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.NORMATIVA 

 Regulamento (UE) 1305/2013 relativo á axuda de desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de 

Desenvolvemento Rural (FEADER). 

 Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, sobre o financiamento, 

xestión e seguimento da Política Agrícola Común, polo que se derrogan os Regulamentos (CE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, 

(CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 e (CE) nº 485/2008 do Consello. 

 Regulamento (UE) 1307/2013 relativo aos pagos directos ós agricultores en virtude dos réximes de axuda 

 incluídos no marco de la Política Agrícola Común (PAC). 

 Real Decreto 1075/2014, sobre á aplicación a partir de 2015 dos pagos directos á agricultura e á gandería e outros 

réximes de axuda, así como sobre a xestión e control dos pagos directos e dos pagos ao desenvolvemento rural. 

BENEFICIARIOS 

 

 Gandeiros (persoas físicas ou xurídicas) titulares dunha explotación inscrita no correspondente rexistro (REGA). 

 Que se comprometan voluntariamente a realizar as operacións obxecto da submedida nas condicións prescritas. 

 

CONDICIÓNS ELIXIBILIDADE 

 

 Recibir un servizo de aconsellamento específico dunha entidade de aconsellamento autorizada (inscrita no RESAXEGA). 

 Non aplicar lodos de depuradora na integridade da superficie da explotación. 

 

COMPROMISOS 

 

 Dispor de máis de 5 UGM primables dunha ou varias das razas autóctonas de Galicia en perigo de extinción.  

 Cando se trate de especies de ovino, cabrún, equino e/ou bovino, manter na explotación unha carga gandeira mínima de 

0,7 UGM/ha e máxima de 2UGM/ha. 

 Manter as UGM primables comprometidas de razas autóctonas en perigo de extinción durante os anos que dura o 

compromiso (5 anos). 

 Participar no programa de mellora xenética da raza. 

 Deberá presentar unha solicitude anual de pago dentro da Solicitude Única de axudas.   

 

AXUDAS 

 

 175 €/UGM primable. Serán primables as UGM calculadas a partir de animais inscritos nos correspondentes libros 

xenealóxicos das razas. 

 Durante o período de compromiso (5 anos) será posible incrementar o número de UGM comprometidas a condición 

de que ese incremento sexa polo menos de 5 UGM e a duración inicial do compromiso se manteña. 

 

 


