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Introdución 
 

Ao igual que na campaña anterior, utilizarase unha aplicación en entorno Web. Para poder utilizar a aplicación é preciso 

cumprir cos requisitos descritos no documento “Requisitos cliente PAC WEB 2014”. 

 

Inicio da aplicación 
Introducimos a dirección de acceso da aplicación “https://www.xunta.es/webpac/” na barra de dirección do noso 

navegador. Dado que se trata dunha web segura con autentificación do cliente mediante certificado dixital, dependendo 

da configuración do noso navegador poden darse os seguintes casos: 

 Temos instalado un certificado dixital válido e o navegador utilízao automaticamente. 

 Temos instalado un certificado dixital válido e o navegador consulta se desexamos utilizalo. 

 Temos instalados diversos certificados válidos e o navegador pregunta cal usar. 

Se o certificado é válido e o usuario existe no sistema cárgase a páxina de inicio. Se o certificado é válido pero o usuario 

non existe no sistema móstrase unha mensaxe de usuario non válido. Se o certificado non é valido aparece a mensaxe de 

erro estándar do navegador indicando que non se pode cargar a páxina.  

 

Unha vez validado o usuario, ao cargarse a páxina de inicio validarase a versión e o navegador empregado polo usuario. 

Os navegadores permitidos para ser empregados coa aplicación son Internet Explorer nas súas versións 7, 8 ou 9. No 

caso no que non se cumpra este requisito, non se poderá empregar a aplicación, e mostrarase una páxina de alerta ao 

usuario como a seguinte: 

 

No caso no que se esté empregando un navegador permitido, cárgase a páxina principal. Neste caso. se o usuario é un 

centro de tramitación dunha entidade colaboradora móstrase a ventá de selección de “Centro de tramitación”. 
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O paso anterior non é necesario no caso de tratarse dun agricultor que presente a súa solicitude directamente. 

Estrutura 
A páxina principal aparece dividida en tres partes: encabezado, barra de ferramentas e datos. 

 

Encabezado 
Na parte superior da pantalla móstrase un encabezado fixo cos logotipos do FOGGA e da Consellería do medio rural e 

do mar. 

Barra de ferramentas 
Situada entre o encabezado e os datos aparece unha barra de ferramentas. Dentro da barra temos os botóns que realizan 

cada unha das accións necesarias durante a xestión dunha solicitude: limpar, eliminar, imprimir, gardar,…  

Na barra tamén aparece información do usuario conectado.  

Datos 
Baixo a barra de ferramentas aparecen os controis onde xestionamos os datos da aplicación. 
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Xestión de solicitudes 
 

A xestión de solicitudes permite crear, modificar, eliminar, rexistrar telemáticamente ou imprimir solicitudes de PAC. 

Todas estas accións as podemos realizar dende a barra de ferramentas. 

 

 
 

Dispón dos seguintes botóns: 

 Abandonar solicitude 
Limpa a pantalla e a deixa no seu estado inicial de introdución de NIF/CIF para consultar ou crear unha nova solicitude. 

 Fusión solicitudes 
Permite cargar na solicitude en edición as parcelas de outra presolicitude. Ó facer clic no botón de fusión de 

solicitudes ábrese a seguinte ventá auxiliar: 
 

 
 

No campo “NIF/CIF solicitude a fusionar” e “Código de Autorización do agricultor” introducimos o NIF e o Código do 

titular da presolicitude da que queremos cargar as parcelas. Ó premer o botón Aceptar  cárganse as parcelas da 

presolicitude na solicitude actual. 

 Cambio de titular 
Naqueles casos nos que houbo un cambio de titularidade da explotación con respecto á campaña anterior, podemos crear 

unha solicitude nova co NIF do actual titular pero cargando os datos da presolicitude co NIF do anterior titular. Ó facer 

clic no botón de cambio de titular ábrese a seguinte ventá auxiliar: 

 

 
 
No campo “NIF/CIF anterior” e “Código de Autorización do agricultor” introducimos o NIF e o Código do titular 

anterior. No campo “NIF/CIF novo” e “Código de Autorización do agricultor” introducimos o NIF e o Código do novo 

titular. Ó premer o botón Aceptar  crease unha nova solicitude. 
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Se a presolicitude anterior ten declaración de CES mostraxe unha ventá con a mensaxe “”. Se seleccionamos “Aceptar” 

realízase o proceso de Transferencia de Compromisos CES ademais do cambio de titularidade. Seleccionando 

“Cancelar” o proceso de cambio de titularidade continua normalmente pero non se fai a transferencia de compromisos. 

 Gardar solicitude 
Garda a solicitude na que estamos a traballar e realiza a validación de todos os datos. Dado que este proceso pode levar 

algún tempo en función do número de parcelas declarados aparécenos unha ventá auxiliar cunha barra de progreso que 

vai indicando as distintas fases da validación: 

 

 
 

Cando finaliza o proceso de validación móstrase o resultado e unha lista cos posibles erros e/ou avisos. Se non se 

produce ningún erro a solicitude pasa de estado “Non válido” a “Válido”.  

 

 
 

Se facemos clic en calquera dos erros ou avisos desaparece a ventá auxiliar e o cursor sitúase no control de edición do 

dato que produce o erro ou aviso. 

 

Se facemos clic no botón de aceptar volvemos á pantalla principal. Se queremos consultar de novo os erros e avisos sen 

ter que lanzar de novo o proceso de validación usamos o botón de “Ver últimos erros”. 

 Ver últimos erros  
Abre a ventá anterior cos últimos erros e avisos da solicitude. 

 Buscar solicitude 
Ábrenos unha ventá auxiliar coa lista de todas as solicitudes na que podemos seleccionar a solicitude que queremos 

editar ou consultar. 
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Nesta pantalla podemos filtrar a busca de solicitudes segundo NIF e Nome do solicitante e estado da solicitude. Unha 

solicitude pode estar en catro estados: 

 Non Válido: Solicitude sen validar ou validada con erros. 

 Válido: todos os datos foron validados e son correctos. 

 Rexistrado: a solicitude foi rexistrada no rexistro telemático da Xunta de Galicia. 

 

Para realizar a busca premer o botón “Buscar”. No caso de que o usuario sexa un centro de tramitación o número de 

solicitudes pode ser moi grande. Para evitar que o tempo de resposta do servidor sexa elevado podemos restrinxir o 

número de resultados no campo “Máx. Solic.” Que por defecto é vinte.  

 

Para cada solicitude móstranse os seguintes campos: 

CIF 
NIF/CIF do solicitante. 

Nome completo 
Nome e apelidos ou razón social do solicitante. 

Id. 
Identificador único da solicitude no sistema. 

Entidade 
Código da entidade que creou a solicitude 

Cod. 
Código de a Oficina Agraria Comarcal á que pertence a solicitude. 

Descrición 
Descrición da OAC á que pertence a solicitude. 

Estado 
Estado da solicitude. 

 
Para xestionar algunha das solicitudes debe seleccionar na lista a que desexe, facendo clic co rato sobre ela e premendo o 

botón Aceptar. 
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 Anular solicitude 
Borra todos os datos da solicitude. So está habilitado para solicitudes en estado Non válido ou Válido. 

 Rexistrar solicitude 
Rexistra a solicitude no rexistro telemático da Xunta de Galicia. So está habilitado para solicitudes en estado Válido. 

 Imprimir solicitude 
Imprime todos os impresos asociados á solicitude. Se a solicitude está en estado Rexistrado imprime unha versión 

definitiva, en caso contrario imprime unha versión en borrador.  

A impresión descarga un ficheiro en formato PDF. 

 Reabrir solicitude 
Só estará habilitado para solicitudes en estado Rexistrado. Con esta función poderemos crear unha nova solicitude 

usando os datos dunha solicitude en estado Rexistrado.  

 Cálculo de Axudas 
Imprime a un ficheiro en formato PDF unha estimación dos importes da axuda. 

 Visor SIXPAC 
Botón de acceso ao visor SIXPAC da Consellería. É preciso ter conexión a internet. 

 Manual do usuario 
Botón de acceso ao manual de usuario. 

 Informe presolicitude 
Botón que permite a descarga da presolicitude en formato PDF sempre que o usuario teña permisos para elo. 

 

A pantalla de datos divídese en dúas partes. Na superior temos a información do solicitante e do estado da solicitude. O 

resto de datos da solicitude organízanse nas distintas solapas da parte inferior. 

SOLICITANTE 

NIF/CIF 
Neste campo introducirase o NIF/CIF da persoa ou entidade solicitante da axuda. Ó introducir o valor no campo e 

premer o tabulador valídase que o formato sexa dun CIF ou NIF válido segundo corresponda. Se o valor é correcto a 

aplicación comprobará se xa existe unha solicitude creada para a campaña actual. O resto de campos da xestión estarán 

desactivados.  

Se existe e non está rexistrada, cargaranse os datos e a continuación poderán modificarse. Se a solicitude xa está 

rexistrada visualizarase en modo consulta, é dicir, poderanse visualizar os datos da solicitude pero non modificalos. 

Se non existe unha solicitude para o NIF na campaña actual, a aplicación nos preguntará se desexamos crear unha nova 

solicitude, en caso afirmativo comprobará se existen datos do ano anterior para ese NIF. De atopalos, nos preguntará se 

desexamos  importalos e se prememos o botón "Aceptar" cargaranse os campos con estes datos iniciais.  

Se non existen datos actuais, nin da campaña anterior ou non se quixeron importar; tras cubrir o NIF deberase introducir 

o nome e apelidos no formulario. 
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OAC 
Baixo a denominación de OAC agrupamos todos os datos referentes á oficina agraria comarcal á que se asigna a 

solicitude. Estes datos son todos de consulta e se actualizan no momento de gardar a solicitude. Os dous primeiros 

campos corresponden ó código de provincia e concello, se existe declaración de parcelas, se asignará ó concello que máis 

superficie sementada teña dentro das parcelas pertencentes á solicitude. Se a solicitude non precisa dunha declaración de 

parcelas  cargarase co concello correspondente á explotación principal. 

A súa dereita visualizarase o nome do concello. A continuación móstrase o código da OAC. Cada concello ten de forma 

unívoca asignada unha oficina agraria comarcal. A súa dereita visualizarase o nome da Oficina Agraria. 

SEGUIMENTO 

Estado 
Estado actual da solicitude. É un campo de consulta que se calculará en función dos datos da solicitude. Os posibles 

valores son: 

 Non Válido: A solicitude ten erros  nos datos. 

 Válido: A solicitude está preparada para ser rexistrada. 

 Rexistrado: A solicitude foi rexistrada no Rexistro Telemático da xunta de Galicia. 

