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PROCEDEMENTO 

CONTRATO DE EXPLOTACIÓN SUSTENTABLE: Compromisos 

ANEXO / IMPRESO 

1 / COM 

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO  

MR250A 

 
NOME E APELIDOS OU RAZÓN SOCIAL 

  

NIF / NIE / CIF 

 

O titular da explotación, de acordo co establecido no título III, capítulo I, seccións primeira, segunda e terceira da Orde do 22 de febreiro de 2010, pola que se 
regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural para a utilización sustentable das terras agrícolas 
no ano 2010, e demais normativa de aplicación, 

COMPROMÉTESE A: 

SECCIÓN 1ª: COMPROMISOS COMÚNS A TODAS AS SUBSECCIÓNS: 

 Cumprir, salvo causa de forza maior, durante un período mínimo de 5 anos desde a data da concesión da axuda ou do inicio do cumprimento das 
obrigas que deron lugar á subvención os seguintes requisitos xerais, ademais dos específicos de cada axuda: 

a) Manter a actividade agraria. 

b) Manter e actualizar o caderno de explotación, que deberá incluír un resumo da contabilidade e a elaboración dunha conta de 
explotación. 

c) Recibir o servizo dunha entidade inscrita no Rexistro de Entidades de Servizos de Aconsellamento ou Xestión de Galicia. 

d) Cumprir coa normativa correspondente á condicionalidade e que inclúe os requisitos legais de xestión relativos aos ámbitos de 
ambiente, saúde pública, zoosanidade e fitosanidade e benestar dos animais e as cuestións relativas ás boas condicións agrarias e 
ambientais indicados nos anexos 23 e 24, respectivamente nesta orde. 

e) No caso de produtores agrarios beneficiarios de axudas para o establecemento de métodos de produción respectuosos co ambiente e a 
conservación da paisaxe, deberán cumprir ademais as normas mínimas sobre a utilización de fertilizantes e fitosanitarios do anexo 25, 
en toda a explotación. 

f) Durante a vixencia do CES, no caso de pagamentos por superficie, non se poderá diminuir a superficie agraria comprometida, agás nos 
casos seguintes: 

• Concentración parcelaria, expropiación ou calquera outro tipo de intervención pública. 

• Relacións contractuais que deveñan imposibles. 

• Variación na superficie comunal adxudicada. 

SECCIÓN 2ª: AXUDAS AGROAMBIENTAIS: 

 Subsección 1ª.- Variedades autóctonas en risco de erosión xenética. Compromisos específicos: 
- Manter en cultivo as especies e/ou variedades en risco de erosión xenética que sexan obxecto da axuda ata, a produción de semente ou ata que o 

órgano de reprodución vexetativo sexa viable. 

- Reservar un 5% dos materiais de reprodución obtidos. 

- Colaborar no desenvolvemento de accións divulgativas destes cultivos coa Administración mediante a autorización de visitas e subministración 
de datos. 

 Subsección 2ª.- Control integrado e produción integrada: 

 Compromisos específicos do control integrado: 
 Ademais dos compromisos xerais da sección 1ª, os beneficiarios desta axuda deben cumprir os seguintes: 

- Non poderán acollerse os cultivos realizados por sistema hidropónicos.  

- Manter sebes e ribanceiras, vexetación de arrós e marxes para reserva ecolóxica e mantemento da biodiversidade.  

- Realizar o control e seguimento de pragas mediante tratamentos dirixidos e localizados para preservar a fauna útil.  

- Non realizar a colleita antes de que transcorran 15 días desde a realización dun tratamento con produtos químicos de síntese, agás no caso de 
producións con recolección gradual nas cales se utilizarán preferentemente substancias naturais ou produtos químicos con prazo de seguridade al 
menos de cinco días.  

- Cubrir unha ficha por parcela na cal se determinarán as prácticas de tratamento que se van seguir.  

- Establecer un plan de fertilización, baseado nunha análise de solos.  
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- O control de malas herbas realizarase preferentemente de forma mecánica ou mediante pastoreo controlado.  

- No caso de intervención con fitosanitario de síntese utilizar exclusivamente as materias activas autorizadas para o cultivo, seleccionadas segundo 
a toxicidade e os efectos sobre a fauna auxiliar e o ambiente, entre outros.  

- Redución verificable de, ao menos, un 30% dos produtos fertilizantes de síntese e/ou fitosanitarios de síntese, utilizados na explotación. No caso 
de fertilizantes, a dita redución poderase realizar mediante a substitución de fertilización nitroxenada de síntese por orgánica. Ademais, non se 
permitirá o uso de estercos frescos nin lamas de depuradora.  

