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I – ACTUALIZACIÓNS NO SIXPAC (I) 

 Separación dos usos TA e PS de acordo coa serie de 

declaracións en 5 anos anteriores. 

 Actualizada a caché 2020 cos cambios de uso procedentes 

das alegacións e controis terreo da campaña 2019.  

 Hai 143 concellos con modificación de mallas catastrais 

debido ao “mantemento da converxencia” entre catastro e 

SIXPAC. 

 Modificacións noutras capas SIXPAC: SIE, pastos 

permanentes, Elementos da paisaxe 

 

 

 

 

 



II – NOVIDADES DEBIDAS Á MODIFICACIÓN 

  DO RD 1075/2014 (I) 

 
 Artículo 96. Modificación de las solicitudes (no caso da 

monitorización) 

 «…. una vez finalizado el plazo de modificación de la solicitud única, 

podrán, hasta el 31 de agosto, modificar las parcelas agrarias de su 

solicitud única, en relación a los regímenes de ayuda 

monitorizados, siempre que las autoridades competentes les hayan 

comunicado los resultados provisionales a nivel de parcela …., y se 

cumplan los requisitos correspondientes según los regímenes de pagos 

directos de que se trate. » 

 «…las CC.AA. podrán ampliar el plazo de modificación de la 

solicitud única para estos agricultores y en su ámbito territorial de 

actuación, de manera debidamente motivada. En este caso, la fecha 

límite será de como mínimo quince días naturales antes de la fecha en 

que haya de realizarse el primer pago o el pago anticipado…» 



II – NOVIDADES DEBIDAS Á MODIFICACIÓN 

  DO RD 1075/2014 (II) 

 
 Artículo 99. Apartados 5 e 6 Disposicións xerais de control (no 

caso da monitorización) 

  « 6 bis. Las comunidades autónomas, …, podrán efectuar controles por 

monitorización y, en tal caso, deberán establecer un sistema de 

comunicación con los beneficiarios conforme a lo establecido en 

dicho artículo…»                  (art. 40 bis do Reg. Execución 809/2014) 



II – NOVIDADES DEBIDAS Á MODIFICACIÓN 

  DO RD 1075/2014 (III) 

 
 Anexo VII. Contido mínimo da S.U. Números 20 e 21 do apartado I 

 «20. Declaración expresa de que conoce que todos los datos 

consignados en la solicitud única de ayudas, así como los que se 

recogen de otras Administraciones públicas para la cumplimentación de 

la solicitud, pueden ser tratados con fines estadísticos por la Autoridad 

competente, cumpliendo las medidas de confidencialidad conforme al 

….., de cara a estudios y trabajos en el marco del seguimiento de la 

PAC.» 

 «21. …declaración expresa para que la autoridad competente en la 

gestión de la solicitud única en cada C.A., pueda acceder a la 

información contenida en los registros oficiales con relación a las 

parcelas agrícolas de la explotación, su régimen de tenencia, actividad 

agraria ejercida sobre las mismas y cualesquiera otros datos de las 

parcelas y de las actividades agrarias en ellas desarrolladas necesarios 

para determinar la admisibilidad de las ayudas solicitadas.» 

 



II – NOVIDADES DEBIDAS Á MODIFICACIÓN 

  DO RD 1075/2014 (IV) 

 
 Anexo VII. Contido mínimo da S.U. Número 7 do apartado III 

 «d) Cultivos hortícolas y frutales, deberá declararse anualmente y de 

forma gráfica toda la superficie de cultivo a través de la solicitud única o 

de las vías que la autoridad competente establezca para tal fin. 

 En el caso de superficies de frutales, cuando la superficie declarada 

en el recinto sea mayor a 0,1 hectáreas, se indicará la especie, la 

variedad y el año de plantación. En el caso de cultivos hortícolas 

cuando la superficie declarada en el recinto sea mayor a 0,1 hectáreas, 

deberán especificarse las especies a implantar en la campaña sobre la 

misma superficie.» 



