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Ademais do exposto e das declaracións e compromisos reflectidos nos anexos DA e DP1, No caso de acollerse ao CONTRATO DE EXPLOTACION SUSTENTABLE (CES)
establecido na Orde da Consellería do Medio Rural e do Mar do 18 de febreiro de 2014 o solicitante:
DECLARA:
1.
Que é titular ou cotitular dunha explotación agraria situada na Comunidade Autónoma de Galicia e profesional da agricultura, ou titular/cotitular dunha explotación
agraria prioritaria, no caso de non solicitar exclusivamente a axuda para o mantemento de razas autóctonas en perigo de extinción.
2.
Que coñece as bases reguladoras deste contrato establecidas na orde antes mencionada.
COMPROMÉTESE a 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:
1.
Manter a actividade agraria.
2.
Manter e actualizar o caderno de explotación que deberá incluír un resumo da contabilidade e a elaboración dunha conta de explotación.
3.
Recibir o servizo dunha entidade inscrita no Rexistro de Entidades de Servizos de Asesoramento ou Xestión de Galicia.
4.
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 19 e 20,
respectivamente nesta orde.
5.
Para o caso de produtores agrarios beneficiarios de axudas para o establecemento de métodos de produción respectuosos co ambiente e a conservación da paisaxe, a
cumprir ademais as normas mínimas sobre a utilización de fertilizantes e fitosanitarios do anexo 21, en toda a explotación.
6.
Durante a vixencia do CES, no caso de pagamentos por superficie, a non intercambiar as parcelas polas que se lle concedeu a axuda agás nos casos seguintes:
concentración parcelaria, expropiación ou calquera outro tipo de intervención pública, relacións contractuais que deveñan imposibles ou variación na superficie
comunal adxudicada.
7.
Manter os compromisos específicos derivados das axudas xa aprobadas no marco do CES.
SOLICITA: que, de acordo co establecido na Orde da Consellería do Medio Rural e do Mar do 18 de febreiro de 2014 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á
agricultura e á gandería e das axudas ao desenvolvemento rural para a utilización sustentable das terras agrícolas no ano 2014, lle sexan concedidas as seguintes axudas:
INDEMNIZACION COMPENSATORIA
CES

Ha Montaña

PAGAMENTO

Ha Despoboamento

TRANSFERENCIA DE COMPROMISOS
Ha

Colmeas

1. Variedades en risco de erosión xenética
2. Control e produción integrada

Control integrado
Produción integrada
Agricultura ecolóxica

3. Agricultura e gandaría ecolóxica

Gandaría ecolóxica
Apicultura ecolóxica

4. Loita contra a erosión en medios fráxiles

Cultivos leñosos
Cultivos herbáceos

5. Razas autóctonas en perigo de extinción
AXUDAS

Prima base xeral

AGROAMBIENTAIS

Prima bovinos
Pastoreo con razas autóctonas
6. Utilización de recursos forraxeiros da explotación
Redución de carga gandeira

Redución dos efectivos gandeiros
Aumento da superficie forraxeira

Sistemas extensivos na alimentación de ruminantes
Sistemas extensivos de pastoreo na alimentación de ruminantes
7. Apicultura en zonas fráxiles
Prima base bovino
8. Mellora do medio físico na Rede Natura 2000

Prima base ovino
Pastoreo con razas autóctonas
UGM
Galiñeiro con saída ao aire libre

1. Avicultura de curral
AXUDAS AO BENESTAR

Granxa ao aire libre
Granxa de cría en liberdade

ANIMAL

Explotación de cebo
2. Porcino ao aire libre
Explotación de reprodutoras

