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NORMATIVA

➢ Reais Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos 

eles de 19 de decembro, ditados para a aplicación en España da Política 

Agrícola Común.

➢Modificados polo Real Decreto 41/2021, de 26 de enero: periodo 

transición 2021 e 2022

➢DOG núm. 19 do 29/01/2021 publica a Orde do 15 de xaneiro de 2021 

pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura 

e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao 

Sistema integrado de xestión e control.

Regulamentos (UE) nº 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013 e 

1308/2013 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO
•Modificados polo Regulamento (UE) 2017/2393 do 13 de decembro de 2017 

(regulamento ómnibus)

•Regulamento (UE) 2020/2220 do 23 de decembro



Solicitude unificada 2021

Para facilitar aos agricultores a tramitación das axudas no ano 2021,

inclúense nunha soa Solicitude Unificada varias axudas directas da

PAC baseadas na superficie agrícola da explotación e nos censos

de gando (pagamentos directos) así como as axudas ao

desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e

control unificando tamén o período de solicitude.

AXUDAS FINANCIADAS POLOS FONDOS

• FEAGA

• FEADER



TEMAS XERAIS DA PAC.

◆Prazo de solicitude en 2021: do 1/02/2021 ao 30/04/2021

◆Modificación da solicitude ata o 31 de maio

◆Poderanse facer 2 pagos por réxime de axuda, entre o 1 de 

decembro e o 30 de xuño seguinte.

◆Anticipos do 70% a partires do 15 de outubro ata 30 novembro?

◆Non se pagarán axudas cando o importe total das mesmas sexa 

inferior a 300 euros.

◆As axudas reduciranse en aplicación:
♣Superación de límites orzamentarios

♣Disciplina financeira (importes superiores aos 2.000 euros, no 2020 1,35%)

♣Redución do pago (importe PB > 150.000 euros, redución 5%)



OUTROS TEMAS XERAIS DA PAC.

◆Desaparece o expediente en papel: 

➢CIP (Código de Identificación do Produtor). Ademais do comunicado de campaña 

enviarase por SMS aos que autorizaron en SU 2020

➢O solicitante ten que facer outorgamento á entidade. Deberá gardalo por

se llo requiren.

➢Rexistro electrónico da solicitude e da documentación asociada vía

xestor documental.

➢Polo tanto, a documentación (por exemplo, CIF, acreditación da

representación: escrituras de constitución e estatutos, etc.) necesita ser

escaneada ou ben estar xa nun ficheiro informático. Necesidade de

escáner nas oficinas tramitadoras. A documentación presentada en

campañas anteriores non precisa incorporarse se está en vigor.

➢Declaración gráfica para todos os solicitantes.

➢O solicitante debe ser titular da explotación e estar dado de alta no

REGEPA (REAGA) ou REGA.



Solicitudes presentadas 2020

ENTIDADE
A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA TOTAL

Present. Validad. Present. Validad. Present. Validad. Present. Validad. Present. Validad.

Banco de Santander 2.179 2.116 1.519 1.461 471 460 452 449 4.621 4.486

Banco Sabadell Gallego 185 169 75 68 0 0 5 4 265 241

BBVA 163 161 450 444 36 36 97 96 746 737

ABANCA 3.751 3.556 2.679 2.560 399 390 989 948 7.818 7.454

Caixabank 410 368 126 116 34 29 55 53 625 566

Caixa Rural Galega 181 165 1.406 1.289 102 86 16 15 1.705 1.555

Entidade Aconsellamento 1.902 1.777 5.445 4.983 1.799 1.671 1.110 1.017 10.256 9.448

Asociacions Profesionais Agrarias 423 398 341 319 108 92 235 223 1.107 1.032

AGACA 41 38 259 250 59 58 18 17 377 363

Agricultores 15 15 13 12 6 6 6 5 40 38

9.250 8.763 12.313 11.502 3.014 2.828 2.983 2.827 27.560 25.920



Solicitudes e importes totais campaña 2019

FEAGA + FEADER

ENTIDADE
A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA TOTAL

Solicitudes Importes Solicitudes Importes Solicitudes Importes Solicitudes Importes Solicitudes Importes