Captura 
Código que identifica de forma unívoca cada solicitude. É un campo de consulta que se calculará automaticamente no 

momento en que se crea a solicitude.  

Data da solicitude 
Data na que se efectúa a solicitude. Terá como valor inicial a data actual e debe ser anterior á data tope e superior a data 

inicial de presentación de solicitudes e ademais pertencer á campaña en curso. O formato de data é dd/mm/yyyy. É un 

dato obrigatorio. 

Expediente 
Código que identifica de forma unívoca cada solicitude rexistrada. É un campo de consulta que se calculará 

automaticamente no momento en que se rexistre a solicitude. Este código acompañará a solicitude durante toda a súa 

tramitación. 

Rexistro 
Código que identifica a solicitude no rexistro telemático. 
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Solicitude 
 

Nesta solapa agrúpanse unha serie de datos básicos da solicitude (enderezo, datos bancarios, declara…). Estará activa en 

todo momento. En función das opcións de Declara/Solicita que marque activaranse o resto de solapas da xestión. 

Detallamos a continuación os campos e grupos de campos que se editan nesta solapa. 

 

EXPLOTACIÓN PRINCIPAL 
Código de Explotación Agraria (CEA) da explotación principal do solicitante. É un dato obrigatorio que se poderá 

modificar sempre e cando a solicitude non estea rexistrada. Deberá ter un formato (PPMMMNNNNN), onde: 

 PP será o código dunha provincia galega (15, 27, 32, 36). 

 MMM será un código de concello válido para a provincia especificada nos díxitos anteriores. 

 NNNNN número de 5 cifras. 

 

ENDEREZO SOLICITANTE 
Baixo este epígrafe agrúpanse os datos que identifican o domicilio do solicitante: 

Enderezo 
Enderezo do solicitante. É un dato obrigatorio que se poderá modificar sempre e cando a solicitude non estea rexistrada. 

Poboación 
Poboación ou lugar do domicilio do solicitante. É un dato obrigatorio que se poderá modificar sempre e cando a 

solicitude non estea rexistrada. 

C. Postal 
Código postal do enderezo do solicitante. É un dato obrigatorio que se poderá modificar sempre e cando a solicitude non 

estea rexistrada. Deberá ter un formato PPNNN, onde: 

PP será o código de unha provincia española. 

NNN número de 3 cifras. 

No momento de introducir ou modificar o código postal actualizase o código de provincia do campo Concello. 

Concello 
Xunto a este literal agrupamos tres campos. O primeiro está en modo consulta e especifica a provincia do enderezo do 

solicitante. Cárgase automaticamente a partir das dúas primeiras cifras do código postal e calculase cada vez que se 

modifica o código postal.  

 

No segundo campo se pedirá o código do concello. É un dato obrigatorio que se poderá modificar sempre e cando a 

solicitude non estea rexistrada. Cargarase á dereita un campo de consulta no que se describe o nome do concello. 

Para inserir este campo mostrarase  unha ventá de busca coa lista dos concellos da provincia seleccionada no campo 

anterior. 
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Teléfono 
Teléfono do solicitante. É un dato opcional que se poderá modificar sempre e cando a solicitude non estea rexistrada. 

Deberá ser un campo numérico de 9 cifras que comece por 8 ou 9. 

Móbil 
Teléfono móbil do solicitante. É un dato opcional que se poderá modificar sempre e cando a solicitude non estea 

rexistrada. Deberá ser un campo numérico de 9 cifras. 

Correo 
Dirección de correo electrónico do solicitante. É un dato opcional que se poderá modificar sempre e cando a solicitude 

non estea rexistrada. Deberá ter un formato válido de correo electrónico. 

 

Sexo 
Sexo do solicitante. Campo so habilitado cando o solicitante é unha persoa física. Depregabre con dúas opcións: 

 Home 

 Muller 

Data nacemento 
Data de nacemento do solicitante. O formato de data é dd/mm/yyyy e é un dato obrigatorio cando sexa unha persoa física 

ou se solicita o CES. 

 

CÓNXUXE / REPRESENTANTE 

NIF 
NIF do cónxuxe ou representante legal. É un dato opcional que se poderá modificar sempre e cando a solicitude non 

estea rexistrada. Deberá ter un formato de NIF válido e non pode coincidir co NIF/CIF do solicitante. Baixo este campo 

activarase outro onde especificar o nome e apelidos do cónxuxe ou representante legal. No caso de introducir un NIF 

neste campo actívase o campo contiguo onde debemos introducir os apelidos e nome correspondentes. Neste caso o 

campo nome pasa a ser obrigatorio. 

 

Cónxuxe / Representante 
Opcións para distinguir se o NIF que se introduce é o do cónxuxe do solicitante ou dun representante legal. Só se 

activará (e ademais neste caso será obrigatorio) cando se introduciu un NIF. 
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Réxime 
No caso de que na opción anterior seleccionemos “Cónxuxe” debe indicarse se atopan en “Réxime ganancial” ou 

“Separación de bens”. Só se activará (e ademais neste caso será obrigatorio) cando se selecciona “Cónxuxe”. 

 

DATOS BANCARIOS 

IBAN 
Código alfanumérico que identifica á conta bancaria de forma unívoca. A cada conta correspóndelle un único IBAN, e a 

través do IBAN identifícase o país, a entidade, a oficina e a conta bancaria. É un dato obrigatorio que se poderá 

modificar sempre e cando a solicitude non estea rexistrada. Para inserir ou modificar este campo farase empregando unha 

fiestra de edición no campo anterior. 

 

 
 

Nesta fiestra de edición, os campos que conforman o IBAN son obrigatorios e deberán dar lugar a un código de IBAN 

válido. Os campos “Nome Entidade” e “Nome Sucursal” son datos opcionais sen validación. 

DECLARA/SOLICITA 
Baixo este apartado aparecerán unha serie de casiñas coas que se detallarán as declaracións que estamos a facer. Segundo 

o especificado nestas casiñas activaranse determinadas solapas e os campos correspondentes para cubrir os datos 

necesarios para esa solicitude. 

 

 Pagamento único 
Cando se vaia efectuar unha declaración de pagamento único debemos marcar este campo. Polo tanto será preciso 

marcalo se desexa solicitar (na solapa de Axudas) a seguinte prima: 

 A axuda do réxime de pagamento único. 

Ó marcar esta opción activarase a solapa de pagamento único (RPU) e a de censo. 

 

 Reserva 
Cando se vaia efectuar unha solicitude acceso á reserva nacional debemos marcar este campo. Polo tanto será preciso 

marcalo se desexa solicitar (na solapa de Axudas) a seguinte prima: 

 A asignación de dereitos da reserva nacional de pagamento único. 

Ó marcar esta opción activaranse as solapas de pagamento único (RPU), parcelas, censo e reserva. 

 

 Declaración de parcelas 
Cando se vaia efectuar unha declaración de superficies se debe marcar este campo. Polo tanto será necesario marcalo se 

desexa solicitar algunha das seguintes primas: 

 A axuda á calidade das legumes. 

 A consideración de superficies para a obtención do certificado para solicitudes de socio de SAT ou 

cooperativa. 

O sistema posteriormente, e trala declaración de parcelas suxerirá as axudas ás que se pode acoller o solicitante. Cando 

se marcan as opcións de Certificado para solicitude de socio de SAT ou de cooperativa, IC, Reserva ou CES marcarase 

tamén de forma automática a declaración de parcelas, non pudendo desactivar esta marca. 

Ó marcar esta opción activarase a solapa de Parcelas.  

 

 Ovino/Cabrún 
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Marcarase este campo cando se desexa solicitar algunha prima para os produtores de ovino e cabrún. Polo tanto será 

preciso marcalo se desexa solicitar algunha das seguintes primas: 

 A axuda específica para a mellora da calidade das producións de ovino e cabrún. 

 A axuda para compensar as desvantaxes específicas que afectan aos agricultores do sector ovino.   

 A axuda para compensar as desvantaxes específicas que afectan aos agricultores do sector cabrún.   

Ó marcar este campo activaranse as solapas de Censo e a de Ovino/Cabrún. 

 

 Nutrices 
Marcarase este campo cando se desexa solicitar a prima en beneficio dos produtores que manteñen vacas nutrices. Polo 

tanto será preciso marcalo se desexa solicitar algunha das seguintes primas: 

 A axudas ós produtores que manteñan vacas nutrices. 

 O pagamento adicional ós produtores que manteñan vacas nutrices. 

Ó marcar este campo activaranse as solapas de Censos e Nutrices. 

 

 Axudas sector lácteo 
Marcarase este campo cando se desexa solicitar algunha axuda relacionado co sector lácteo. Polo tanto será preciso 

marcalo se desexa solicitar algunha das seguintes primas:  

 A axuda para compensar as desvantaxes específicas que afectan os agricultores do sector de vacún de leite. 

 A axuda para a mellora da calidade do leite e dos produtos lácteos de vaca. 

Ó marcar este campo activarase a solapa de Sector lácteo e o censo. 

 

 Axuda mellora carne vacún 
Marcarase este campo cando se desexa solicitar a seguinte prima:  

 A axuda para a mellora da calidade de carne de vacún. 

Ó marcar este campo activaranse as solapas de Carne Calid. e de censo. 

 

 IC 
Marcarase este campo cando se desexa solicitar indemnización compensatoria. Polo tanto será preciso marcalo se desexa 

solicitar a seguinte prima: 

 A indemnización compensatoria 

Non se permitirá marcar este campo se o solicitante é un CIF. Ó marcar este campo activaranse unha serie de opcións 

que nos permitirán especificar se a solicitude é: 

 Individual: Declaración de solicitude de IC a título individual. 

 Socio: Solicitude de IC como socio de unha SAT o cooperativa. 

 Mixta: Solicitude mixta (a título individual e tamén como socio). 

Se a solicitude é a título individual ou mixta marcarase tamén de forma automática a Declaración de parcelas, sen poder 

desmarcala. Neste caso estará por tanto activa a solapa de Parcelas. Ademais activaranse as solapas de IC e  Censos. 

 

 Certificado para solicitude de socio de entidade asociativa (ICC) 
Se o solicitante é unha SAT (CIF comeza por G) ou unha cooperativa (CIF comeza por F) habilitarase este campo para 

que poda obter o correspondente certificado. Polo tanto será preciso marcalo se desexa solicitar a seguinte prima: 

 A consideración das superficies para a obtención do certificado para solicitudes de IC de socio de Entidade 

Asociativa..  

De forma automática marcarase a Declaración de parcelas, deshabilítase a marca IC e habilitaranse as solapas de 

parcelas, censos e IC.  

