do recinto.
•Incidencia 158: Barbeito de máis de 5 anos. O interesado pode
demostrar que está exercendo unha actividade agraria de mantemento en
dito recinto.
•Incidencia 159: Superficie queimada. O interesado considera que pode
reanudarse a actividade agraria nos pastos afectados por un incendio.

III – OUTRAS CUESTIÓNS DE INTERESE
Novidades nas alegacións 2018
Declaración gráfica vrs croquis web
En 2018 será obrigatoria a declaración gráfica nas alegación sobre parte
dun recinto: tipo 3, 4, 5, 14 e 11. Para o resto dos tipos de alegación será
opcional.
As solicitudes de alegación ao SIXPAC procedentes dunha solicitude
única serán gráficas na súa totalidade.
O croquis web, polo tanto, deixará de empregarse para rexistrar os
bosquexos, aínda que siga operativo en SgaCap.
En Sistema Integrado non será posible visualizar as xeometrías das
alegacións, haberá que visualizar a declaración gráfica en SgaCap.

Grazas pola súa atención
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