- Substitución do 50% do número de aplicacións de produtos fitosanitarios por métodos de control e/ou seguimento biolóxico a base de substancias 
de orixe vexetal e microorganismos, solta de insectos útiles, trampeo masivo e confusión sexual, etc por parcelas completas.  

- Realizar análises de residuos sobre a produción final.  

 Compromisos específicos da produción integrada: 
Ademais dos compromisos xerais da sección 1ª, os beneficiarios desta axuda deben cumprir os seguintes: 

- Non poderán acollerse os cultivos realizados por sistema hidropónicos.  

- Manter sebes e ribanceiras, vexetación de arrós e marxes para reserva ecolóxica e mantemento da biodiversidade.  

- Manter a cuberta vexetal en cultivos perennes. En épocas de recolección permitirase a sega ou o pastoreo controlado para facilitar os labores de 
colleita.  

- Cumprir o establecido no Decreto 68/2004, do 11 de marzo, sobre a produción integrada e a súa indicación nos produtos agrarios e a súa 
normativa de desenvolvemento.  

- Comercializar a produción obtida baixo a marca de produción integrada.  

- Aplicar a produción integrada en toda a superficie da explotación dedicada á mesma orientación produtiva (cultivo e/ou especie).  

- Cubrir unha ficha por parcela na cal se determinarán as practicas de tratamento que se van seguir.  

- Establecer un plan de fertilización, baseado nunha análise de solos.  

- O control de malas herbas realizarase preferentemente de forma mecánica ou mediante pastoreo controlado.  

- No caso de intervención con fitosanitario de síntese, utilizar exclusivamente as materias activas autorizadas para o cultivo, seleccionadas segundo 
a toxicidade e os efectos sobre a fauna auxiliar e o ambiente, entre outros.  

- Redución verificable de, ao menos, un 30% dos produtos fertilizantes de síntese e/ou fitosanitarios de síntese, utilizados na explotación. No caso 
de fertilizantes, a dita redución poderase realizar mediante a substitución de fertilización nitroxenada de síntese por orgánica. Ademais non se 
permitirá o uso de estercos frescos nin lamas de depuradora. 

- Substitución do 50% do número de aplicacións de produtos fitosanitarios por métodos de control e/ou seguimento biolóxico a base de substancias 
de orixe vexetal e microorganismos, solta de insectos útiles, trampeo masivo e confusión sexual, etc. por parcelas completas.  

 Subsección 3ª.- Agricultura e gandaría ecolóxica. Compromisos específicos: 
Ademais dos compromisos xerais da sección 1ª, os beneficiarios desta axuda deben cumprir os seguintes: 

- Manter a vexetación dos arrós existentes ao inicio do compromiso para mellorar a protección da flora e fauna. 

- Realizar a fertilización orgánica necesaria para manter a fertilidade dos solos. 

- Realizar análise de solos ao menos anualmente para programar a fertilización. 

- Elaborar un plan de conversión da explotación, se é o caso, que especifique as actuacións durante o período de conversión. 

- Comercializar a produción como ecolóxica, unha vez pasado o período obrigatorio de conversión. 

- Cumprir estritamente con todas as normas de produción establecidas no Regulamento (CE) nº 834/2007 do Consello, do 28 de xuño, sobre 
produción e etiquetaxe dos produtos ecolóxicos, e polo que se derroga o Regulamento (CEE) nº 2092/91 e demais normativa de aplicación.  

 3.1 Compromisos específicos de agricultura ecolóxica: 

- Non utilizar fertilizantes nin produtos fitosanitarios de síntese non autorizados polo Regulamento (CE) nº 834/2007. 

- Controlar a flora adventicia  mediante tratamentos mecánicos nos períodos permitidos. 

 3.2. Compromisos específicos de gandaría ecolóxica: 

- Non utilizar medicamentos de síntese non autorizados polo Regulamento (CE) nº 834/2007 do Consello, do 28 de xuño, e demais normativa de 
aplicación. 

- Utilizar polo menos a porcentaxe de alimentación animal procedente da agricultura ecolóxica que establece o Regulamento (CE) nº 834/2007 do 
Consello, do 28 de xuño, e demais normativa de aplicación. 

 3.3.Compromisos específicas de apicultura ecolóxica: 

- Manter máis de 50 colmeas. 

- A prima pagarase polo superficie cultivada ou pasteiro sobre o que forraxeen as abellas, considerando unha densidade de 1 colmea/ha. Este 
aproveitamento poderá ser compatible con outro agrogandeiro, distinto do apícola, polo mesmo ou outro produtor. 