 

 Contrato de explotación sustentable 
Marcarase este campo cando se desexa solicitar algunha axuda relacionada co Contrato de Explotación Sustentable. Só 

se permiten renovacións polo que está marca sempre está deshabilitada. Soamente se pode solicitar CES cando ven na 

presolicitude ou cando se fai unha Transferencia de compromisos CES. As primas do CES son:  

 Variedades autóctonas vexetais en risco de erosión xenética. 

 Control integrado. 

 Produción integrada. 

 Agricultura ecolóxica 

 Gandaría ecolóxica. 

 Apicultura ecolóxica. 

 Cultivos leñosos en medios fráxiles. 

 Cultivos herbáceos en medios fráxiles. 

 Razas autóctonas en perigo de extinción. 
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 Prima base xeral na utilización de recursos forraxeiros da explotación. 

 Prima bovinos na utilización de recursos forraxeiros da explotación. 

 Pastoreo con razas autóctonas. 

 Redución cabana gandeira. 

 Sistemas extensivos na alimentación de ruminantes. 

 Sistemas extensivos de pastoreo na alimentación de ruminantes. 

 Apicultura para a mellora da biodiversidade en zonas fráxiles. 

 Prima básica de bovino en mellora do medio físico en Rede Natura 2000 

 Prima básica de ovino/cabrún en mellora do medio físico en Rede Natura 2000 

 Prima complementaria de pastoreo con razas autóctonas. 

 Galiñeiro con saída libre. 

 Granxa ao aire libre. 

 Granxa de cría en liberdade. 

 Explotacións de cebo. 

 Explotacións de reprodutoras. 

 

Cando está marcado este campo activaranse as solapas de CES, parcelas e censo. Está opción so estará habilitada 

cando se teña información na presolicitude de que é un solicitante con compromisos adquiridos no CES; non 

permitindo novas solicitudes. 
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RPU 

 
Esta solapa estará activa ó solicitar axudas para pagamento único e a admisión ao Réxime de Pago único. Nela 

detallaranse todos os datos relativos a dereitos  RPU. 

 

 

 
A continuación descríbense os campos que forman parte da solapa: 

DEREITOS RPU DO SOLICITANTE 
No momento de crear a solicitude esta táboa precárgase cos dereitos do solicitante. No caso de ser editable actívanse os 

botóns de inserir, eliminar e editar.  

 

 Inserirá un novo dereito. Para facilitar a inserción de datos ábrese unha ventá auxiliar. 

 Borrará a fila seleccionada tras emitir a correspondente mensaxe de advertencia. 

 Permite editar un dereito xa creado. 

 Recarga os dereitos iniciais do agricultor 

 

 
Para cada dereito cubriranse os seguintes datos: 

Código 
Valor alfanumérico de  15 cifras que identifica o dereito. O dereito valídase contra a base de datos de dereitos da 

comunidade galega e se non existe pregúntase se o dereito foi asignado por outra comunidade. Se a resposta é afirmativa 

permítese continuar coa creación do dereito. 

Orixe 
Orixe do dereito.  Dúas opcións: 

 Inicial. Asignación inicial   

 Reserva. Asignado da reserva nacional. 
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Este campo so é editable se o dereito non existe na base de datos de dereitos da comunidade galega.  

Tipo 
Tipo de dereito do solicitante. Dúas opcións: 

 Normais   

 Especiais   

Este campo so é editable se o dereito non existe na base de datos de dereitos da comunidade galega. 

Titularidade 
Indica se o dereito pertence ó solicitante ou foi cedido por outro agricultor. Dúas opcións: 

 Solicitante. O titular é o solicitante.   

 Outro. O titular do dereito é outro agricultor. 

Este campo so é editable se o dereito non existe na base de datos de dereitos da comunidade galega. 

Valor Nominal 
Valor nominal en euros do dereito. Campo numérico de 4 enteiros e 2 decimais. 

Este campo so é editable se o dereito non existe na base de datos de dereitos da comunidade galega. 

Participación 
Porcentaxe de participación no dereito. Campo numérico sen decimais menor ou igual a 100. 

Valor 
Valor do dereito expresado en euros. Campo numérico de consulta que se calcula mediante o produto entre o valor 

nominal e a porcentaxe. 

Xustificación 
Indica como xustifica. Dúas opcións: 

 Superficie. O dereito xustifícase con superficies. No caso de dereitos normais ou de reserva é a única opción 

posíbel. No caso de dereitos especiais, se os xustifica con superficies convértense en normais.   

 Gando. Opción por defecto para os dereitos especiais.  

Este campo so é editable se o dereito é de tipo especial.  

 

Titularidade 
Indica si o dereito  o utiliza o solicitante ou si o cede a outro agricultor. Dúas opcións: 

 Solicitante. O utiliza o solicitante.    

 Outro. O utiliza outro agricultor. 

 

Solicita o pagamento único por 
Neste apartado temos dous opcións: 

 Todos os dereitos posuídos. A opción por defecto. Neste caso a táboa de dereitos é de so consulta e precárgase 

con tódolos dereitos que posúa o solicitante 

 Dereitos utilizados según declaración. Se marcamos esta opción a táboa de dereitos precárgase con tódolos 

dereitos do solicitante pero neste caso poden engadirse, eliminarse e modificar dereitos. 

RESUMO DE DEREITOS DE RPU 
Baixo este apartado móstrase unha táboa resumo dos dereitos do solicitante. Para cada tipo de dereito (retirada, normal, 

especial)  detallaranse os seguintes datos: 

 

Disp. 

Total de dereitos utilizados polo solicitante. 

 

Xust. 

Total de dereitos xustificados, calculados a partires da súa de declaración de parcelas e censo.  
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Dif. 

Total de dereitos resultantes da resta entre os xustificados e os dispoñibles. 

 

Importe 

Suma dos valores dos dereitos. 

 

UGM DEREITOS ESPECIAIS 
Táboa resumo das UGMs utilizadas na xustificación con gando de dereitos, detállanse os seguintes datos: 

 

Espec. 

UGM consideradas dereitos especiais. 

 

Actuais. 

UGMs según declaración de censo. 

 

% 

Porcentaxe entre as UGMs actuais e as consideradas para dereitos especiais. 
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Reserva 
Esta solapa estará activa ó declarar “Reserva”. Nela detallaranse todos os datos necesarios para a solicitude á reserva 

nacional de dereitos. 

 

 
 

Aparecen tres opcións para indicar as distintas situacións que dan dereito a solicitude: 

 Agricultor lexitimado para recibir dereitos de axuda ou para aumentar o valor dos dereitos que xa ten, por 

sentencias xudiciais firmes ou actos administrativos firmes. No caso de marcar esta opción é obrigatorio indicar 

a data da resolución. 

 Agricultor mozo que realizaran a súa primeira instalación de acordo co RD 613/2001. No caso de marcar esta 

opción é obrigatorio indicar a data de inicio da actividade. 

 Agricultor cuxa explotación está situada en zonas suxeitas a programas de reestruturación ou desenvolvemento. 

No caso de marcar esta opción pódense seleccionar as seguintes opcións: 

o Beneficiarios da Reserva Nacional de cota láctea: Ao seleccionar está opción habilítase o campo de 

texto para gravar a cota láctea pola que solicita reserva. 

o Outros programas: Ao seleccionar está opción habilítase o campo de texto para indicar o programa. 
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Parcelas 
 

 
 

Nesta solapa declarase a relación de parcelas do solicitante. Estará activa sempre que se pidan pago único, axudas de 

superficie, IC para solicitude individual o como socio, agroambientais ou benestar animal. 

 

Estará activa unha táboa co detalle das parcelas agrícolas declaradas. Á  esquerda da mesma estarán activos os seguintes 

botóns: 

 

 
Inserir fila. 

 

 Eliminar fila. 

 

 Sempre que esteamos nun campo codificado (provincia, concello, tipo de referencia, zona, uso 

SIXPAC, cultivo, produto, variedade). Se activará este botón para abrir unha lista cos posibles 

valores a seleccionar. 

 

 
Crea unha partición no recinto SIXPAC seleccionado. A partición só se crea se a fila 

seleccionada se corresponde cun recinto SIXPAC non partido e no que no se definiron máis 

parcelas agrícolas. 

 
Desfai unha partición no recinto SIXPAC seleccionado. A partición só se desfai se a fila 

seleccionada se corresponde cun recinto SIXPAC partido e no que no se definiron máis 

parcelas agrícolas. 

 
Enlaza co visor SIXPAC da Consellería, centrado no recinto seleccionado. É preciso ter 

conexión a internet. 

 

 

Enlaza coa aplicación “Croquis” permitindo xuntar un croques á declaración do recinto. 

Envíase tódalas parcelas agrícolas seleccionadas, se non seleccionamos ningunha pregúntanos 

se dexesamos enviar a declaración completa.  

Unha vez aberta a ventá con Visor SIXPAC móstraxe a declaración de parcelas seleccionadas e 

pódese crear, modificar ou eliminar os croquis correspondentes a cada parcela. Para salvar os 

cambios pulsamos o botón “Enviar Declaración”  e pechamos a ventá do Visor SIXPAC. 

De ter cambios na declaración a aplicación avísanos desa circunstancia e pregúntanos se 

desexamos actualiza a nosa declaración de parcelas cos datos dos croquis modificados. 
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Detállanse a continuación os campos a cubrir na táboa. 

 

Provincia 
Código da provincia na que está situada a parcela. É un dato obrigatorio que se poderá modificar sempre e cando a 

solicitude non estea rexistrada. Para facilitar a súa inserción estará activo o botón que abre a lista de provincias 

existentes. 

Concello 
Código catastral do concello no que está situada a parcela. É un dato obrigatorio que se poderá modificar sempre e cando 

a solicitude non estea rexistrada. Estará activo o botón que abre a lista de municipios existentes para a provincia 

especificada no campo anterior. 

 

Tipo de referencia 
Indícanos o tipo da referencia identificativa da parcela. Os posible valores son: 

 ‘S’: SIXPAC 

 ‘M’: Monte 

 ‘P’: Concentración parcelaria 

 

No caso de seleccionar ‘P’ na mesma ventá seleccionarase a zona de concentración. 

Polígono 
Código do polígono no que está situada a parcela. É un dato obrigatorio que se poderá modificar sempre e cando a 

solicitude non estea rexistrada. Terá que ser un valor enteiro de ó sumo tres díxitos e maior que cero. Ademais, se é zona 

de concentración debe ser menor que 500 e no poderá ser un polígono de monte (999) nin urbana (888). 

