Correlación da liña de base cos compromisos en agroambiente e clima e agricultura ecolóxica (Orde PAC 2022)
Agroambiente e clima
Liña base
Compromiso agroambiental

Obxectivo medioambiental
BCAA

RLX

Outra normativa
estatal ou autonómica

Compromisos comúns a ambas primas de manexo sustentable de pastos: xestión sustentable de pastos e extensificación do vacún de leite

Dispoñer dun mínimo de 10 ha de superficie forraxeira
indemnizable

Os beneficios ambientais que se perseguen con esta
submedida melloran se a superficie xestionada de
acordo cos compromisos acada unha dimensión suficiente.

Ningún

Ningún

Ningún

Manter unha carga gandeira entre 0,7 e 2 UGM/Ha.

Coa carga gandeira que se establece lograrase un
efecto positivo da extensificación sobre o solo, auga,
clima, etc., e ademais facilítase un aproveitamento suficiente dos pastos.

Ningún

Ningún

Ningún

Manter a superficie forraxeira comprometida durante
os anos que dure o compromiso, tendo en conta a tolerancia e casuísticas.

Os beneficios ambientais e paisaxísticos que se perseguen con esta submedida só se acadan axeitadamente se a superficie xestionada de acordo cos comNingún
promisos establecidos é suficientemente representativa e se mantén.

Ningún

Ningún

Ningún

Ningún

BCAA 5 «Xestión mínima das terras que reflicta as condicións específicas locais para limitar a erosión» sendo os aspectos a verificar os seguintes:

CVE: GHbvXTihg8
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Nas superficies da explotación con pendentes > 10 %
non se implantarán cultivos, excepto pradarías ou rexeneración de pasto.

• Cultivos herbáceos. Nas superficies que se destinen a cultivos herbáceos
non deberá labrarse con vesadoiro a terra na dirección da máxima pendente
cando, nos recintos cultivados, a pendente media exceda do 15 %, salvo que
a pendente real do recinto estea compensada mediante socalcos ou bancais.
Evitar a erosión e favorecer o efecto ambiental de captura de carbono dos pastos.

• Cultivos leñosos. En cultivos leñosos non deberá labrarse con vesadoiro
a favor da pendente a terra en recintos con pendentes superiores ao 15 %,
salvo que a pendente real do recinto estea compensada mediante socalcos
ou bancais, se adopten formas especiais de cultivo como o cultivo en faixas,
se practique a labra mínima ou de conservación, ou se manteña unha cobertura de vexetación total do solo. No caso de existencia de bancais, será obrigatorio evitar calquera tipo de labores que afecten a estrutura dos noiros
existentes.
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Liña base
Compromiso agroambiental

Obxectivo medioambiental
BCAA

RLX

Outra normativa
estatal ou autonómica

• O disposto nos parágrafos anteriores non será de aplicación no caso de
parcelas de cultivo de superficie igual ou inferior a unha hectárea, no caso
de parcelas de cultivo irregulares ou alongadas cuxa dimensión mínima no
sentido transversal á pendente sexa inferior a 100 metros en calquera
punto da parcela e cando, por razóns de mantemento da actividade produtiva tradicional se determinen e autoricen pola Administración competente
aquelas técnicas de agricultura de conservación que se consideren axeitadas. En todos os supostos, a implantación do cultivo farase o máis rapidamente posible, para evitar que o solo poda verse afectado pola erosión.
Caderno de explotación co rexistro das actuacións
de pastoreo.

A anotación das prácticas de pastoreo contribúe á veriNingún
ficabilidade e controlabilidade do compromiso.

Ningún

Ningún

Ningún

Ningún

Ningún

Ningún

Ningún

Ningún

Compromisos específicos da prima de xestión sustentable de pastos

A superficie de millo e outros cultivos forraxeiros (distintos dos prados de menos de 5 anos) é menor ou
igual ao 20 % da superficie forraxeira da explotación.

Realizar o pastoreo en polo menos o 70 % da superficie de prados e pastos permanentes da explotación.

A intensificación das producións gandeiras leva
unha elevada produción de gases efecto invernadoiro debido ao maior consumo de combustibles e
ao transporte dos alimentos para o gando que se
reducen cando se aplica o pastoreo.
O feito de que a maioría da superficie forraxeira da
explotación sexa de pastos contribúe a previr a erosión, promove o secuestro de carbono polos pastos
permanentes, etc.
O manexo do pastoreo cunha carga gandeira axeitada é unha práctica sustentable que permite o aproveitamento dos pastos e simultaneamente evita a súa
deterioración

CVE: GHbvXTihg8
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Compromisos específicos da prima de extensificación do vacún de leite
UGM vacún leite > 12 meses son polo menos o 70 %
do total de UGM da explotación.