Banco de Santander 2.179 13.649.763,10 1.474 7.842.660,01 455 2.003.928,08 441 1.493.409,85 4.549 24.989.761,04

Banco Sabadell Gallego 160 958.728,41 58 500.109,29 0 0,00 6 5.604,18 224 1.464.441,88

Banco Caixa Geral 0 0,00 0 0,00 1 343,10 30 110.906,72 31 111.249,82

BBVA 201 589.782,24 451 1.602.043,51 43 264.765,98 106 371.574,48 801 2.828.166,21

ABANCA 3.597 16.731.765,61 2.574 12.867.380,10 717 2.131.851,01 896 3.851.492,79 7.784 35.582.489,51

Caixabank 375 3.576.991,76 122 978.642,36 26 179.321,72 53 486.340,38 576 5.221.296,22

Caixa Rural Galega 168 2.608.562,85 1.268 10.905.673,85 86 415.964,39 13 132.727,77 1.535 14.062.928,86

Entidade Aconsellamento 1.687 19.341.816,35 4.827 62.631.612,16 1.241 11.392.817,34 1.022 11.044.796,08 8.777 104.411.041,93

Asociacions Profesionais Agrarias 340 3.097.759,20 326 3.053.353,59 82 646.074,96 163 1.198.239,01 911 7.995.426,76

AGACA 41 700.336,60 253 3.347.244,71 46 1.081.687,62 11 151.732,41 351 5.281.001,34

Agricultores 120 1.310.013,24 23 217.036,57 14 110.333,70 4 28.594,31 161 1.665.977,82

8.868 62.565.519,36 11.376 103.945.756,15 2.711 18.227.087,90 2.745 18.875.417,98 25.700 203.613.781,39



Pagos directos 2019
DATOS FIN DE CAMPAÑA: pagado setembro 2020)