Zona 
Código de zona. Cando a parcela é de concentración mostra en modo consulta o código seleccionado na ventá de 

selección de tipo de referencia. Para referencia ‘S’ é un dato opcional que estará habilitado cando se trate dun polígono 
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que teña zonas. Para as parcelas de monte que non teñan definidas zonas tomará o valor por defecto ("00") que indica 

non definida. É un campo non editable polo usuario, deberá seleccionar o valor dunha lista con todas as zonas do 

polígono. 

Monte 
Código do monte comunal. É un dato obrigatorio cando o tipo de referencia é ‘M’. É un campo non editable polo 

usuario, deberá seleccionar o valor dunha lista con todos os montes comunais do concellos e o valor auxiliar "9999" que 

indica "Novo monte". 

Parcela 
Código da parcela. É un dato obrigatorio que se poderá modificar sempre e cando a solicitude non estea rexistrada. Terá 

que ser un valor enteiro de ó sumo cinco díxitos e maior que cero. 

Recinto 
Número de recinto SIXPAC. Só ten sentido cando tipo de referencia é ‘S’. 

Agregado 
Código do concello agregado. 

Uso SIXPAC oficial 
Código de uso SIXPAC oficial do recinto da parcela. Só ten sentido cando o tipo de referencia é ‘S’. Se a parcela provén 

dunha presolicitude non se pode modificar o valor. Se é unha parcela nova o usuario ten que introducir o valor. 

Coeficiente de regadío oficial 
Código de coeficiente de regadío oficial do recinto da parcela ou recinto. Se a parcela se carga dende unha presolicitude 

no se pode modificar o seu valor. Se é unha parcela nova o usuario ten que introducir o valor. 

Superficie xeométrica oficial 
Superficie  en hectáreas rexistrada en SIXPAC, segundo o tipo de referencia, para esa parcela ou recinto. É un dato 

obrigatorio. Cando a referencia é SIXPAC e provén dunha presolicitude non se pode modificar o seu valor. Terá que ser 

un valor real maior que cero co formato de 4 enteiros e 2 decimais. 

No caso de tratarse de referencia duplicadas (parcelas agrícolas declaradas sobre a mesma referencia identificativa) este 

campo toma o valor da primeira delas e non se pode modificar. 

CAP 
Coeficiente oficial de admisibilidade da parcela rexistrado en SIXPAC. Tense en conta para o cálculo da superficie 

sementada neta nos recintos PR e PA de Galicia e nos PS, PR e PA de fora. 

Uso SIXPAC declarado 
Código de uso SIXPAC declarado do recinto. Só ten sentido cando o tipo de referencia é ‘S’. Inicialízase co valor do uso 

SIXPAC oficial. Se  modifica o valor inicial crease unha discordancia SIXPAC. Ó imprimir unha solicitude rexistrada se 

pode obter un informe con todas as discordancias SIXPAC declaradas. 

Coeficiente de regadío declarado 
Código de coeficiente de regadío declarado do recinto ou da parcela. Inicialízase co valor oficial. Cando se trata dun 

recinto SIXPAC ó modificar o valor inicial crease unha discordancia SIXPAC. 

Indicador de partición SIXPAC 
Marca que nos indica se un recinto SIXPAC está partido.   

Superficie xeométrica declarada 
Superficie en hectáreas declarada na parcela ou no recinto. Só se activa cando se trata dun recinto SIXPAC partido, no 

resto de casos mantense o valor oficial.  



 

 

Manual Usuario WEBPAC 2014   Páxina 22 de 49 

 

Croquis 

Marca que nos indica se un recinto SIXPAC  ten un croques asociado na declaración.   

Superficie sementada total 
Superficie en hectáreas sementada do produto que estamos especificando. É un dato obrigatorio que se poderá modificar 

sempre e cando a solicitude non estea rexistrada. Deberá ser un valor numérico maior que 0 e menor o igual que a oficial 

declarada, co formato de 4 enteiros e 2 decimais.  

Grupo de cultivo 
Código do grupo de cultivo que se declara para a parcela agrícola. É un dato obrigatorio que se poderá modificar sempre 

e cando a solicitude non estea rexistrada e non sexa un monte comunal, pois neste caso tomará o valor R40 (forraxes) 

non pudendo modificalo. Para facilitar a súa inserción estará activo un botón que abre a lista dos grupos de cultivos 

válidos. Cando se trata dun recinto SIXPAC o cultivo ten que ser compatible co uso SIXPAC declarado. Deberá ser un 

cultivo existente no básico, e se elixe o cultivo R32  fixarse automaticamente o código 4 para o produto. 

Produto 
Código do produto definido dentro do grupo de cultivo. É un dato obrigatorio que se poderá modificar sempre e cando a 

solicitude non estea rexistrada e no sexa un grupo de cultivo R32, pois neste caso tomará o valor 4 (millo) non pudendo 

modificalo. Para facilitar a súa inserción estará activo un botón que abre a lista dos produtos válidos para o grupo de 

cultivo introducido anteriormente. Deberá ser un cultivo existente no básico e pertencente ó grupo de cultivo anterior. 

Ademais se a parcela é de monte só se permitirán os valores 62 e 63. No caso de recintos SIXPAC a combinación de 

cultivo e produto debe ser válida para o uso declarado. 

Variedade 
Neste campo pedirase a variedade sempre que se trate dun produto que teña variedades. 

Aproveitamento 
Tipo e porcentaxe de aproveitamento de pastos. No caso de pastos (62/902 e 62/903) solicítase un de catro valores 

posibles para a combinación de tipo e porcentaxe. Só temos dous tipos, L “Labor de mantemento” e P “Pastoreo”. No 

caso de L o porcentaxe sempre é 100. No caso de P pode ser 100, 70 ou 40. Polo tanto so temos catro posibles 

combinacións (100L, 100P, 70P, 40P). 

Superficie sementada neta 
Superficie en hectáreas resultante de aplicar o CAP e porcentaxe de aproveitamento á superfie  sementada total. Trátase 

dun campo de só consulta. 

Finca - Paraxe 
Descrición do paraxe. É un dato opcional que estará habilitado cando non estamos no caso de monte comunal, pois neste 

caso tomará a descrición do monte existente no básico de provincias e municipios. 

RPU 
Indicador de si a parcela agrícola debe terse en conta na declaración de RPU. Estará sempre deshabilitado automárcase 

nas parcelas compatíbeis con RPU. 

IC 
Indicador de si a parcela agrícola debe terse en conta na declaración de IC. Estará habilitado cando se solicite IC ou ICC, 

a parcela pertenza a un concello desfavorecido ou de montaña e sexa un produto válido para IC; agás nas parcelas con 

referencia G. 

 

CES 
Indicador de si a parcela agrícola debe terse en conta na declaración de CES. Estará habilitado cando se solicite 

Agroambientais agás nas parcelas con referencia M. 
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Censo 

 

Esta solapa estará activa ó solicitar axudas para pagamento único, reserva, nutrices, ovino/cabrún,  sacrificio, carne de 

calidade, adicional lácteo, solicitude de certificado para IC, IC individual ou mixta, agroambientais e benestar animal. 

Nela aparecerá unha táboa para cubrir os censos de animais para cada explotación gandeira. 

 

 
 

Á esquerda da táboa estarán activos os seguintes botóns: 

 

 Inserir fila.  

 

 Eliminar fila.  

 

Detallamos a continuación os campos a cubrir na táboa. 

Explotación 
Código de a explotación gandeira para a que imos facer a declaración de censos. É un dato obrigatorio que se poderá 

modificar sempre e cando a solicitude non estea rexistrada. Deberá ter o formato ESNNNNNNNNNNXX onde: 

 

ES.- Texto fixo 

NNNNNNNNNN.- Código de CEA válida segundo o formato especificado anteriormente 

XX.- Dous díxitos 

Vacas nutrices 
Número de vacas nutrices existentes na explotación. É un dato opcional que se poderá modificar sempre e cando a 

solicitude non estea rexistrada. Terá que ser un valor enteiro de ó sumo catro díxitos. 

Vacas leite 
Número de vacas de leite existentes na explotación. É un dato opcional que se poderá modificar sempre e cando a 

solicitude non estea rexistrada. Terá que ser un valor enteiro de ó sumo catro díxitos. 

Bovinos machos / xovencas > 2 anos 
Número de bovinos machos e de xovencas maiores de 2 anos pertencentes á explotación. É un dato opcional que se 

poderá modificar sempre e cando a solicitude non estea rexistrada. Terá que ser un valor enteiro de ó sumo catro díxitos. 

 

Bovinos machos / xovencas entre 6 meses e 2 anos 
Número de bovinos machos e de xovencas de entre 6 meses e 2 anos pertencentes á explotación. É un dato opcional que 

se poderá modificar sempre e cando a solicitude non estea rexistrada. Terá que ser un valor enteiro de a lo sumo catro 

díxitos. 

Bovinos machos / xovencas < 6 meses 
Número de bovinos machos e de xovencas menores de 6 meses pertencentes á explotación. É un dato opcional que se 

poderá modificar sempre e cando a solicitude non estea rexistrada. Terá que ser un valor enteiro de ó sumo catro díxitos. 
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Ovellas 
Número de ovellas existentes na explotación. É un dato opcional que se poderá modificar sempre e cando a solicitude 

non estea rexistrada. Terá que ser un valor enteiro de ó sumo catro díxitos. 

Cabras 
Número de cabras existentes na explotación. É un dato opcional que se poderá modificar sempre e cando a solicitude non 

estea rexistrada. Terá que ser un valor enteiro de ó sumo catro díxitos. 

Equinos > 6 meses 
Número de equinos existentes na explotación maiores de 6 meses. É un dato opcional que se poderá modificar sempre e 

cando a solicitude non estea rexistrada. Terá que ser un valor enteiro de ó sumo catro díxitos. 
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CES 
Esta solapa estará sempre activa para permitir o acceso a solapa vertical de Transferencia de Compromisos que sempre 

está activa. O resto de solapas verticais actívanse ó declarar CES. Nela detallaranse todos os datos necesarios para a 

solicitude de axudas relacionadas co CES. 

 

DATOS XERAIS 
 

En primeiro lugar grávanse os datos xerais da solicitude, relativos ao propio solicitante e a agrupación á cal está 

asociado. Asemade deberá indicar as liñas de axuda ás que se acolle de cada un dos programas posibles, Axudas 

Agroambientais e Benestar Animal. 

 

 

DATOS DA SOLICITUDE 
Baixo este epígrafe móstranse datos xerais do solicitante necesarios para a xestión destas axudas. 