- Localizar as colmeas en superficies cultivadas ecoloxicamente e/ou pasteiros ecolóxicos. 

- Non utilizar alimentos compostos que teñan pole. 
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 Subsección 4ª.- Loita contra a erosión en medios fráxiles. Compromisos específicos: 
Ademais dos compromisos xerais da sección 1ª, os beneficiarios desta axuda deberán cumprir os seguintes compromisos nas parcelas obxecto de axudas: 

- Non labrar o solo. No caso de invasión de malas herbas e outras situacións extraordinarias poderá levarse a cabo un labor superficial, con 
cultivador, subsolador ou grade con anotación previa no caderno de explotación das especies invasoras. Os labores realizados serán sempre 
verticais, evitando a inversión do solo. 

 4.1. Compromisos específicos para cultivos leñosos en pendentes ou socalcos: 

- Establecer cubertas vexetais con flora espontánea ou sementando especies cultivadas nas parcelas con insuficiente permeabilidade para evitar a 
erosión por escorremento. 

- Esta cuberta vexetal seguirá, no posible, as curvas de nivel do terreo, deberá ter un largo mínimo do 50% da distancia entre liñas de plantación e 
ocupará polo menos o 50% da superficie libre de cultivo e manterase durante todo o ciclo vexetativo do cultivo leñoso, sendo obrigatoria a 
inmediata correción dos danos producidos por chuvias torrenciais. As densidades de plantación serán as indicadas no anexo 30. 

 4.2. Compromisos específicos para cultivos herbáceos: 

- Aplicar técnicas de agricultura de conservación (sementeira directa / sen labra, labra de conservación, coberteiras) mellor adaptadas ás condicións 
locais da zona. 

- Non facer labores durante o período de barbeito. 

- No caso de rotacións de cultivos, a coberteira vexetal e inerte permanecerá no chan desde a colleita do cultivo ata a sementeira do cultivo 
posterior. 

 Subsección 5ª.- Mantemento de razas autóctonas puras en perigo de extinción. Compromisos específicos: 
Ademais dos compromisos xerais da sección 1ª, os beneficiarios deberan cumprir os seguintes compromisos: 

- Manter en pureza os reprodutores machos e femias da raza. 

- Participar nun programa de mellora xenética, coa obriga de fornecer información para o seguimento da raza, así como para elaboración de 
valoración. 

- Manter o censo gandeiro das razas acollidas ata o 15 de setembro do ano da solicitude. 

 Subsección 6ª.- Utilización racional dos recursos forraxeiros da explotación: 

 6.1. Prima base xeral. Compromisos específicos: 
Ademais dos compromisos xerais da sección 1ª, deberanse cumprir durante todo o período as condicións seguintes: 

- No caso de gando equino será obrigatoria a identificación individual dos animais. 

- Conservar e manter os elementos gandeiros necesarios para un axeitado manexo dos pastos evitando o sobre e subpastoreo. 

- Manter o aproveitamento extensivo das superficies, respectando o calendario de pastoreo. 

 6.2 Compromisos específicos para a prima base de bovino: 
Ademais dos compromisos xerais da sección 1ª, deberanse cumprir durante todo o período as condicións seguintes: 

- Manter os xatos coas nais durante polo menos 6 meses. 

- Polo menos o 60% das xovencas de reposición da explotación serán animais nados na propia explotación. 

- Conservar e manter os elementos gandeiros necesarios para un axeitado manexo dos pastos, evitando o sobre e subpastoreo. 

- Manter o aproveitamento extensivo das superficies, respectando o calendario de pastoreo. 

 6.3. Compromisos específicos para a prima base para sistemas extensivos de vacún de leite: 
Ademais dos compromisos xerais da sección 1ª, deberanse cumprir durante todo o período: 

- As condicións especificas do punto 6.2. 

- Manter a superficie de pradaría polo menos dous anos. 

- Manter ou reducir o uso de concentrado por UGM presente na explotación . 

 6.4. Compromisos específicos para a prima base para sistema de pastoreo en explotacións de vacún de leite: 
Ademais dos compromisos xerais da sección 1ª, deberanse cumprir durante todo o período: 

- As condicións especificas do punto 6.2. 

- Manter a superficie de pradaría polo menos dous anos. 

- Manter ou reducir o uso do concentrado por UGM presente na explotación. 

- Realizar un período de pastoreo durante ao menos 120 días ao ano con vacas de leite ou xovencas de recría. 