II – NOVIDADES DEBIDAS Á MODIFICACIÓN 

  DO RD 1075/2014 (V) 

 
 Anexo VII. Contido mínimo da S.U. Número 10 do apartado III 

 «10. Ayuda asociada a los cultivos proteicos: 

 – La superficie por la que se solicita el pago, desglosada por 

especie y, cuando corresponda, por variedad cultivada. 

 – Declaración responsable del solicitante de que es conocedor y 

se ajusta a los requisitos …, y en especial de que se compromete a 

que el destino de su producción sea directa o indirectamente la 

alimentación animal.» 

 

 Número 14 do apartado III 

 «14. Datos relativos al destino de la producción agrícola cuando se 

declaren cultivos hortícolas, cultivos energéticos, viñedo de vinificación 

y flores….» 



II – NOVIDADES DEBIDAS Á MODIFICACIÓN 

  DO RD 1075/2014 (VI) 

 
 Anexo VIII. Requisitos das superficies. Último parágrafo do apartado 

I.A 

 «Asimismo, todas las superficies de barbecho que pretendan 

computarse como SIE, no deberán haber estado precedidas en la 

campaña anterior por ningún CFN…, con independencia de que 

dicho cultivo hubiera computado o no como SIE en el año anterior.» 



III – NOVIDADES INTRODUCIDAS NA ORDE (I) 

 

 Áreas de Monitorización 2020 

• Se aplicara a monitorización satelital nos concellos de Allariz, Baños 

de Molgas, Maceda, Paderne de Allariz, Xunqueira de Ambía e 

Xunqueira de Espadañedo, en Ourense; e nos de Cerdedo-

Cotobade, A Estrada e Forcarei, en Pontevedra. 

 

 Modificación da S.U. No caso da Monitorización (Art. 14.5) 

• No caso dos agricultores suxeitos a controis mediante monitorización 

unha vez finalizado o prazo para a presentación da solicitude única 

poderán presentar solicitudes de modificación das parcelas 

agrarias da súa solicitude única ata o 31 de agosto deste ano, en 

relación cos réximes de axuda monitorizados (Ampliable previa 

solicitude motivada ao FEGA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III – NOVIDADES INTRODUCIDAS NA ORDE (II) 

 Modificación da S.U. No caso da Monitorización (Art. 14.7) 

 

Nos expedientes con liñas suxeitas a control por monitorización se 

clasificarán as parcelas en tres cores distintas, co seguinte significado: 

 

a) Cor verde: Coincidencia entre o declarado e o identificado polo sistema de 

monitorización. 

b) Cor amarela: Dúbida da coincidencia entre o declarado e o identificado 

polo sistema de monitorización. 

c) Cor vermella: Falta de coincidencia entre o declarado e o identificado polo 

sistema de monitorización 

 

 

 

 

 

 

 



III – NOVIDADES INTRODUCIDAS NA ORDE (III) 

 Modificación da S.U. No caso da Monitorización (Art. 14.8) 

 

Nos expedientes con liñas suxeitas a control por monitorización, a C.A. 

comunicará ás persoas interesadas (comunicación activa) as parcelas que 

están clasificadas coas cores amarela e vermella. 

 

A non contestación a esta comunicación no prazo establecido nela e, en todo 

caso, na data límite que para a modificación das parcelas agrarias se 

establece no número 5 deste artigo, poderá conlevar a aplicación das 

penalizacións. 

 

 

 

 

 



III – NOVIDADES INTRODUCIDAS NA ORDE (IV) 

 Alegacións ao Sixpac: 

• 5 - …só se admitirán as solicitudes para incrementar o CAP cando o 

incremento proposto sexa superior ao 20 % ou, sendo inferior, o CAP 

final sexa 100 e, ademais, o novo valor proposto na alegación sexa algún 

dos seguintes: 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 ou 100, no caso de propoñer un 

valor distinto axustarase de oficio á baixa resultando aplicables as 

reducións e sancións correspondentes por sobredeclaración de superficies 

 