 

Monte veciñal en mancomún 
Casilla para indicar se o solicitante é un monte veciñal. Só estará habilitada no caso de persoas xurídicas. No caso de 

marcala non se solicitará o número mínimo de UTAs. 

Agricultor profesional 
Campo que nos indica se o solicitante é un agricultor profesional. 

Agricultor a título principal 
Campo que nos indica se o solicitante é un agricultor a título principal (ATP). 

Máis dun 50% de mulleres 
Campo que nos indica se o a empresa solicitante conta con máis un 50% de mulleres. Só habilitado cando o solicitante é 

unha entidade xurídica. 

Entidade 
CIF e nome da entidade de aconsellamento á que pertence o solicitante. Para a súa gravación, mediante o botón situado á 

dereita móstrase unha lista coas entidades válidas na campaña en curso. 

Técnico 
NIF e nome do técnico da agrupación que xestione a solicitude. É un dato obrigatorio e debe ter un formato de NIF 

válido. 
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NIF cedente de compromisos 
NIF do agricultor cedente dos compromisos. Se validará que sexa un agricultor existente na base de datos e se solicitará 

o seu pin para importar as súas parcelas. 

 

UNIDADES DE TRABALLO AGRÍCOLA 
Baixo este epígrafe móstrase a declaración de unidades de traballo agrícola. A lista cárgase cos datos existentes de 

campañas anteriores no intre de crear a solicitude pero é editable. 

 
 

 

NIF 
NIF da UTA que estamos a crear ou modificar. É un campo obrigatorio, valídase que sexa un NIF válido. No momento 

de Pechar o formulario valídase que non estea duplicado. 

Nome 
Nome da UTA que estamos a crear ou modificar. É un campo obrigatorio.  

Primeiro Apelido 
Primeiro apelido da UTA que estamos a crear ou modificar. É un campo opcional. 

Segundo Apelido 
Segundo apelido da UTA que estamos a crear ou modificar. É un campo opcional. 

Horas 
Horas da UTA que estamos a crear ou modificar. É un campo obrigatorio, numérico de catro díxitos. 

 

 

  
MELLORAS SOLICITADAS 
Baixo este apartado aparecerán unha serie de casiñas coas que se detallarán as axudas que se solicitan. Segundo o 

especificado nestas casiñas activaranse os campos correspondentes nas solapas de parcelas e gando para cubrir os datos 

necesarios para esa solicitude. 

 

 Variedades autóctonas vexetais en risco erosión xenética (V.A.) 
Ao marcar esta casiña activase a opción V.A. na solapa de parcelas. 

 

 Control integrado (C.I.) e produción integrada (P.I.) 
Ao marcar esta casiña actívanse as opcións C.I. e P.I. na solapa de parcelas.  Ademais deshabilítase a opción de 

Agricultura e gandaría Ecolóxica neste apartado. 

 

 Agricultura (A.E.) e gandaría ecolóxica (G.E.) 
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Ao marcar esta casiña actívanse as opcións A.E. e G.E. na solapa de parcelas. Ademais habilitase a declaración de gando 

ecolóxico e non ecolóxico na solapa de censos e a opción de marcar Apicultura Ecolóxica neste apartado. Tal e como se 

comentou anteriormente, ao marcar esta opción deshabilítase a opción de Control e produción Integrada neste apartado. 

 

 Apicultura ecolóxica (P.E.) 
Ao marcar esta casiña actívase a opción P.E. na solapa de parcelas e deshabilítase a opción de Apicultura en zonas 

fráxiles neste apartado. 

 

 Loita contra a erosión en medios fráxiles (L.E.) 
Ao marcar esta casiña activase a opción L.E. na solapa de parcelas. 

 

 Mantemento de razas autóctonas en perigo de extinción 
Ao marcar esta casiña habilitase a declaración de gando autóctono na solapa de censos. 

 

 Utilización racional de recursos forraxeiros 
Ao marcar esta casiña actívanse as seguintes opcións neste apartado, todas elas incompatibles entre sí: 

 

o Prima base  xeral .- Ao marcar esta casiña actívase a opción P.X. na solapa de parcelas. 

o Prima bovinos.- Ao marcar esta casiña actívase a opción P.B. na solapa de parcelas. 

o Sistemas extensivos en vacún de leite .- Ao marcar esta casiña actívase a opción S.E. na solapa de parcelas. 

o Sistemas de pastoreo en vacún de leite.- Ao marcar esta casiña actívase a opción S.P. na solapa de parcelas. 

 

Baixo elas, se activan as primas complementarias relativas a esta liña de axuda: 

o Redución da carga gandeira .- Ao marcar esta casiña actívase a opción R.C. na solapa de parcelas, así como 

dúas marcas onde o agricultor indicará o tipo de redución que vai facer: 

 Redución da cabana 

 Redución de superficies 

Sendo compatibles ambas marcas. 

o Pastoreo con razas autóctonas 

 

 Apicultura en zonas fráxiles (A.F.) 
Ao marcar esta casiña actívase a opción A.F. na solapa de parcelas e deshabilítase a opción de Apicultura ecolóxica neste 

apartado. 

 

 Mellora do medio físico en Rede Natura 2000 
Ao marcar esta casiña actívanse as seguintes opcións neste apartado, todas elas incompatibles entre sí: 

 

o Prima básica de bovino.- Ao marcar esta casiña actívase a opción R.B. na solapa de parcelas. 

o Prima básica de ovino/cabrún.- Ao marcar esta casiña actívase a opción R.O. na solapa de parcelas. 

 

 Galiñeiro con saída libre 
Ao marcar esta casiña activase o campo correspondente na xestión de gando avícola. 

 

 Granxa aire libre 
Ao marcar esta casiña activase o campo correspondente na xestión de gando avícola. 

 

 Granxa de cría en liberdade 
Ao marcar esta casiña activase o campo correspondente na xestión de gando avícola. 

 

 Explotacións de cebo 
Ao marcar esta casiña actívanse os campos correspondentes na xestión de gando porcino de cebo. 

 

 Explotacións de reprodutoras 
Ao marcar esta casiña actívanse os campos correspondentes na xestión de gando porcino reprodutoras. 

 

Debido a que no 2011 non se permiten novos compromisos so estarán habilitadas as axudas das que se teña información 

na presolictude. 
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PARCELAS 
 

Nesta segunda solapa grávanse os datos adicionais das parcelas. Indicar que nesta solapa non se poderán gravar novas 

parcelas  nin modificar datos da referencia. Unicamente serve para xestionar os datos relativos ás axudas agroambientais. 

 

 
 

Como campos de so consulta, mostrase a referencia identificativa da parcela así como os datos da parcela agrícola 

relativos a superficies e usos e produtos. 

 

Os campos de xestión serían os seguintes: 

 

 V.A. 
Marca para indicar que a parcela se acolle a axuda de Variedades autóctonas vexetais en risco erosión xenética. Unha vez 

marcada esta opción habilítase a posibilidade de gravar a variedade autóctona cando o produto da parcela teña variedades 

asociadas. 

 

 C.I. 
Marca para indicar que a parcela se acolle a axuda de Control Integrado. Unha vez marcada esta opción deshabilítanse as 

marcas P.I., A.E., G.E. e A.P. Estará deshabilitada cando na parcela se declare o produto “062”. 

 

 P.I. 
Marca para indicar que a parcela se acolle a axuda de Produción Integrada. Unha vez marcada esta opción deshabilítanse 

as marcas C.I., A.E., G.E. e A.P. 

 

 A.E. 
Marca para indicar que a parcela se acolle a axuda de Agricultura Ecolóxica. Unha vez marcada esta opción 

deshabilítanse as marcas C.I., P.I., G.E., A.P. e R.C. 

 

 G.E. 
Marca para indicar que a parcela se acolle a axuda de Gandería  Ecolóxica. Unha vez marcada esta opción deshabilítanse 

as marcas C.I., P.I., A.E., A.P. e R.C. 

 

 A.P. 
Marca para indicar que a parcela se acolle a axuda de Apicultura  Ecolóxica. Unha vez marcada esta opción 

deshabilítanse as marcas C.I., P.I., A.E., G.E. e R.C. 

 

 L.E. 
Marca para indicar que a parcela se acolle a axuda de Loita contra a erosión en medios fráxiles. 

 

 P.X. 
Marca para indicar que a parcela se acolle a Prima base xeral. So estará habilitada en recintos con cultivo R40 e produtos 

62, 63 e 64; sendo incompatible coa marca R.C. 

 

 P.B. 
Marca para indicar que a parcela se acolle a Prima de Bovino So estará habilitada en recintos con cultivo R40 e produtos 

62, 63 e 64; sendo incompatible coa marca R.C. 

 

 R.C. 
Marca para indicar que a parcela se acolle a axuda de Redución da cabana gandeira. Unha vez marcada esta opción 

deshabilítanse as marcas C.I., P.I., A.E., G.E., A.P., P.X., P.B., S.E. e S.P. 
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 S.E. 
Marca para indicar que a parcela se acolle a axuda de Utilización de sistemas extensivos. So estará habilitada en recintos 

con cultivo R40 e produtos 4, 62, 63 ou 64; sendo incompatible coa marca R.C. 

 

 S.P. 
Marca para indicar que a parcela se acolle a axuda de Utilización de sistemas de pastoreo. So estará habilitada en 

recintos con cultivo R40 e produtos 62, 63 ou 64; sendo incompatible coa marca R.C. 

 

 A.F. 
Marca para indicar que a parcela se acolle a axuda de Apicultura en zonas fráxiles.  

  

 N.B. 
Marca para indicar que a parcela se acolle a axuda de Prima básica de bovino en RN2000. So estará habilitada en 

recintos con cultivo R40 e produtos 62, 63 ou 64. 

 

 N.O. 
Marca para indicar que a parcela se acolle a axuda de Prima básica de ovino/cabrún en RN2000. So estará habilitada en 

recintos con cultivo R40 e produtos 62, 63 ou 64. 

 

Variedade autóctona 
Variedade autóctona asociada á liña de Variedades Autóctonas en risco de erosión xenética.  Para inserir ese valor 

lístanse todas as opcións dispoñibles nunha pantalla auxiliar. So estará habilitado ao solicitar a prima V.A. nesta parcela. 
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GANDO 
 

 
 

Nesta solapa grávanse todos os datos relativos a animais do CES. 

 
Apicultura 
Baixo este epígrafe xestionase o gando relacionado coas axudas de apicultura, todo elo expresado en número de colmeas: 

Ecolóxica 
Esta columna so estará activa cando se marque a prima de Apicultura Ecolóxica na solapa de datos xerais. Estes campos 

son numéricos con seis enteiros.  