CAMPAÑA_2019 A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA GALICIA

SOLICITUDES 9.201 11.683 2.825 2.913 26.622

PAGO BASICO 22.920.603,98 € 33.708.842,82 € 6.302.946,98 € 6.381.064,71 € 69.313.458,49 €

PAGO VERDE 11.863.232,83 € 17.507.474,42 € 3.268.592,82 € 3.312.157,46 € 35.951.457,53 €

AGRICULTORES MOZOS 772.745,41 € 1.652.461,55 € 381.919,03 € 332.090,24 € 3.139.216,23 €

PEQUENOS AGRICULTORES 1.207.699,22 € 832.805,34 € 465.733,28 € 333.092,22 € 2.839.330,06 €

CULTIVOS PROTEICOS 26.078,22 € 7.500,72 € 2.049,98 € 2.473,01 € 38.101,93 €

LEGUMES DE CALIDADE 0,00 € 671,60 € 0,00 € 0,00 € 671,60 €

VACAS NUTRICES 3.232.558,50 € 9.301.418,55 € 2.052.983,59 € 878.420,66 € 15.465.381,30 €

VACÚN DE CEBO 750.864,79 € 2.033.459,21 € 719.316,30 € 210.049,55 € 3.713.689,85 €

VACÚN DE LEITE 16.078.493,85 € 17.969.187,14 € 263.390,38 € 4.668.933,97 € 38.980.005,34 €

OVINO 23.391,93 € 47.806,51 € 170.411,36 € 10.534,12 € 252.143,92 €

CAPRINO 0,00 € 4.859,92 € 8.761,20 € 388,43 € 14.009,55 €

VACÚN DE LEITE D.E. 11.809,01 € 5.291,24 € 0,00 € 3.242,06 € 20.342,31 €

VACÚN DE CEBO D.E. 42.040,77 € 5.264,93 € 941,71 € 40.488,57 € 88.735,98 €

OVINO /CAPRINO DE 0,00 € 7.973,63 € 9.516,91 € 0,00 € 17.490,54 €

TOTAL AXUDAS DIRECTAS 56.929.518,51 € 83.085.017,58 € 13.646.563,54 € 16.172.935,00 € 169.834.034,63 €



Pagos directos 2020
importes pagados en decembro 2020

CAMPAÑA_2020 A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA GALICIA

AXUDAS 
DIRECTAS 

Solicitudes 8.801 11.426 2.684 2.791 25.702

Beneficiarios 8.355 10.957 2.479 2.618 24.409

IMPORTES 49.972.773,99 € 73.031.875,42 € 11.131.726,65 € 14.361.287,91 € 148.497.663,97 € 

PAGO BASICO 
Beneficiarios 6.512 9.539 1.749 1.985 19.785

Importes 20.648.319,39 € 30.941.504,56 € 5.493.025,61 € 5.820.015,02 € 62.902.864,58 € 

PAGO VERDE 
Beneficiarios 6.493 9.544 1.760 1.983 19.780

Importes 10.493.605,66 € 15.867.092,82 € 2.818.471,56 € 2.989.954,65 € 32.169.124,69 € 

AGRICULTORES 
MOZOS 

Beneficiarios 178 422 114 79 793

Importes 493.370,57 € 1.116.880,10 € 294.791,13 € 227.276,62 € 2.132.318,42 € 

PEQUENOS 
AGRICULTORES 

Beneficiarios 1.567 1.046 579 486 3.678

Importes 1.100.892,32 € 763.430,98 € 412.807,76 € 320.820,07 € 2.597.951,13 € 

VACAS NUTRICES 
Beneficiarios 2.984 5.817 992 854 10.647

Importes 2.861.250,21 € 8.349.241,91 € 1.844.083,83 € 829.619,93 € 13.884.195,88 € 

VACÚN DE LEITE 
Beneficiarios 2.776 3.054 44 1.060 6.934

Importes 14.366.323,73 € 15.974.698,36 € 224.479,76 € 4.165.951,13 € 34.731.452,98 € 

VACÚN DE LEITE 
D.E. 

Beneficiarios 6 2 0 2 10

Importes 6.375,86 € 4.957,44 € - € 5.717,24 € 17.050,54 € 

OVINO /CAPRINO 
COVID-19 

Beneficiarios 15 71 131 8 225

Importes 2.636,25 € 14.069,25 € 44.067,00 € 1.933,25 € 62.705,75 € 



Entidades Colaboradoras

solicitude unificada da PAC/DR

◆O procedemento para ser entidade colaboradora na

solicitude unificada PAC DR publícase na orde de axudas.

◆Artigo 15 da Orde do 15 de xaneiro de 2021

◆Procedemento MR239O recoñecemento EECC

◆Requirimentos:
♣Entidades de Aconsellamento inscritas no RESAXEGA a 31 de

xaneiro.

♣Organizacións de Produtores

♣Entidades Financeiras

♣Dispoñer de persoal cualificado

♣Dispoñer de medios para a realización dos trámites.

◆Solicitar antes do 28 de febreiro.

◆EECC con convenio asinado: solicitarase a súa renovación.



Trámites a realizar polas EE.CC na SGA

◆Trámites a realizar polas EE.CC., cumprimentación e 

rexistro de:
♣A solicitude única (*)

♣As solicitudes de Ratificación/Renuncia ao Réxime de Pequenos

Agricultores

♣REGEPA/REAGA (declaración de superficies)

♣As solicitudes de modificación

♣As comunicacións de cesións de dereitos de PB

♣As solicitudes de DPB á reserva nacional

♣As solicitudes de alegacións ao SIGPAC

(*) Tamén teñen presentar unha solicitude única (aínda que non soliciten axudas) 

aos efectos do control da condicionalidade os que recibiron pagos de axudas á 

reestructuración de viñedo nalgún dos tres anos naturais anteriores. 