• 7 - Os solicitantes que presenten alegacións ou solicitudes de 

modificación do Sixpac con un incremento do valor do CAP, ou 

cambios de uso FO aos usos PS, PA ou PR, ou cambios dos usos PA ou 

PR ao uso PS, deberán aportar, …, un mínimo de 2 fotografías datadas e 

xeorreferenciadas por cada un dos recintos, indicando sobre a saída 

gráfica do visor o punto e a dirección coa que foron tomadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III – NOVIDADES INTRODUCIDAS NA ORDE (V) 

 Intencionalidade: poderase considerar como intencional, co conseguinte 

incremento da penalización, a reiteración en dúas campañas 

consecutivas dunha alegación ao Sixpac que resulte desestimada ou da 

declaración dunha parcela con duplicidade no control administrativo, que 

resulte validada a “0” nas dúas campañas (D.A. sétima). 

 

 Eliminadas  do anexo III as 2 zonas de C.P. seguintes: 

  - Filgueira de Traba, en Oza-Cesuras (A Coruña) 

  - Cartelle, en Cartelle (Ourense) 

   

 Incorporadas ao anexo III catro novas zonas de C.P. en Ourense. 

  - Castelaus, en Calvos de Randín 

  - Burgo-Vilamaior-Camba, en Castro Caldelas 

  - Quins, en Melón 

  - San Pedro de Maus, en Vilar de Barrio. 

  

 

 

 

 

 

 

 



IV – OUTRAS CUESTIÓNS DE INTERESE (I) 

 Novas APPs 2020 

Nesta campaña os agricultores disporán na SGA as dúas aplicacións 

móviles seguintes: 

 

• Sga@pp:  

Que permitirá aos solicitantes de axudas PAC/DR acceder á consulta do 

estado do seu expediente. 

 

• SgaFot: 

Que permitirá aos solicitantes de axudas PAC/DR a realización de 

fotografías referenciadas para xuntar a diversos trámites administrativos 

relacionados coa súa solicitude única de axudas PAC/DR (alegacións ao 

Sixpac, xustificación de incidencias nos controis de parcelas, etc). 

 

 



IV – OUTRAS CUESTIÓNS DE INTERESE (II) 

 Alegacións 2020 

• Declaración gráfica obrigatoria nas alegación sobre parte dun 

recinto: tipo 3, 4, 5, 14 e 11. Para o resto dos tipos de alegación será 

opcional. 

 

• No caso dos tipos 9 e 14, así como para os cambios do uso FO aos 

usos PS, PA ou PR, e os cambios dos usos PA e PR ao uso PS. 

Voluntario en calquera outra alegación como xustificación do cambio 

proposto: Un mínimo de dúas fotografías datadas e xeorreferenciadas, 

indicando sobre a saída gráfica do visor o punto onde se tomaron e a 

orientación  

 (para o que poderá empregarse a nova aplicación SgaFoto) 

 

 

 

 



 O período principal de cultivo 

• “Irá do 15 de xaneiro ao 30 de abril”. 

• “As esixencias relativas ao número de cultivos e ás súas  

porcentaxes deberán respectarse na maioría do citado período”. 

 
 Requisitos das SIE (anexo VIII do RD 1075/2014) 

• Superficies de barbeito 2020 non  poden estar precedidas por  

CFN-SIE da campaña 2019 

• Os CFN-SIE 2019 non poden ir seguidos por barbeitos 

IV – OUTRAS CUESTIÓNS DE INTERESE (III) 



 Obriga para outros agricultores (que non solicitan axudas) de  

presentar a SU, incluíndo as súas parcelas, para efectos da súa  

inscrición no REXEPA (art. 10.4 da Orde) 

 No caso de que o agricultor declare un valor do CAP distinto aos  

porcentaxes 25, 35, 45, 55, 65,  75, 85 ou 100, “axustarase de oficio 

à baixa resultando aplicables  as reducións e sancións 

correspondentes por sobredeclaración de  superficies” (art. 20.5 da 

Orde) 

 Non se considerarán pastos arbustivos ou con arboredo os  

límites dos recintos nin tampouco recintos ou partes de recintos  

inferiores a 0,3 hectáreas, salvo que estean unidos a outras  

superficies de pasto da explotación con actividade de pastoreo e  

que en conxunto superen ese límite" (art. 20.5 da Orde). 