- Manter o aproveitamento extensivo das superficies, respectando o calendario de pastoreo. 

 6.5. Compromisos específicos para a prima complementaria por roza: 
Ademais dos relativos á prima base correspondente: 

- Realizar as rozas de forma mecánica ou manual. 
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- Excepcionalmente, cando a pendente de terreo sexa maior do 10% poderase realizar un tratamento químico localizado con produtos de baixa 
toxicidade que presenten un indicador de perigosidade “Xn” ou “T” dentro do indicador ecotoxicolóxico “N” (mamíferos, aves e/ou peixes). Non 
se admitirán produtos con indicador “T+” de moi tóxico dentro do indicador ecotoxicolóxico “N”.  

 6.6. Compromisos específicos para a prima complementaria de pastoreo con razas autóctonas: 
Ademais dos relativos á prima base, o solicitante comprométese a pastorear con rabaño de ao menos un 75% de UGM pertencentes ás razas autóctonas 
inscritas no correspondente libro xenealóxico. 

 6.7. Compromisos específicos para a prima complementaria por redución de efectivos gandeiros de bovino, ovino e cabrún 
por unidade de superficie forraxeira: 
Ademais dos relativos á prima base, o solicitante comprométese a manter a redución da carga gandeira de 0,3 UGM/ha ao longo de todo o período de 
cinco anos. 

- No caso de diminución de carga por redución do censo, esta redución deberá cumprirse, no primeiro ano do período, tendo en conta os censos do 
dia 1 de cada mes dos tres seguintes á data de aprobación da axuda. 

 Subsección 7ª.- Apicultura para a mellora da biodiversidade en zonas fráxiles. Compromisos específicos: 
Ademais dos compromisos xerais da sección 1ª, os beneficiarios deberán observar os seguintes: 

- Manter unha densidade máxima de unha colmea por cada hectárea de vexetación autóctona que pazan as abellas. 

- Manter alvarizas cun máximo de 80 colmeas cada unha. A distancia entre elas será superior a un quilómetro, debendo situarse permanentemente 
en zonas de biodiversidade fráxil agás durante os seis meses de transhumancia que poderán realizar o 80% das colmeas, como máximo. 

- Non subministrar alimentación estimulante que conteña pole. 

- Aplicar un sistema de loita integrada contra a varroase e enfermidades asociadas que inclúa métodos de loita biolóxica, utilizando produtos 
químicos de síntese de acordo co indicado no anexo 31, deixando constancia do método e resultados das contaxes no caderno de explotación. 

- Ter debidamente marcadas de forma indeleble todas e cada unha das colmeas para un axeitado control sanitario. 

 Subsección 8ª.- Mellora e conservación do medio físico en zonas de prados e pastos incluídas na Rede Natura 2000. 

 Compromisos específicos para a prima base de bovino na Rede Natura 2000: 
Ademais dos compromisos xerais da sección 1ª, deberanse cumprir durante todo o período de 5 anos: 

- As condicións indicadas no punto 6.1. 

- Realizar a práctica de xestión tradicional de pastos con desprazamento estacional do gando durante ao menos cinco anos consecutivos. 

- Manter o gando fóra da explotación de orixe ao menos 4 meses. Durante eses catro meses e obrigatorio desprazar os animais a pasteiros de 
montaña, reducindo a carga gandeira ao menos nun 25% na explotación de orixe, durante o período de tempo que dura o aproveitamento de 
pastos de fóra da explotación. 

- Dispor de documentación oficial obrigatoria xustificativa do desprazamento dos animais. 

- Mover o gando de acordo coas prácticas tradicionais de aproveitamento óptimo dos recursos naturais. 

- Non se permitirá o pastoreo antes do 1 de maio en áreas de montaña cunha altitude superior aos 1.500 m para evitar o dano sobre as plantas nos 
estados iniciais do crecemento. 

- Manter o aproveitamento extensivo das superficies afectadas, respectando o calendario de pastoreo establecido ao inicio da campaña polo 
beneficiario, segundo o modelo do caderno de explotación. 

- Manter os xatos xunto coas nais polo menos ata os 6 meses. 

- Polo menos o 60% da reposición estará integrada por animais nados na propia explotación. 

 Compromisos específicos para a prima base de ovino na Rede Natura 2000  

- As condicións indicadas no punto 6.1. 

- As establecidas nas alíneas b) a g) do punto 2 do artigo 128 da orde. 

 Compromisos específicos para a prima complementaria de roza en zonas da Rede Natura 2000: 
Ademais dos relativos ás primas base, 

- Realizar as rozas de forma mecánica ou manual. 