Zonas fráxiles 
Esta columna so estará activa cando se marque a liña de Apicultura en zonas fráxiles na solapa de datos xerais. Estes 

campos son numéricos con seis enteiros.  

 
Benestar Animal 
Baixo este epígrafe xestionase o gando para a liña de Benestar Animal. Para cada unha das especies (Avícola e Porcino) 

debese detallar o número de animais de cada un dos grupos necesarios para xestionar estas axudas. Estes campos son 

enteiros de seis posicións. No caso do porcino é preciso ter un desglose en porcas ría e outras debido a conversión a 

UGM.  
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Transferencia de compromisos CES 
Dentro da solapa CES temos unha solapa vertical “Trf. Compromisos” dende a que podemos realizar transferencia de 

compromisos CES. 

 
 

Na táboa de “Cedentes de compromisos” temos a lista de transferencias realizadas. 

 
Co botón “Realizar unha transferencia de compromisos” aparece unha ventá emerxente na que cubrimos os datos 

necesarios para o proceso: 

 NIF Cedente. NIF correspondente o Cedente da transferencia de compromisos. Debe ter un formato de NIF 

válido e debe existir no sistema a correspondente presolicitude. 

 PIN Cedente. PIN correspondente a Cedente da transferencia de compromisos. A combinación de NIF e PIN 

debe ser válida para permitir o acceso a presolicitude do Cedente. 

 Causa. Breve descrición do motivo que xustifique a transferencia de compromisos. No caso de que a 

transferencia fágase coma parte do proceso de cambio de titularidade a causa sempre é “CAMBIO 

TITULARIDADE”. 

 Totalidade de compromisos. Por defecto marcado. Indica se a transferencia de compromisos faixe pola 

totalidade dos compromisos adquiridos polo Cedente ou por parte deles. No caso de cambio de titularidade 

sempre é pola totalidade. 

 

 
 

Se prememos “Cancelar” volvemos a ventan anterior sen facer ningún cambio. Se prememos “Transferir” valídanse os 

datos e procédese a ler a presolicitude do Cedente e cargar a declaración de parcelas e de melloras CES na solicitude 

actual que actúa coma Cesionario no proceso de transferencia. 
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Unha vez realizada a transferencia non se pode desfacer pero podemos editar o campo “Causa”.  
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Ovino / Cabrún 

 

 
 

Nesta solapa localizase a información necesaria para a solicitude de primas para os produtores de ovino e cabrún. Estará 

activa única e exclusivamente cando se marque na solapa de solicitudes que se solicita esta axuda. 

 

Existen tres primas a seleccionar: 

 

 A axuda específica para a mellora da calidade das producións de ovino e cabrún. No caso de querer solicitar esta 

axuda debe marcarse a casiña correspondente, e se habilitará o campo situado á dereita onde deberá seleccionar 

obrigatoriamente o programa de produción ao que está asociado entre as seguintes opcións: 

o Gandería ecolóxica 

o Gandería integrada 

o Denominacións de Orixe protexidas 

o Indicacións Xeográficas Protexidas 

o Especialidades tradicionais garantidas 

o Etiquetaxe facultativa 

 A axuda para compensar as desvantaxes específicas que afectan aos agricultores do sector ovino. Baixo esta 

casiña habilitaranse o apartado “Sociedade ou Agrupación á que pertence“ que contén dous campos: 

o NIF 

o Razón social 

mailo indicador de se “Comercializa leite e/ou produtos lácteos de ovella”. 

 A axuda para compensar as desvantaxes específicas que afectan aos agricultores do sector cabrún. 
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Nutrices 
 

 
 

Nesta solapa agrúpanse os datos necesarios para solicitar a prima en beneficio dos produtores que manteñan vacas 

nutrices e a axuda para compensar as desvantaxes específicas que os afectan.  

Venda de leite 
Seleccionarase a situación do produtor con respecto á venda de leite, sendo obrigatorio escoller entre algunha das 

seguintes opcións. Estará habilitado sempre e cando a solicitude non estea rexistrada. 

 

 Non vende leite Na actualidade non vende leite nin produtos lácteos de 

vaca procedentes da súa explotación. 

 Exclusivamente venda directa Vende leite ou produtos lácteos de vaca tratándose 

exclusivamente de venda directa. 

 Entrega a compradores Vende leite ou produtos lácteos de vaca tratándose de 

entrega a compradores 

Prima por vaca nutriz (con dereitos) 

Solicita a prima por vacas nutrices 
Indicador para solicitar a axuda. No caso de marcarse activase a axuda correspondente na solapa de axudas “As primas 

aos produtores que manteñan vacas nutrices”. 

Dereitos 
Numero de dereitos dos que dispón o gandeiro. É un dato opcional que se poderá modificar sempre e cando a solicitude 

non estea rexistrada e terá que ser un valor enteiro positivo. 

 

Axuda específica aos produtores que manteñan vacas nutrices 

Vacas nutrices presentes 
Número de  vacas polas que solicita a axuda específica. É un dato opcional que se poderá modificar sempre e cando a 

solicitude non estea rexistrada e terá que ser un valor enteiro maior que cero e ó sumo de 4 díxitos.  

Xovencas presentes 
Número de  xovencas polas que se solicita a axuda específica. É un dato opcional que se poderá modificar sempre e 

cando a solicitude non estea rexistrada e terá que ser un valor enteiro maior que cero e ó sumo de 4 díxitos 

 

Baixo estes datos aparecerá un cadro resumo da carga gandeira da explotación. 
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UGM consideradas Sup. forraxeira (Ha) Carga gandeira (UGM/Ha.) 

Total de UGM so solicitante 

calculado a partires da súa 

declaración de censo. 

Suma da superficie forraxeira 

calculada a partires da súa 

declaración de parcelas. 

Cociente entre as UGM consideradas 

e a superficie forraxeira declarada. 

Esta táboa só será visible cando o número de UGM é superior a 15. 

 

PROFESIONAIS DA AGRICULTURA PERTENCENTES Á EXPLOTACIÓN 
Neste apartado grávanse  os datos relativos ós ATP pertencentes á explotación.  

 

Nif Relación Nome 

NIF  Tipo de relación. Apelidos e nome  

 

As validacións nestes campos son as seguintes: 

 O campo NIF debe ter un formato válido. 

 Se o solicitante é un NIF, o campo relación é un despregable coas seguinte opcións: 

 Solicitante 

 Cónxuxe 

 Familiar de primeiro grao 

 

No caso de ser un CIF so se permitirá a opción Socio. 

 Non pode estar un NIF duplicado. 

 Se a relación é Solicitante, o NIF debe coincidir co NIF da solicitude. 

 Se a relación é Cónxuxe e está gravado o cónxuxe na xestión de datos xerais, debe coincidir. 

 Non pode haber máis dun ATP con relación Solicitante. 

 Non pode haber máis dun ATP con relación Cónxuxe. 

 O nome e apelidos é un campo obrigatorio 

 

A lista de ATP edítase no seguinte formulario: 
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Sector lácteo 
 

 
 

Nesta solapa agrúpanse os datos necesarios para solicitante de axudas relacionadas co sector lácteo. 

 

Cota láctea 

Kg. De cota láctea dispoñible na campaña pasada 

 

Axudas específicas ao sector lácteo 

Temos dúas axudas que por defecto automarcaranse cando teña cota láctea. No proceso de validación final mostrarase un 

aviso no caso de que tendo cota láctea non estea a solicitar algunha das axudas. 
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Carne Calidade 
 

 
 

Nesta solapa agrúpanse os datos necesarios para solicitar a axuda para a mellora da calidade de carne de vacún. Débese 

seleccionar cal é o sistema ou sistemas nos que está inscrito o gandeiro. As tres opcións son: 

 Gandaría ecolóxica. 

 Indicación xeográfica protexida ternera gallega. 

 Outro sistema de calidade de carne recoñecido oficialmente. 
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IC (Indemnización Compensatoria) 
 

 

 
 

 
 

Nesta solapa atópanse os datos necesarios para a solicitude de IC individual, socio dunha SAT o cooperativa  e mixta. Se 

é a SAT ou cooperativa a que está a solicitar o certificado para os seus socios tamén quedarán reflectidos nesta pantalla 

os datos. 

DATOS IC 
Se mostrará como valor de consulta o tipo de solicitude IC seleccionado na solapa “Solicitude”. 

NSS. 
Número de afiliación á Seguridade Social do solicitante. Estará habilitado sempre e cando a solicitude non estea 

rexistrada e non se solicite o certificado da entidade asociativa para os seus socios. Se está habilitado será obrigatorio. 

Debe respectar o formato do número de  Seguridade Social correcto. 

Ano nacemento 
Ano de nacemento do solicitante. Estará habilitado sempre e cando a solicitude non estea rexistrada e non se solicite o 

certificado da entidade asociativa para os seus socios, e ademais neste caso será obrigatorio. Deberá ser un valor tal que o 

solicitante teña entre 16 e 75 anos en a campaña en curso. 

 

PARTICIPACIÓN EN ENTIDADE ASOCIATIVA 
Os datos que aparecen neste grupo só estarán visibles en solicitudes de IC, e estarán activas se a solicitude de IC é dun 

socio de entidade asociativa ou de tipo mixta. 
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CIF 
Se gravará neste campo o CIF da entidade asociativa á que pertence o socio. É un dato obrigatorio sempre e cando a 

solicitude non estea rexistrada e o campo estea habilitado. Deberá ter un formato de CIF válido. Ademais se comprobará 

que a entidade teña unha solicitude rexistrada e non teña ningunha aberta e que o NIF do solicitante estea no listado de 

socios indicado pola entidade; dando un erro en caso contrario. En caso de que o solicitante cumpra o criterio anterior 

aparecerá xa cargada a porcentaxe de participación do socio así como os datos de superficies e gando da entidade, datos 

que non poderán ser modificados. Ademais se amosará en modo consulta o número expediente da entidade. 

%  
Campo de so consulta que mostra a porcentaxe de participación do socio da entidade asociativa. É un dato obrigatorio 

sempre e cando a solicitude non estea rexistrada e o campo estea habilitado. Debe ser un valor numérico comprendido 

entre 0 e 100. Ó modificar este valor se recalcularán todos os datos relativos á participación no resto de las táboas da 

solapa. 

CEA 
Campo de so consulta que mostra o código de a explotación agraria da entidade asociativa. É un dato obrigatorio sempre 

e cando a solicitude non estea rexistrada e o campo estea habilitado. Deberá respectar o formato de CEA especificado 

anteriormente. 

Expediente entidade 
Campo de so consulta que mostra o expediente da entidade asociativa do que se están a cargar os datos da entidade. 