IV – OUTRAS CUESTIÓNS DE INTERESE (IV) 



 Obriga de mantemento dos elementos da paisaxe (en relación coa  

BCAA 7) agás daqueles que se indican expresamente na descrición  

desta BCAA no anexo VII sempre e cando a súa alteración veña  

motivada por razón da viabilidade económica da explotación. Para que  

dita alteración non dea lugar a un incumprimento da condicionalidade  

será necesario comunicala antes do 31 de maio mediante unha  

solicitude de modificación do SIXPAC (tipo 11) acompañada dunha  

memoria descritiva dos motivos razoados que levan á modificación ou  

eliminación do elemento en relación coa viabilidade económica da  

explotación, así como das preceptivas autorizacións no ámbito  

correspondente. As solicitudes que non estean debidamente razoadas  

serán denegadas e, no seu caso, darán lugar a un incumprimento da  

condicionalidade. As solicitudes presentadas despois da notificación  

ou execución dun control sobre o terreo non serán tidas en conta para  

a campaña en curso e terán efectos para a campaña seguinte”. 

IV – OUTRAS CUESTIÓNS DE INTERESE (V) 



 No caso de inactividade entre dous cultivos (p.ex, monocultivo de  

millo: no verán de 2019 e no verán de 2020), no período principal  

haberá herba espontánea con restos da colleita de millo. Nesta  

situación declararase o produto correspondente ao cultivo  

posterior ao período principal (p.ex, millo (produto 4)) como cultivo  

principal. De acordo con indicacións recibidas do FEGA, neste tipo de  

situacións non se declara o produto 20 (barbeito non SIE). 

 Nos casos de prado temporal sementado dentro dunha rotación  

tradicional (o prado está presente un ou máis anos completos),  

declararase produto 63. Cinco anos seguidos con esta declaración  

daría lugar a un uso PS. 

 Se é necesario para solicitar axudas asociadas, poderá declararse  

como secundario (denominado agora “outro cultivo”) o cultivo do  verán 

de 2020 (p.ex, legume ou xirasol). 

IV – OUTRAS CUESTIÓNS DE INTERESE (VI) 



 No caso de raigrass entre cultivos (sementado tras recoller o millo  

do verán de 2019 e recollido para sementar millo no 2020),  

declararase produto 78, que é o presente durante o periodo  

principal. Declárase como secundario o cultivo presente no verán do  

2020 (millo p.ex.). 

IV – OUTRAS CUESTIÓNS DE INTERESE (VII) 



IV – OUTRAS CUESTIÓNS DE INTERESE (VIII) 

 Barbeitos:  Superficies declaradas na solicitude da campaña 

   Presentes ≥ 6 meses (1 xaneiro-30 sept) 

   Prohibición uso fitosanitarios: 6 meses 

   Non poden estar precedidos por CFN SIE na campaña 

   anterior 

 CFN:  Manteranse ata, polo menos, o inicio da floración 

 Prohibición uso fitosanitarios: todo o período  de cultivo 

 a partir das labores preparatorias 

    Computan para SIE mesturas con >50% CFN 

    Poden cultivarse CFN no mesmo recinto en anos 

    consecutivos 

    Factor de ponderación: 1 



 Novas capas dispoñibles en SGA. 

En 2020 disporase na aplicación SGA de novas capas de apoio ás 

declaracións: 

- Capa CFN-2019, elaborada coa información da campaña 2019. A SGA 

dispón dunha validación específica que mediante un aviso permitirá 

evitar a continuidade declarativa con un barbeito SIE en 2020 logo dun 

CFN en 2019, que non resulta admisible. 

- Capa de superficies de pastos forestais queimados en 2018 e 

2019. 

- Capa zonas C.P. Conforme ao Anexo III da Orde. 

- Capa de MVMC. 

As tres últimas capas terán finalidade meramente informativa para os  

declarantes, e non emitirán avisos. 

IV – OUTRAS CUESTIÓNS DE INTERESE (IX) 



Grazas pola súa atención 

saa.fogga@xunta.gal 

mailto:saa.fogga@xunta.gal