Axudas incluídas na Solicitude Unificada PAC-DR 2020

Axudas 
Directas

1.Pagamento Base (RPB)
2.Pago Verde
3.Pago para agricultores mozos
4.Axuda asociada aos cultivos proteicos
5.Axuda asociada ás legumes de calidade
6.Axuda asociada explotacións vacas nutrices
7.Axuda asociada explotacións vacún de cebo
8.Axuda asociada explotacións vacún de leite
9.Axuda asociada explotacións ovino 
10.Axuda asociada explotacións cabrún
11.Axudas para gandeiros con dereitos especiais en 2014 sen has admisibles
12.Outras axudas a sectores agrícolas sen repercusión en Galicia
13.Réxime de Pequenos Agricultores

Axudas 
Desenvolv. 

Rural

1.Zonas con limitacións naturais
2.Axudas Agroambiente e clima. (so pago das sol. anos 15 e 16)
3.Axudas Agricultura Ecolóxica ( pago 15 e 16 e sol 17)
4.Mantemento Forestación Terras non Agrarias  (só pagamento)

Todas 

as do 

SIXC

Superficies

Gandeiras



Se establece un periodo transitorio para as campañas 2021 e 2022 no que serán 

de aplicación os mesmos rexímenes do periodo 2015/2020.

Novidades en Monitorización (ver presentación de axudas agrícolas)

Os límites máximos orzamentarios baixan 1,89 %

Se aplicará a Converxencia do valor dos dereitos de pago básico. A partires do 

2015 aplicase una converxencia ao valor dos dereitos de pago básico hacia o 

valor medio rexional.

En Galicia inicialmente afecta a

• 11.473 beneficiarios que reducen os importes

• 14.751 beneficiarios que incrementan importes

Novidades 2021



CONVERXENCIA 2015 / 2019 / 2021

Aproximación do Valor medio rexión (€/ha)

Rexión Territ. VM15 VM19 VM21 modif

1,02 PO 113,69 114,89 113,64 -1,25

4,01 GAL 89,97 90,92 90,07 -0,85

5,03 OU/PO 114,67 115,87 116,43 0,56

7,01 LU 137,58 139,02 137,71 -1,31

7,03 C/LU 141,26 142,74 142,18 -0,56

8,01 OU 146,67 148,21 147,95 -0,26

9,01 GAL 172,12 173,92 171,22 -2,70

12,01 LU 219,9 222,21 220,55 -1,66

14,01 C/PO 262,29 265,04 264,55 -0,49



Novidades definicións 2019

Nova definición a efectos estadísticos (INE)
Xefe de explotación: Persoa física responsable

das operacións financeiras e de producción habituais e 
diarias da explotación agrícola.
Xovenca: bovino femia entre 8 e 36 meses que non 
parira aínda
Persoas xurídicas nos seus estatutos debe figurar a 
actividade agraria como o seu principal obxecto social



Agricultor mozo:

Que se instale por primeira vez en unha explotación agraria como 

responsable da mesma, ou que se instalara en dita explotación, como 

responsable, nos cinco anos anteriores á primeira presentación dunha

solicitude ao amparo do réxime do pago básico. Se considerará que un 

agricultor mozo e responsable da explotación se exerce un control efectivo a 

longo prazo no que respecta as decisións relativas a xestión, os beneficios e 

os riscos financeiros da explotación.

A efectos deste apartado, a primeira instalación se considerará dende a data 

de alta no réxime da Seguridade Social correspondente a actividade agraria 

que determine a súa incorporación.

Non obstante o anterior, se se ten proba fehaciente de que exerceu como 

responsable da explotación con anterioridade a data de alta no réxime da 

Seguridade Social, se poderá tomar esta data como a de instalación, se ben 

en estes casos será necesario que posteriormente a dita data se realice o 

alta no réxime da Seguridade Social correspondente a actividade agraria que 

determine a súa incorporación.

Novidades definicións 2020



AGRICULTOR ACTIVO



AGRICULTOR ACTIVO (II)

◆COMO SE XUSTIFICA NA SOLICITUDE ÚNICA. 
♣Autorización para recabar a información tributaria da AEAT.