As explotacións de vacún de leite tenden a modelos
intensivos que faciliten o manexo da reprodución e a
muxidura entre outros labores.

Ningún

Ningún

Ningún

A superficie de millo e outros cultivos forraxeiros (distintos dos prados de menos de 5 anos) é menor ou
igual ao 25 % da superficie forraxeira da explotación
(excluíndo o pasto arbustivo e o pasto arborizado)

O millo é o principal cultivo das explotacións de vacún
de leite de Galicia. Ao limitar a superficie de millo e
outros cultivos forraxeiros, conséguese unha importante redución do uso de fitosanitarios (herbicidas e
insecticidas) e, ao mesmo tempo, promóvese unha
notable extensificación da produción.

Ningún

Ningún

Ningún
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Liña base
Compromiso agroambiental

Obxectivo medioambiental
BCAA

Practicar o pastoreo con vacas en polo menos o 50
% da superficie de prados da explotación.

O manexo do pastoreo cunha carga gandeira axeitada é unha práctica sustentable que permite o aproveitamento dos pastos e evita a súa deterioración. O
pastoreo de vacún de leite é moi esixente en man de
obra, pero achega vantaxes ambientais importantes
en canto a menores emisións de GEI.

Ningún

RLX

Outra normativa
estatal ou autonómica

Ningún

Ningún

Compromisos en razas autóctonas en perigo de extinción
Dispoñer de máis de 5 UGM primables dunha ou varias das razas autóctonas en perigo de extinción.

Os obxectivos da submedida lograranse de forma máis
Ningún
eficiente esixindo este compromiso.

Ningún

Ningún

Cando se trate de especies de ovino, cabrún, equino
ou bovino, manter unha carga gandeira entre 0,7 e
2UGM/ha

Trátase de aproveitar as aptitudes destes animais para
utilizar os recursos forraxeiros logrando unha axeitada Ningún
conservación dos pastos.

Ningún

Ningún

Manter, como mínimo, as UGM primables comprometidas de razas autóctonas en perigo de extinción
durante os anos que dura o compromiso.

Fomentar o mantemento e o aumento dos censos destas razas nas explotacións agrarias. Ao estar inscritos
Ningún
no libro xenealóxico da raza, garántese a súa pureza
racial.

Ningún

Ningún

Participar no programa de mellora xenética da
raza.

O programa de mellora é un conxunto de actuacións
orientadas á conservación, mellora e/ou fomento da
raza correspondente.

Ningún

Ningún

Ningún

CVE: GHbvXTihg8
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Compromisos apicultura para a conservación da biodiversidade en zonas con limitacións naturais

Manter un mínimo de 100 colmeas localizadas en
concellos de Galicia designados como zonas con limitacións naturais e distribuídas, polo menos, en 2
alvarizas.

Conservación da biodiversidade e contribución á paisaxe pola mellora da variedade de especies vexetais
mediante o fomento da apicultura nas zonas con maioNingún
res limitacións naturais en que é menos frecuente a
presenza do home e as actividades asociadas como a
apicultura.

Ningún

Ningún

Manter, como mínimo, as colmeas comprometidas
durante os anos que dura o compromiso. Consideraranse comprometidas un máximo de 80 colmeas/alvariza.

Manter o efecto beneficioso que se persegue durante a
Ningún
duración do compromiso.

Ningún

Ningún

A distancia entre as alvarizas da mesma persoa beneficiaria será polo menos de 1 km.

Ao establecer unha distancia mínima entre alvarizas do mesmo apicultor, maximízase o efecto
polinizador das súas abellas.

Ningún

Ningún

Ningún
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Agricultura ecolóxica
Liña base
Compromiso

Obxectivo medioambiental
BCAA

RLX

Outra normativa

Compromisos comúns
Real decreto 1311/2012, do 14 de setembro, polo que se establece o marco
de actuación para conseguir un uso sustentable dos produtos fitosanitarios
1. A xestión de pragas dos vexetais realizarase tendo en conta os principios xerais da
xestión integrada de pragas establecidos no anexo I do citado real decreto, que sexan
aplicables en cada momento e para cada tipo de xestión de pragas.
2. A xestión de pragas realizarase asistida dun asesoramento, agás no caso das producións ou tipos de explotacións consideradas de baixa utilización de produtos fitosanitarios,
de acordo co artigo 10.3 do citado real decreto, en cuxo caso será voluntario.
3. As explotacións exentas da obriga de asesoramento terán á súa disposición as
Guías de xestión integrada de pragas aprobadas polo Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para facilitar o cumprimento dos principios da xestión
integrada de pragas.