 

UGMS 

Individual 
Campo de só consulta que indica o total de UGMS para unha solicitude individual ou mixta. Para unha solicitude de IC 

só como socio, esta columna estará deshabilitada. Se reflicten neste campo os valores polos que se solicita a título 

individual. O valor será calculado automaticamente pola aplicación a partires dos datos do censo.  

Comunitaria 
Se estamos ante unha solicitude de Certificado para socio de entidade asociativa, ou IC tipo mixto ou socio este campo 

aparecerá como de só consulta.  

Estará deshabilitada cando se trata dunha solicitude de IC a título individual. 

Neste campo se amosaran os datos totais da entidade asociativa relativo ás UGMs conforme ó certificado adxunto á 

solicitude e ademais neste caso será obrigatorio.  

Debe ser un valor numérico de ó sumo 4 enteiros e 2 decimais. 

Participación 
Se estamos ante unha solicitude de Certificado para socio de entidade asociativa ou dunha IC a título individual, este 

campo estará deshabilitado.  

Cando se trata dunha solicitude de IC mixta, este campo será de consulta e reflectirá as UGMs comunitarias tras 

aplicarlle o dato da porcentaxe de participación do socio explicado anteriormente. Se actualiza cada vez que se modifica 

a porcentaxe de participación do socio ou cada vez que se modifica un valor en a columna de superficie comunitaria. 

Total 
Campo de consulta que sumará as UGMS individuais (se existen) cas de participación na comunitaria (se existen). Se 

actualizará cada vez que se cambien os datos das táboas. 

 

APROVEITAMENTOS 
Táboa en a que se detallarán a utilización e aproveitamentos dos cultivos. Presenta os seguintes campos. 
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Cultivos 
Xa aparecerán cargadas todas as filas da táboa. Este campo é de sé consulta e aparecerán os seguintes valores: 

 Pastos permanentes. 

 Barbeitos 

 Cultivos de regadío. 

 Cultivos extensivos e plantacións de secaño. 

 Plantacións non madeireiras forestais arbustivas. 

 

Indiv. 
Campo de só consulta que indica o total de hectáreas sementadas  para cada un dos cultivos anteriores dunha solicitude 

individual o mixta. Para unha solicitude de IC como socio ou dun Certificado de entidade asociativa, esta columna estará 

deshabilitada. Se reflicten neste campo os valores polos que se solicita a título individual. O valor será calculado 

automaticamente pola aplicación a partires dos datos da declaración de parcelas.  

Comunit. 
Se estamos ante unha solicitude de Certificado para socio de entidade asociativa ou IC tipo socio ou mixta, este campo 

aparecerá como de só consulta. Estará deshabilitada cando se trata dunha solicitude de IC a título individual. 

Debe ser un valor numérico de ó sumo 4 enteiros e 2 decimais. 

Particip. 
Se estamos ante unha solicitude de Certificado para socio de entidade asociativa ou dunha IC a título individual, este 

campo estará deshabilitado.  

Cando se trata dunha solicitude de IC mixta ou socio, este campo será de consulta e reflectirá a superficie comunitaria 

tras aplicarlle o dato do % de participación do socio que será explicado no seguinte punto.. 

Total 
Campo de consulta que sumará as superficies individuais (se existen) coas de participación na comunitaria (se existen). 

Os datos calculados refréscanse ó gardar a solicitude, ó entrar na solapa de IC ou ó modificar a porcentaxe de 

participación. 

 

LOCALIZACIÓN DAS SUPERFICIES 
Táboa na que se detallarán as localizacións das superficies de cultivos da explotación. Presenta os seguintes campos. 

Localización 
Xa aparecerán cargadas todas as filas da táboa. Este campo é de sé consulta e aparecerán os seguintes valores: 

 Montaña 

 Despoboamento  

Indiv. 
Campo de só consulta que indica o total de hectáreas sementadas para cada unha das localizacións anteriores dunha 

solicitude individual ou mixta. Para unha solicitude de IC só como socio, esta columna estará deshabilitada. Se reflicten 

neste campo os valores polos que se solicita a título individual. O valor será calculado automaticamente pola aplicación a 

partires dos datos da declaración de parcelas.  

Comunit. 
Se estamos ante unha solicitude de Certificado para socio de entidade asociativa, ou IC tipo mixta ou socio este campo 

aparecerá como de só consulta. 

Estará deshabilitada se estamos nunha solicitude de IC a título individual. 

Neste campo se amosaran os datos totais da entidade asociativa para cada localización, conforme ó certificado adxunto á 

solicitude, e ademais neste caso será obrigatorio.  

Debe ser un valor numérico de ó sumo 4 enteiros e 2 decimais. 
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Particip. 
Se estamos ante unha solicitude de Certificado para socio de entidade asociativa ou dunha IC a título individual, este 

campo estará deshabilitado.  

Cando se trata dunha solicitude de IC mixta, este campo será de consulta e reflectirá a superficie comunitaria de cada 

localización tras aplicarlle o dato da porcentaxe de participación do socio. Se actualiza cada vez que se modifica a 

porcentaxe de participación do socio ou cada vez que se modifica un valor na columna de superficie Comunitaria. 

Total 
Campo de consulta que sumará as superficies individuais (se existen) coas de participación e a comunitaria (se existen). 

Se actualizará cada vez que haxa un cambio nos datos das táboas. 

SOCIOS DA ENTIDADE ASOCIATIVA 
Os datos que aparecen neste grupo só estarán visibles se é unha solicitude de ICC 

NIF socio 
Nif do socio. É un dato obrigatorio sempre e cando a solicitude non estea rexistrada e o campo estea habilitado. Deberá 

ter un formato de CIF válido. Se comprobará que non existen socios duplicados. 

Porcentaxe 
Porcentaxe de participación do socio na entidade. Campo obrigatorio Debe ser un valor numérico comprendido entre 0 e 

100. Ademais e comprobará que a suma das de porcentaxes de todos os socios é menor ou igual a 100. 
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Axudas 

 
Nesta solapa márcanse as axudas solicitadas. 

SOLICITA 
Segundo a declaración que realicemos móstransenos marcadas por defecto as distintas axudas que podemos solicitar. 

Podemos desmarcar aquelas axudas que aínda tendo dereito a elas decidamos renunciar. Se non cumprimos algunha das 

condiciones necesarias para solicitar unha axuda a opción correspondente móstrase deshabilitada. 

 

 A axuda desligada do réxime de pagamento único. 
Esta opción se habilita e se marca cando temos declaración de pagamento único. 

 

 As primas aos produtores que manteñan vacas nutrices. 
Esta opción márcase cando declaramos Nutrices e marcamos “Solicita a prima por vacas nutrices” na solapa Nutrices. 

 

 A axuda do programa nacional para o fomento da calidade dos legumes. 
Esta opción se habilita e se marca cando temos declaración de parcelas e alomenos unha delas cun dos seguintes 

cultivos: 

 R36 – LEGUMES 

 

 A axuda para a mellora da calidade da carne de vacún. 
Esta opción se habilita e se marca sen posibilidade de desmarcalo cando declaramos a axuda mellora carne vacún. 
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 A axuda para compensar as desvantaxes específicas que afectan os 
agricultores que manteñen vacas nutrices. 

Esta opción se habilita e se marca cando declaramos Nutrices e o total de animais declarados para a axuda específica na 

solapa Nutrices é alomenos un. 

 

 A axuda específica para a mellora da calidade das producións de ovino e 
cabrún. 

Esta opción se habilita e se marca cando declaramos Ovino/Cabrún e temos solicitada a prima correspondente. 

 

 A axuda para compensar as desvantaxes específicas que afectan aos 
agricultores do sector ovino. 

Esta opción se habilita e se marca cando declaramos Ovino/Cabrún e temos solicitada a prima correspondente. 

 

 A axuda para compensar as desvantaxes específicas que afectan aos 
agricultores do sector cabrún. 

Esta opción se habilita e se marca cando declaramos Ovino/Cabrún e temos solicitada a prima correspondente. 

 

 A axuda para compensar as desvantaxes específicas que 
afectan os agricultores do sector de vacún de leite. 

Esta opción se habilita e se marca cando declaramos Sector Lácteo e temos solicita a prima correspondente na solapa S. 

Lácteo.  

 

 A axuda para a mellora da calidade do leite e dos produtos 
lácteos de vaca. 

Esta opción se habilita e se marca cando declaramos Sector Lácteo e temos solicita a prima correspondente na solapa S. 

Lácteo.  

 

 A asignación de dereitos da reserva nacional de pagamento único.  
Esta opción se marca e non se pode desmarcar cando temos declaración de reserva. 

 

 A Indemnización compensatoria 
Esta opción se habilita e se marca cando declaramos IC. 

 

 A consideración das superficies para a obtención do certificado para 
solicitudes de IC de socio de Entidade Asociativa. 

Esta opción se habilita e se marca cando declaramos parcelas e o Certificado para solicitude de socio de SAT ou de 

cooperativa. 

 

 Variedades autóctonas vexetais en risco de erosión xenética. 
Esta opción se habilita e se marca sen posibilidade de desmarcalo cando declaramos a liña 1 de Agroambientais e 

asociemos polo menos unha parcela a prima de Variedades autóctonas en risco de erosión xenética (VA). 

 

 Control integrado. 
Esta opción se habilita e se marca sen posibilidade de desmarcalo cando declaramos a liña 2 de Agroambientais e 

asociemos polo menos unha parcela á prima de Control Integrado (CI). 

 

 Produción integrada. 
Esta opción se habilita e se marca sen posibilidade de desmarcalo cando declaramos a liña 2 de Agroambientais e 

asociemos polo menos unha parcela á prima de Produción  Integrado (PI). 

 

 Agricultura ecolóxica. 
Esta opción se habilita e se marca sen posibilidade de desmarcalo cando declaramos a liña 3 de Agroambientais e 

asociemos polo menos unha parcela á prima de Agricultura Ecolóxica (AE). 
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 Gandaría ecolóxica. 
Esta opción se habilita e se marca sen posibilidade de desmarcalo cando declaramos a liña 3 de Agroambientais e 

asociemos polo menos unha parcela á prima de Gandaría  Ecolóxica (GE). 

 

 Apicultura ecolóxica. 
Esta opción se habilita e se marca sen posibilidade de desmarcalo cando declaramos a liña 3 de Agroambientais e 

asociemos polo menos unha parcela á prima de Apicultura  Ecolóxica (AP). 

 

 Cultivos leñosos en medios fráxiles. 
Esta opción se habilita e se marca sen posibilidade de desmarcalo cando declaramos a liña 4 de Agroambientais e 

asociemos polo menos unha parcela con produtos leñosos á prima de Loita contra a erosión en medios fráxiles (LE). 

