
 

 

Fichas divulgativas 
pagamentos directos 

FICHA 2b / PD 

Actividade agraria 
 

NORMATIVA 
 

• Regulamento (CE) 1307/2013 polo que se establecen normas aplicables aos pagamentos directos aos 
agricultores en virtude dos réximes de axuda incluídos no marco da política agrícola común (título I, artigos 
4 e 32). 

• Real decreto 1075/2014 sobre a aplicación a partir de 2015 dos pagamentos directos á agricultura e á 
gandaría e outros réximes de axuda, así como sobre a xestión e o control dos pagamentos directos e dos 
pagamentos ao desenvolvemento rural (título II, arts. 11 e 12). 
 

DEFINICIÓNS 
• Actividade agraria:  

• A produción, a cría ou o cultivo de produtos agrarios, con inclusión da colleita, da muxidura, da 
cría de animais e do mantemento de animais para efectos agrícolas. 

• O mantemento dunha superficie agraria nun estado adecuado para pasto ou cultivo sen ningunha 
acción preparatoria que vaia máis alá dos métodos e da maquinaria agrícola empregados de 
forma habitual. 

• Agricultor e gandeiro (en diante agricultor): toda persoa física ou xurídica ou todo grupo de 
persoas físicas ou xurídicas cuxa explotación estea situada en calquera Estado membro e que exerza 
unha actividade agraria. 

• Superficie agraria: calquera superficie dedicada a terras de cultivo, pastos permanentes ou cultivos 
permanentes. 

• Terras de cultivo: as terras dedicadas á produción de cultivos ou as superficies dispoñibles para a 
produción de cultivos pero en barbeito, incluídas as superficies retiradas da produción, con 
independencia de que se encontren en invernadoiros ou baixo protección fixa ou móbil. 

• Cultivos permanentes: os cultivos non sometidos á rotación de cultivos, distintos dos pastos 
permanentes, que ocupen as terras durante un período de cinco anos ou máis e que produzan 
colleitas repetidas, incluídos os viveiros e as árbores forestais de ciclo curto. 

• Pastos permanentes e pasteiros permanentes (conxuntamente denominados pastos 
permanentes): as terras utilizadas para o cultivo de herbas e outras forraxes herbáceas naturais 
(espontáneas) ou cultivadas (sementadas), incluídos os pasteiros permanentes e que non fosen 
incluídos na rotación de cultivos da explotación durante cinco anos ou máis; poden incluír outras 
especies arbustivas e arbóreas que poden servir de pastos, sempre que as herbas e outras forraxes 
herbáceas sigan sendo predominantes. Cando a autoridade competente o autorice, poden así mesmo 
incluír terras que sirvan para pastos e que formen parte das prácticas locais establecidas, segundo as 
cales as herbas e outras forraxes herbáceas non predominaron tradicionalmente nas superficies para 
pastos. 

Regulamento (CE) 1307/2013 de pagamentos directos (art. 4.1) 
Real decreto 1075/2014 de pagamentos directos (art. 3 e 11) 
 

NORMAS XERAIS 
 

• A actividade agraria sobre as superficies poderase acreditar mediante a produción, a cría ou o cultivo 
de produtos agrarios ou o mantemento de superficies en estado adecuado para o pasto ou cultivo. 

• Para cada parcela ou recinto, o solicitante declarará o cultivo ou aproveitamento ou, de ser o caso, 
que o recinto é obxecto dun labor de mantemento.  



 

 

Actividades de mantemento (anuais):  
A) Actividades posibles para realizar en terras de cultivo ou cultivos permanentes.  

- Labra, que inclúe algunha das prácticas tales como: alzar, subsolar, aricar, redrar, gradar, esterroar, 
desempedrar, asucar (segundo curvas de nivel que evitan a erosión e favorecen a penetración da auga 
no solo), creación de camallóns (separación de parcelas), aporcar (cultivos arbóreos), etc. 
– Labor de limpeza, en xeral, de vexetación espontánea, tanto en herbáceos, para evitar matogueira, 
como en arbóreos; limpeza dos bordos dos pés arborados. 
– En cultivos leñosos: esburacado para posterior plantación, plantación propiamente dita, poda de 
formación, poda de mantemento, poda de rexeneración, recolección, etc. 

 
B) Actividades de mantemento para realizar en pastos. 

- Admitiranse os seguintes labores sobre os pastos arborados e arbustivos: 
– Pastoreo anual das superficies declaradas con animais das especies vacúa, ovina, cabrúa, equina 
e porcina (esta última só en explotacións cualificadas polo seu sistema produtivo como extensivo 
ou mixto no Rega). 
– Labores de roza necesarias para manter o pasto en condicións adecuadas, evitando a súa 
degradación e invasión pola matogueira. 

- Admitiranse os seguintes labores sobre os prados, terras arables (destinadas á produción de herbas e 
outras forraxes herbáceas) e pasteiros: 

– Pastoreo anual das superficies declaradas con animais das especies vacúa, ovina, cabrúa, equina 
e porcina. 
– Sega nas parcelas dedicadas á produción de forraxes para o gando.  

 
• No caso de declarar superficie de pastos, o solicitante deberá ser titular dun Rega de vacún, ovino, 

cabrún, equino ou porcino extensivo e deberá ter unha dimensión coherente coa superficie de pasto 
declarada (polo menos 0,2 UGM por hectárea admisible de pasto asociado). 

• Non se conceden pagamentos por superficies abandonadas. 
• O solicitante declarará na súa solicitude, de forma expresa e veraz, que os cultivos e aproveitamentos, 

así como as actividades de mantemento declaradas, constitúen un fiel reflexo da súa actividade 
agraria. Se con motivo dun control administrativo ou sobre o terreo, realizado pola autoridade 
competente, se comproba que non se realizaron os cultivos ou aproveitamentos ou as actividades de 
mantemento, con declaración falsa, inexacta ou neglixente, e que, ademais, a dita falta de 
concordancia condicionou o cumprimento dos requisitos arredor da actividade agraria sobre as 
superficies, a autoridade competente poderá considerar que se trata dun caso de creación de 
condicións artificiais para obter o beneficio das axudas e estarán suxeitas ao réxime de penalizacións 
previsto. 

• Considerarase como unha situación de risco, para efectos de control, que as superficies de pastos 
declaradas se sitúen a unha distancia superior a 50 quilómetros da explotación ou explotacións das 
cales é titular o solicitante. 

• Considerarase como unha situación de risco, para efectos de control, que as parcelas ou recintos 
de terras de cultivo se declarasen, de xeito reiterado, durante tres anos ou máis, en barbeito, así 
como que os recintos de pasto arborado e arbustivo se declarasen como mantidos en estado 
adecuado mediante técnicas ou prácticas distintas ao pastoreo. 

• Consideraranse como unha situación de risco, para efectos de control, os casos en que o solicitante 
non conte con ingresos agrarios distintos dos pagamentos directos do 20 % ou máis, nalgún dos tres 
períodos impositivos inmediatamente anteriores. 

 
Real decreto 1075/2014 de pagamentos directos (arts. 11 e 12 e anexos IV e V) 

REQUISITOS XERAIS PARA PODER ACCEDER AO PAGAMENTO 
 
Xustificar a actividade anualmente. 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
Cando unha superficie se utilice «predominantemente» para a realización de actividades agrarias, pode admitirse 
para efectos de activación dos dereitos de pagamento aínda que se utilice tamén para a realización de actividades 
non agrarias (art. 32 do Regulamento (CE) 1307/2013). 
 