- Excepcionalmente, cando a pendente do terreo sexa maior do 10% poderanse realizar tratamentos químicos localizados con produtos de baixa 
toxicidade. que presenten un indicador de perigosidade “Xn” ou “T” dentro do indicador ecotoxicolóxico “N” (mamíferos, aves e/ou peixes). Non 
se admitirán produtos con indicador “T+” de moi tóxico dentro do indicador ecotoxicolóxico “N”. 

 Compromisos específicos para a prima complementaria de pastoreo con razas autóctonas en zonas da Rede Natura 2000  
Ademais dos relativos á prima base o solicitante comprométese a pastorear con efectivos de ao menos un 75% de animais pertencentes ás razas autóctonas 
inscritas no libro xenealóxico.  
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SECCIÓN 3ª: AXUDAS RELATIVAS AO BENESTAR DOS ANIMAIS 

 Subsección 1ª Axudas á avicultura de curral 

 Compromisos específicos dos beneficiarios de axuda para a avicultura de curral de carne. 
- Criar animais da especie Gallus gallus. 

- Fornecer unha alimentación composta como mínimo dun 70% de cereais na fase de engorda. 

- Asegurar un acceso apropiado e permanente a unha cama seca e de material friable en superficie. 

- Permitir o acceso permanente aos comedeiros e bebedoiros. 

- Evitar as mutilacións sistemáticas, o illamento ou calquera tipo de inmobilización. 

- Prever as patoloxías debidas ás malas prácticas agrarias ou ás condicións de cría. 

- Os bebedoiros manteranse de maneira que se evite o derramo de auga. 

- Tratar as aves enfermas, ou sacrificalas de forma humanitaria. 

- Inspeccionar os animais dúas veces ao día. 

• No sistema de explotación con galiñeiros con saída libre: 

- Non superar a concentración máxima de 13 aves/m2 ou non exceder dos 27,5 quilogramos de peso vivo por metro cadrado. 

- Dispor nos parques dunha superficie mínima de 1m2 / ave de terreo cuberto de vexetación na súa maior parte. 

- Dispor de trapelas cun mínimo de 10 cm2/ave ou unha lonxitude combinada polo menos de 4 m por cada 100 m2 de edificio. 

- Permitir o acceso diúrno, polo menos durante a metade da vida das aves,  a unha zona ao aire libre cuberta de vexetación na súa maior parte. 

- Manter unha idade de sacrificio non inferior aos 100 días. 

• No sistema de explotación de granxas ao aire libre: 

- Non superar concentracións máximas de 12 aves/m2 ou un máximo de 25 quilogramos por metro cadrado. 

- Cada galiñeiro deberá ter menos de 4.800 polos. 

- Dispor nos parques dunha superficie mínima de 2 m2 por ave de terreo cuberto de vexetación na súa maior parte. 

- Dispor de trapelas cun mínimo de 10 cm2/ave ou unha lonxitude combinada polo menos de 4 m por cada 100 m2 de edificio. 

- Engordar aves dunha estirpe recoñecida como de crecemento lento. 

- Manter unha idade de sacrificio non inferior aos 81 días. 

- A engorda nas gaiolas non poderá superar os 15 días en animais de mais de 90 días. 

- Permitir o acceso continuo durante o día a un espazo ao aire libre como mínimo a partir das 6 semanas. 

• No caso de cría en liberdade: 

- Os compromisos son os mesmos que coa granxa ao aire libre, pero o acceso das aves ao parque será continuo e os espazos serán de superficie 
ilimitada. 

 Subsección 2ª.- Axudas ao porcino ao aire libre. 

 Compromisos específicos dos beneficiarios da axuda ao porcino ao aire libre  

- Manter un censo mínimo de 5 UGM. 

• No caso de explotacións de ceba: 

- Permitir aos animais estar ao aire libre un mínimo de 6 horas diarias e durante polo menos un mes. 

- A idade mínima do animal ao sacrificio será de 210 días e deberase manter na explotación un mínimo de 100 días. 

- O peso vivo mínimo ao sacrificio será de 85 kg. 

• No caso de explotacións de reproductoras: 

- A idade mínima do primeiro parto será de 10 meses. 

- Permitir o acceso ao aire libre dende as parideiras.  

 

_____________, ____ de __________de 2010 

 

O solicitante, 

 

______________________________________ 

 

Director do Fondo Galego de Garantía Agraria / rúa dos Irmandiños, s/n – Salgueiriños -15781 – Santiago de Compostela 