•De non facelo deberán aportar a documentación fiscal

♣No caso persoas xurídicas (S.A.T. Coop. S.L.,S.A., etc.) e grupos de persoas físicas

ou xurídicas (S.C. ou C.B.) deberán declarar o total de ingresos agrarios percibidos no

período impositivo máis recente (2019) e, de ser necesario, polo menos un dos dous

anteriores (2018 ou 2017).

♣A autoridade competente esixirá todos aqueles documentos que considere

necesarios para verificar a fiabilidade do dato declarado.

♣Os solicitantes do ano 2020 que cumprían a condición de ingresos cos datos fiscais

dos anos anteriores se entende que cumprirían este ano.

♣Entidade Asociada: todas as entidades directa o indirectamente relacionadas coas

persoas físicas e xurídicas, ou grupos de persoas físicas e xurídicas, por unha relación

de control exclusivo en forma de propiedade íntegra ou participación maioritaria.



ACTIVIDADE AGRARIA

◆A actividade agraria sobre as superficies poderá acreditarse mediante cría ou

cultivo de produtos agrarios ou mantemento de superficies en estado axeitado para o 

cultivo ou pastoreo.

◆En cada parcela declararase o cultivo ou aproveitamento, ou labor de mantemento
(o pastoreo pasa a considerarse parte da actividade gandeira e polo tanto, desaparece do anexo IV de actividades de 

mantemento pero hai que seguir declarándoo a nivel de recinto TA (prados <5 anos), PS, PR ou PA)

◆Actividades de mantemento (anuais): 
♣Terras de cultivo ou cultivos permanentes: Labranza, plantación, limpeza malas herbas, poda,

♣Pastos:
•roza (PA e PR), 

•sega (PS e TA adicadas á produción de herba)

•mantemento da drenaxe (PS)

•Estercolado ou fertilización para mantemento do pasto (para todo tipo de pastos)

◆No caso dos pastos:
♣Deberá ser titular de un REGA de vacún, ovino, cabrún, equino ou porcino extensivo, con polo menos

0,2 UGM/ha de superficie de pastos ou

♣Acreditar actividades de mantemento na superficie que exceda a proporción de 0,2 UGM/ha ou en toda

se non ten REGA (esixencia da C.E.)

◆Non se conceden pagos por superficies abandonadas



AXUDAS ASOCIADAS descenso 1,90 %

Axuda Importe miles € 
España 2020

Importe miles € 
España 2021

Cebo Xatos 38.401 37.763

Vaca Nutriz 187.294 184.182

Vacún de Leite 91.352 89.618

Ovino 127.903 125.476

Cabrún 10.479 10.280

Dereitos especiais (VL, VC, O/C) 33.822 33.181

Legumes 1.000 1.000

Cultivos proteicos 44.537 44.537



AXUDAS ASOCIADAS: IMPORTES UNITARIOS

Liña 2020 (prov.) 2019 (def)

301 - Explotacións que manteñan vacas nutrices 90,11 € 91,39 € 

302 - Vacún de cebo

Becerros cebados na mesma explotación de nacimiento 29,53 € 31,16 € 

Becerros cebados procedentes de outra explotación 15,86 € 16,14 € 

Vacuno de Cebo que mantuvieron derechos especiales en 2014 50,23 € 42,82 € 

303 - Axuda asociada para explotacións de vacún de leite

Zona de Montaña

Primeras 75 cabezas 148,26 € 136,81 € 

Máis de 75 cabezas 74,13 € 70,94 € 

Zona distinta de Montaña

Primeras 75 cabezas 129,08 € 124,54 € 

Máis de 75 cabezas 64,54 € 63,08 € 

306 - VL Dereitos especiais 168,67 € 173,19 € 

Ayuda asociada para os gandeiros de cabrún

305 - Zona distinta de Montaña 6,57 € 7,02 € 

305 - Zona de Montaña 8,09 € 8,83 € 

308 - Dereitos especiais 36,30 € 36,44 € 

Ayuda asociada para os gandeiros de ovino

304 - Peninsula 11,60 € 11,79 € 

308 - Dereitos especiais 36,30 € 36,44 € 



Axuda Asociadas para os gandeiros

◆O importe por cabeza determinarase anualmente a partires do 

número de animais elixibles e o orzamento dispoñible para cada liña de 

axuda.