 

 Cultivos herbáceos en medios fráxiles. 
Esta opción se habilita e se marca sen posibilidade de desmarcalo cando declaramos a liña 4 de Agroambientais e 

asociemos polo menos unha parcela con produtos herbáceos á prima de Loita contra a erosión en medios fráxiles (LE). 

 

 Razas autóctonas en perigo de extinción. 
Esta opción se habilita e se marca sen posibilidade de desmarcalo cando declaramos a liña 5 de Agroambientais. 

 

 Prima base xeral na utilización de recursos forraxeiros da explotación. 
Esta opción se habilita e se marca sen posibilidade de desmarcalo cando declaramos a liña 6 de Agroambientais e 

asociemos polo menos unha parcela á prima de Utilización de recursos forraxeiros (PX). 

 

 Prima bovinos na utilización de recursos forraxeiros da explotación. 
Esta opción se habilita e se marca sen posibilidade de desmarcalo cando declaramos a liña 6 de Agroambientais e 

asociemos polo menos unha parcela á prima de Utilización de recursos forraxeiros (PB). 

 

 Pastoreo con razas autóctonas. 
Esta opción se habilita e se marca sen posibilidade de desmarcalo cando declaramos a liña 6 de Agroambientais e 

marquemos á prima de Pastoreo con razas autóctonas. 

 

 Redución cabana gandeira. 
Esta opción se habilita e se marca sen posibilidade de desmarcalo cando declaramos a liña 6 de Agroambientais e 

marquemos á prima de Redución da cabana gandeira. 

 

 Sistemas extensivos na alimentación de ruminantes. 
Esta opción se habilita e se marca sen posibilidade de desmarcalo cando declaramos a liña 6 de Agroambientais e 

asociemos polo menos unha parcela á prima de Sistemas extensivos na alimentación de ruminantes (SE). 

 

 Sistemas extensivos de pastoreo na alimentación de ruminantes. 
Esta opción se habilita e se marca sen posibilidade de desmarcalo cando declaramos a liña 6 de Agroambientais e 

asociemos polo menos unha parcela á prima de Sistemas extensivos de pastoreo na alimentación de ruminantes (SP). 

 

 Apicultura para a mellora da biodiversidade en zonas fráxiles. 
Esta opción se habilita e se marca sen posibilidade de desmarcalo cando declaramos a liña 7 de Agroambientais e 

asociemos polo menos unha parcela á prima de Apicultura en zonas fráxiles (AF). 

 

 Prima básica de bovino en mellora do medio físico en Rede Natura 2000 
Esta opción se habilita e se marca sen posibilidade de desmarcalo cando declaramos a liña 8 de Agroambientais e 

asociemos polo menos unha parcela á prima de Bovino en RN2000(RB). 

 

 Prima básica de ovino/cabrún en mellora do medio físico en Rede Natura 
2000. 

Esta opción se habilita e se marca sen posibilidade de desmarcalo cando declaramos a liña 8 de Agroambientais e 

asociemos polo menos unha parcela á prima de Bovino en RN2000(RO). 
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 Galiñeiro con saída libre. 
Esta opción se habilita e se marca sen posibilidade de desmarcalo cando declaramos a liña 1 de Benestar Animal. 

 

 Granxa ao aire libre. 
Esta opción se habilita e se marca sen posibilidade de desmarcalo cando declaramos a liña 2 de Benestar Animal. 

 

 Granxa de cría en liberdade. 
Esta opción se habilita e se marca sen posibilidade de desmarcalo cando declaramos a liña 3 de Benestar Animal. 

 

 Explotacións de cebo. 
Esta opción se habilita e se marca sen posibilidade de desmarcalo cando declaramos a liña 4 de Benestar Animal. 

 

 Explotacións de reprodutoras. 
Esta opción se habilita e se marca sen posibilidade de desmarcalo cando declaramos a liña 5 de Benestar Animal. 
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Documentación 
 

 
 

Nesta solapa, deberá marcarse a documentación que o solicitante adxunta. Para elo debe marcar as casiñas que se 

describen a continuación. Se o documento é obrigatorio para a solicitude en curso habilítase a opción de “Presentado” e 

se deshabilita a de “Non necesita”. Se o documento é opcional habilítanse ambas. Se non é necesario deshabilítanse 

ambas. 

 

No momento de gardar a solicitude valídase que estean presentados  todos os documentos obrigatorios e marcados como 

presentados ou non necesarios os opcionais. 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA 

 

PAC 

A. EN TODOS OS CASOS 
Documentos que deberá axuntar sempre para calquera tipo de solicitude que se presente. 

 

 No caso de rexistro telemático, impreso DP1 e DA asinados polo solicitante, exemplar para a 
administración. 

Documento obrigatorio. 

 

 

 Fotocopia do CIF cando o solicitante non sexa persoa física. 
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Documento obrigatorio cando o solicitante non sexa unha persoa física. 

 

 Documentación de autorización de sinatura se o solicitante é persoa xurídica ou, sendo persoa 
física, non é quen presenta e asina a solicitude. 

É un documento opcional. Cando se marque a casiña de presentado emerxerá unha ventá auxiliar na que deberá 

introducir a firma autorizada. Para modificala poderá pinchar sobre o vínculo Sinatura. 

 

 Copia da portada e folla do censo de animais do libro de explotación, se existen unidades de 
produción noutra comunidade autónoma. 

É un documento opcional. 

 

B. NAS SOLICITUDES CON DECLARACIÓN DE PARCELAS 
 

 Bosquexos que permitan situar as parcelas agrícolas, no caso de recintos Sixpac declarados 
parcialmente. 

Se habilita cando existe declaración de parcelas e existe algún recinto SIXPAC no que a  superficie sementada é menor 

que a superficie SIXPAC, ten máis de 10 Ha e non ten un croquis asociado. Unha vez habilitado é un documento 

obrigatorio 

 

 Certificado da autoridade competente, segundo o modelo do anexo 11, no caso de superficies 
forraxeiras utilizadas conxuntamente por varios produtores. 

É un documento obrigatorio cando existe declaración de parcelas e existe algunha parcela de monte.  

 

 Documentación que xustifique a inscrición no sistema de calidade recoñecido oficialmente. 
É un documento obrigatorio cando existe declaración de cultivos válidos para a axuda á calidade das legumes. No caso 

de que a Administración teña información sobre a pertenza do agricultor a algún sistema de calidade o documento 

marcarase como Non preciso.  

 

C. NAS SOLICITUDES Á RESERVA NACIONAL DO RPU 
 

 1.- Copia da sentencia xudicial ou resolución administrativa, de ser o caso. 
É un documento obrigatorio cando exista unha solicitude de reserva como agricultor lexitimado para recibir dereitos de 

axuda ou para aumentar o valor dos dereitos que xa ten, por sentencias xudiciais firmes ou actos administrativos firmes.  
 

 2.- Copia da alta ou cambio de titularidade da explotación. 
É un documento obrigatorio cando exista unha solicitude de reserva como agricultor mozo que realizaran a súa primeira 

instalación de acordo co RD 613/2001.  
 

 3.- Relación NIF/NIE dos familiares de primeiro grao incorporados á actividade agraria. 
É un documento obrigatorio cando exista unha solicitude de reserva como agricultor mozo que realizaran a súa primeira 

instalación de acordo co RD 613/2001 e o solicitante sexa un NIF de empresa. 
 

 4.- Xustificación da circunstancia relativa á inclusión da explotación dentro dun programa 
obxecto de reestruturación ou desenvolvemento (Asignación de cota láctea ou dereitos de 
ovino/cabrún). 

É un documento obrigatorio cando exista unha solicitude de reserva como Agricultor cuxa explotación está situada en 

zonas suxeitas a programas de reestruturación ou desenvolvemento. 

 

D. NAS SOLICITUDES DA AXUDA PARA A MELLORA DA CALIDADE DA CARNE 

DE VACÚN. Documentación de inscrición en: 
 

 Gandaría ecolóxica. 
É un documento obrigatorio cando exista unha solicitude de mellora de carne de vacún e se marque esta opción como 

sistema de calidade no que está inscrito. 

 

 Indicación Xeográfica Protexida Ternera Gallega. 
É un documento obrigatorio cando exista unha solicitude de mellora de carne de vacún e se marque esta opción como 

sistema de calidade no que está inscrito. 

 

 Outro sistema de calidade recoñecido oficialmente. 
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É un documento obrigatorio cando exista unha solicitude de mellora de carne de vacún e se marque esta opción como 

sistema de calidade no que está inscrito. 

 

E. NAS SOLICITUDES DE AXUDAS ESPECÍFICAS AOS GANDEIROS DE OVINO-

CABRÚN. 
 

 Documentación que xustifique a inscrición no sistema de calidade recoñecido oficialmente. 
É un documento obrigatorio cando existe declaración de axudas relacionadas con ovino-cabrún. No caso de que a 

Administración teña información sobre a pertenza do agricultor a algún sistema de calidade o documento marcarase 

como Non preciso.  

 

F. NAS SOLICITUDES DE AXUDAS ESPECÍFICAS AOS AGRICULTORES NO 

SECTOR LÁCTEO 
 

 Documentación que xustifique a inscrición no sistema de calidade recoñecido oficialmente. 
É un documento deshabilitado sempre.  

 

G. NAS SOLICITUDES DE AXUDAS DE DESENVOLVEMENTO RURAL. 
 

 En todos os casos, impreso DP2. 
Documento obrigatorio. 

 

H. NAS SOLICITUDES DE INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA 
 

 Copia da declaración do IRPF do ano 2011, ou compromiso de presenta-la do ano 2012 se é novo 
solicitante. 

É un documento obrigatorio cando hai solicitude de indemnización compensatoria. 

 

 Certificación que acredite a procedencia dos rendementos do declarante, cónxuxe ou de ambos 
os dous, no caso de que na declaración do IRPF se inclúan os rendementos de traballo. 

É un documento opcional cando hai solicitude de indemnización compensatoria.  

 

 

I. CONTRATO DE EXPLOTACIÓN SUSTENTABLE 
 

 Impreso/s de comunicación de transferencia de compromisos do contrato de explotación 
asinado polo cedente e polo cesionario no caso da existencia da dita transferencia de 
compromisos 

É un documento obrigatorio cando exista unha solicitude de CES que asume compromisos. 

 

 No caso de entidades asociativas agrarias distintas de SAT e cooperativas agrarias: 
estatutos da entidade asociativa. 

É un documento obrigatorio cando exista unha solicitude de CES e o solicitante sexa un CIF. 