Empregar as técnicas de produción establecidas no
Regulamento (CE) 834/2007 e demais normativa de
aplicación

4. A partir do 26 de novembro de 2015, os usuarios profesionais de produtos fitosanitarios deberán estar en posesión do carné que acredite coñecementos axeitados para
exercer a actividade, así como estar inscritos na correspondente sección do Rexistro Oficial de Produtores e Operadores de Medios de Defensa Fitosanitaria (ROPO).
O emprego destas técnicas de produción garante a
consecución do obxectivo que se persegue.

Ningún

Ningún

5. Prohíbense as aplicacións aéreas de produtos fitosanitarios, agás no caso de que sexan autorizadas polo órgano competente da comunidade autónoma, ou promovidas pola
propia Administración para o control de pragas declaradas de utilidade pública ou por razóns de emerxencia. En calquera caso, é condición para a súa realización que non se dispoña dunha
alternativa técnica e economicamente viable, ou que as existentes presenten desvantaxes
en termos de impacto na saúde humana ou o ambiente.
6. Tomaranse todas as medidas necesarias para evitar a contaminación das masas de
auga e da auga potable, tal e como se establece nos artigos 31, 32 e 33 do citado real decreto.

CVE: GHbvXTihg8
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

7. Respectaranse as prácticas obrigatorias para a manipulación e almacenamento dos
produtos fitosanitarios, envases e restos recollidas no capítulo IX do citado real decreto
8. En virtude do Real decreto 1702/2011, do 18 de novembro, de inspeccións periódicas
dos equipos de aplicación de produtos fitosanitarios, os equipos de aplicación dentro do
ámbito de aplicación do citado real decreto, segundo o artigo 3 do mesmo, deberán estar
inscritos no Rexistro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) ou no censo de equipos a inspeccionar elaborado polos órganos competentes das comunidades autónomas.
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Liña base
Compromiso

Obxectivo medioambiental
BCAA

RLX

Outra normativa

Estar inscrito no correspondente rexistro de operadores de agricultura ecolóxica

Este compromiso é fundamental para garantir o
respecto das técnicas de produción da agricultura
ecolóxica

Ningún

Ningún

Ningún

Obter a certificación da produción agraria como ecolóxica, de acordo co Regulamento (CE) 834/2007

Este compromiso é fundamental para garantir o respecto das técnicas de produción da agricultura ecolóxica

Ningún

Ningún

Ningún

Manter o caderno de explotación exixido en agricultura ecolóxica a efectos dun control das producións

A anotación das actuacións de produción permite un
maior control das actuacións en cada parcela.

Ningún

Ningún

Manter actualizado o rexistro de tratamentos fitosanitarios, de acordo co establecido no artigo 16 do Real decreto 1311/2012, do 14 de setembro e nos artigos 3 e 4 da Orde
APA/326/2007, do 9 de febreiro.

Compromisos específicos para agricultura ecolóxica

Manter a superficie agrícola suxeita a esta submedida
durante os anos que dure o compromiso, tendo en
conta a tolerancia e casuísticas establecidas.

Os beneficios ambientais que se perseguen con esta
submedida só se logran de forma axeitada se a super- Ningún
ficie xestionada de acordo cos compromisos se mantén

Ningún

Ningún

Compromisos específicos para gandaría ecolóxica

Manter a superficie agrícola suxeita a esta submedida
durante os anos que dure o compromiso, tendo en
conta a tolerancia e casuísticas establecidas.

Os beneficios ambientais que se perseguen con esta
submedida só se logran de forma axeitada se a super- Ningún
ficie xestionada de acordo cos compromisos se mantén

Ningún

Ningún

Compromisos específicos para apicultura ecolóxica

CVE: GHbvXTihg8
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Manter, como mínimo, as colmeas comprometidas durante os anos que dura o compromiso. A estes efectos consideraranse comprometidas un máximo de 80
colmeas por alvariza.

Manter o efecto beneficioso que se persegue durante a duración do compromiso.

En caso de dispoñer de varias alvarizas, a distancia en- Ao establecer unha distancia mínima entre alvarizas
tre os alvarizas da mesma persoa beneficiaria será
do mesmo apicultor maximízase o efecto polinizapolo menos de 1 km.
dor das súas abellas

Ningún

Ningún

Ningún

Ningún

Ningún

Ningún
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