◆Requisitos xerais:

❖A axuda será un pago anual por animal elixible.

❖Os animais deberán estar correctamente identificados.

❖Ningún animal poderá recibir axuda por máis dunha das axudas

asociadas aínda que poda ser elixible simultaneamente por cada 

unha delas.

❖O solicitante deberá cumprir os requisitos de agricultor activo.



Axuda Asociadas para os gandeiros

◆Deberán manter a titularidade das explotacións nas que 

se encontren os animais susceptibles de percibir a axuda, 

durante as datas nas que se determina a elixibilidade

destes e en todo caso ata a data final do prazo de 

modificación da solicitude de cada ano. 

◆Exceptuaranse cambios de titularidade da explotación 

gandeira antes da citada data

◆Percibirá a axuda o novo titular

◆Eliminación de como consecuencia de sucesión mortis causa, 

xubilacións nas que se trasmita a explotación a un familiar de primeiro

grao, programas aprobados de cesamento anticipado da actividade

agraria, incapacidade laboral permanente do titular, fusións, escisións e 

cambios de denominación ou do estatuto xurídico da explotación.



Axuda Asociadas para os gandeiros

Axuda Asociadas para os gandeiros, novidade 2019

Con carácter xeral para todas as axudas asociadas ao sector gandeiro,

introdúcense os conceptos de Mozo Gandeiro e Novo Gandeiro

que teñen especial relevancia cando se inicia a actividade

con data posterior ao 1 de xaneiro e antes da data final do

prazo de modificación da solicitude de cada ano,

siendo la solicitud en curso su primera solicitud única presentada

Nestes casos, os animais que se considerarán elixibles

a efectos das axudas asociadas por vacas nutrices e por vacas de leite

serán os animais elixibles presentes na explotación a data 30 de abril 

ou os animais que estén na última declaración censal dispoñible

na data final de prazo de modificación da solicitude única 

no caso das axudas para as explotacións de ovino e caprino.



Axuda Asociada para explotacións de 

vacún de leite

◆Condicións:
♣Explotacións con entregas de leite polo menos durante 6 meses no
período 1/10 do ano anterior á solicitude e o 30/09 do ano da solicitude ou,
ter presentado declaración de vendas directas neste último ano con
cantidades vendidas.

♣Animais elixibles:
•Femias de aptitude láctea de idade igual ou superior a 24 meses a 30 de abril.
•Explotacións con clasificación zootécnica REGA: reprodución para produción
mixta, reprodución para produción leite ou recría de xovencas.
•Tipo de explotación “Produción e reprodución” ou “pasto”
•Razas de aptitude láctea: Frisona, Fleckvieh, Montebeliard, Parda, etc. Tamén
Cruces en explotacións con clasf. z. reprodución para produción leite. 

Animais elixibles presentes na explotación en 
catro datas: 1 de xaneiro, 1 de febreiro, 

1 de marzo e 30 de abril.
•Os animais a computar serán os presentes nas catro comprobacións
realizadas.



Para as campañas 2019 e 2020, consideraranse como razas
bovinas de aptitude eminentemente leiteira as razas bovinas
relacionadas no anexo II do Real decreto 1075/2014 e tamén
terán esa condición as razas Fleckvieh, Montebeliard e Parda e o
conxunto mestizo dunha explotación bovina inscrita no Rexistro
Xeral de Explotacións Gandeiras cunha clasificación zootécnica
de reprodución para a produción de leite. Deste xeito, a
diferenza de campañas anteriores as femias de razas Fleckvieh,
Montebeliard e Parda de explotacións con clasificación
zootécnica de reprodución para a produción de carne ou mixta
poderán considerarse como animais elixibles para a axuda de
vacas nutrices.

Axuda Asociada para explotacións de 

vacún de leite



Axuda Asociada para explotacións de

vacún de leite

◆Liñas de axuda:

❖a) Axuda ás explotacións situadas na rexión peninsular.

❖b) Axuda explotacións situadas na rexión insular e zonas de 

montaña.

❖Os primeiros 75 animais primables cobran a prima completa e os 

seguintes o 50%. 

❖No caso de constar de varias unidades de produción en zonas 

distintas, a explotación entenderase situada na zona onde radiquen as 

unidades de produción que sumen o maior número medio de animais 

elixibles nas catro datas indicadas



Axuda Asociada para explotacións 

que manteñan vacas nutrices

◆Condicións:
♣Animais elexibles:

•Vacas nutrices que pariran os 20 meses previos ao 30 de abril.
•Xovencas (entre 8 meses e parto cun límite de idade de 36 meses) 
max. 15% das vacas nutrices elexibles.
•Explotacións con clasificación zootécnica REGA: reprodución para 
produción de carne ou reprodución para produción mixta.
•Razas que non sexan de aptitude eminentemente láctea.

♣Axuste á cantidade de leite comercializada (entre 1/10 ano anterior e 30/9
ano de solicitude)/6.500.

Animais presentes na explotación en catro datas: 1 de xaneiro, 
1 de febreiro, 1 de marzo e 30 de abril.



Axuda Asociada para explotacións de

vacún de cebo

◆Condicións:

♣Animais elixibles:
•Bovinos entre 6 e 24 meses de idade.
•Cebados entre o 1/10 do ano anterior e o 30/9 do ano de 
solicitude.
•Con destino a sacrificio ou exportación (a 3º países).
•Entre a data de entrada a explotación e a saída a sacrificio: 
mínimo 3 meses.
•Se os animais pasan por un REGA intermedio (tratante) non 
poderán estar neste máis de 15 días para que sigan sendo
primables para a explotación na que se cebaron.

♣Mínimo 3 animais elixibles por explotación.



Axuda Asociada para explotacións de 

vacún de cebo

◆Liñas de axuda:
♣Becerros cebados na mesma explotación de nacemento.
♣Becerros cebados procedentes doutra explotación.

◆No caso de Becerros cebados procedentes doutra explotación, so 
poden estar en REGAs con clasf. zoo. “cebo ou cebadoiro”.  



◆Condicións:

♣Animais elixibles:
♣Femias da especie ovina mantidas como reprodutoras conforme á
declaración censal obrigatoria do 1 de xaneiro
(artigo 11.4 do Real decreto 685/2013, de 16 de setembro, polo que se establece un
sistema de identificación e rexistro dos animais das especies ovina e cabrúa).

•Identificadas e rexistradas conforme á normativa a 1 de xaneiro.

•Movementos de saída da explotacións de polo menos 0,6 años/femia
elixible entre o 1 de xuño do ano anterior e o 31 de maio do ano da 
solicitude

•Alternativamente nas explotacións de leite ter unha produción mínima 
de 80 l/reprodutora entre o 1 de xuño do ano anterior e o 31 de maio
do ano da solicitudeo

♣Censo mínimo 10 animais elixibles

Axudas asociada para explotacións de

ovino



Axudas asociada para explotacións de 

cabrún
◆Condicións:

♣Animais elixibles:

♣Femias da especie ovina mantidas como reprodutoras conforme
á declaración censal obrigatoria do 1 de xaneiro

(artigo 11.4 do Real decreto 685/2013, de 16 de setembro, polo que se establece un sistema de
identificación e rexistro dos animais das especies ovina e cabrúa).

•Identificadas e rexistradas conforme á normativa a 1 de xaneiro.
•Movementos de saída da explotacións de polo menos 0,6
años/femia entre o 1 de xuño do ano anterior e o 31 de maio do 
ano da solicitude
•Alternativamente nas explotacións de leite ter unha produción
mínima de 200 l/reprodutora entre o 1 de xuño do ano anterior e o 
31 de maio do ano da solicitude

♣Censo mínimo 10 animais elixibles
♣Se diferencian as primas en zonas de montaña e Baleares do resto
das zonas



◆Condicións:

♣Gandeiros que mantiveron dereitos especiais en 2014 e non dispoñen de 
has admisibles para a activación de dereitos de PB, en ningún dos anos a 
partir de 2015
♣Non poden acceder os que en 2014 tamén tiñan dereitos normais e 
declararon nesa campaña unha superficie maior ou igual a 0,2 ha.
♣Teñan REGA
♣Non poden recibir axudas asociadas de vacún de cebo, vacún de leite, ovino  
ou cabrún.
♣Concederanse por animal elexible e ano
♣Axudas:

•Vacún de leite
•Cebo
•Ovino e cabrún

◆As condicións de elixibilidade son iguais que para a axuda asociada 
correspondente.

Axudas asociada para gandeiros que mantiveron 

dereitos especiais en 2014 e non dispoñen de has 

admisibles para a activación de dereitos de PB



Réxime Simplificado Pequenos 

Agricultores (I)



Réxime Simplificado Pequenos 

Agricultores (II)

◆Están exceptuados de cumprir as esixencias do pago verde, non 

suxeitos ás penalizacións da condicionalidade, nin á converxencia.

◆Deberan presentar anualmente unha solicitude de Ratificación de estar 

no RPA.

◆Deben de declarar polo menos tantas has admisibles como dereitos 

activados no 2015. Este ano non haberá tolerancia declarativa.

◆Os dereitos permanecen bloqueados. So se poden ceder no caso de 

herdanzas e transmisións intervivos que cumplan as condicións para 

estar no RPA. De non ser o caso so se pode ceder DPB tras renuncia.



Réxime Simplificado Pequenos 

Agricultores (III) (ver tamén o indicado na diapositiva relativa ás cesións de DPB)

◆Os dereitos de pago activados non serán transmisibles.

◆Excepción: no caso de sucesións inter vivos ou mortis causa, a 

condición de que o sucesor cumpra os requisitos para beneficiarse 

do RPB e reciba na cesión todos os dereitos de pago do cedente. 
◆Se o cesionario destas sucesións xa tivera DPB e non pertencera ao RPA, 

herdará unicamente os DPB co importe correspondente ao PB.

◆Se o cesionario non pertencera ao RPB ou pertencera o RPA, e en ambos 

casos desexase pertencer en este réxime simplificado, herdaría os dereitos do 

RPA con todo o importe que o integrara (PB, PV, mozos e axudas asociadas), 

sendo o máximo que poderían cobrar 1.250€.

◆No resto dos casos, se queren ceder os dereitos deberán de 

renunciar ao RPA e despois facer a cesión 
◆(nesta orde, a cesión nunca se pode aprobar se antes non fixo renuncia).



Novidade: dous novos parágrafos ao final da BCAM 6 do apartado 
2 do anexo II do Real Decreto 1078/2014, de 19 de decembro, polo 
que se establecen as normas da condicionalidade

•A aplicación de xurro nas superficies agrícolas non poderá

realizarse mediante sistemas de prato ou abanico nin canóns, 

podendo as comunidades autónomas establecer excepcións, 

atendendo ás características específicas das superficies afectadas, 

incluídas as condicións orográficas e climáticas, ou outros motivos, 

debendo as mesmas quedar debidamente xustificadas. 

(resolución excepción CCAA) 

•O esterco sólido deberá enterrarse despois da súa aplicación no 

menor prazo de tempo posible. Con todo, poderanse exceptuar 

desta obrigación, se a comunidade autónoma así o establece, os 

tipos de cultivo mediante sementa directa ou mínimo laboreo, os 

pastos e cultivos permanentes, e cando a achega do esterco sólido 

realícese en cobertera co cultivo xa instalado.» (resolución 

excepción CCAA)



Gracias pola súa atención

Para consultas:

•Axudas Directas PAC: sag.fogga@xunta.gal

•Axudas superficies: saa.fogga@xunta.gal

•IC, Agroambientais e Ecolóxica: sac.fogga@xunta.gal

•Páxina web do FOGGA

•https://fogga.xunta.gal/gl/politica_agraria_comun/pac_2015_2020/pac_2021
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