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1. PRESENTACIÓN

O Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galiza para a etapa 2007-2013
constitúe a resposta ás disposicións do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do 20 de
setembro de 2005 relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo
Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader).

O Regulamento referido consolida o novo escenario xa configurado a partir da Axenda
2000 presentada o 16 de xullo de 1999, na que a Política de Desenvolvemento Rural
deixa de ser un instrumento exclusivo da Política de Cohesión para pasar a acompañar
e completar as políticas de axuda ao mercado e aos ingresos aplicadas no marco
da Política Agraria Común (PAC). Deste xeito a PAC pasa a apoiarse sobre dous
piares: o primeiro, relativo á Política de Prezos e Mercados, e o segundo, relativo á
Política de Desenvolvemento Rural.

O obxectivo final do Feader céntrase polo tanto na promoción dun desenvolvemento
rural sostíbel en toda a Comunidade, como complemento das políticas de apoio ao
mercado e aos ingresos aplicadas no marco da Política Agrícola Común, a Política de
Cohesión e a Política Pesqueira Común. Así mesmo, debe contribuír ás demais
prioridades políticas recollidas nas conclusións dos Consellos Europeos de Lisboa e
Goteburgo relativas á competitividade e o desenvolvemento sostíbel.

O novo período de programación é, polo tanto, unha oportunidade única para orientar a
axuda do novo Feader cara ao crecemento, a creación de emprego e o
desenvolvemento sostíbel, centrando os recursos nas medidas que fagan de Europa un
lugar máis atractivo para investir e traballar, fomentando o coñecemento e a innovación
como motores do crecemento.

A axuda ao desenvolvemento rural a través do Feader debe contribuír á consecución dos
seguintes obxectivos:

a) Aumentar a competitividade da agricultura e da silvicultura mediante a axuda á
reestruturación, ao desenvolvemento e á innovación.

b) Mellorar o ambiente e o medio rural mediante a xestión de terras.

c) Mellorar a calidade de vida nas zonas rurais e fomentar a diversificación da
actividade económica.

Para completar o contido estratéxico da Política de Desenvolvemento Rural en
consonancia coas prioridades da Comunidade e propiciar deste xeito a súa
transparencia, o Consello adoptou a proposta da Comisión as Directrices Estratéxicas
Comunitarias de Desenvolvemento Rural para o período 2007-2013 (Decisión do
Consello do 20 de febreiro de 2006).
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As Directrices Estratéxicas Comunitarias para o Desenvolvemento Rural:

1. Mellorar a competitividade agraria.
2. Mellorar o ambiente e o ámbito rural.
3. Mellorar a calidade de vida nas zonas rurais e diversificar a economía rural.
4. Desenvolver a capacidade local de creación de emprego e diversificación.
5. Garantir a coherencia da programación.
6. Complementariedade entre instrumentos comunitarios.

Sobre a base da Directrices Estratéxicas Comunitarias, o Estado elaborou o Plan
Estratéxico Nacional de Desenvolvemento Rural (PENDR), co que se garante a
coherencia entre as prioridades comunitarias, estatais e autonómicas. O PENDR
aplicarase a través dos Programas de Desenvolvemento Rural (PDR) que, no caso
de España, son de carácter rexional (un por Comunidade Autónoma), sendo un deles o
PDR de Galiza.

De acordo coas bases enunciadas, o Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza
céntrase en tres eidos fundamentais:

a) A economía agroalimentaria.

b) O ambiente.

c) A economía e a poboación rurais, en sentido amplo.

O Programa de Desenvolvemento Rural articúlase ao redor de catro eixes, que se
corresponden cos enunciados no Regulamento 1698/2005:

Eixe 1: aumento da competitividade do sector agrícola e forestal.

Eixe 2: mellora do ambiente e do contorno natural.

Eixe 3: calidade de vida nas zonas rurais e diversificación da economía rural.

Eixe 4: Leader.
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2. ESTADO MEMBRO E REXIÓN ADMINISTRATIVA

2.1. Zona xeográfica cuberta polo programa

O ámbito xeográfico cuberto polo Programa de Desenvolvemento Rural é a totalidade da
Comunidade Autónoma de Galicia, que conta cunha extensión de 29.575 km2 e unha
poboación de 2.764.250 habitantes (ano 2005).

Mapa 1.Localización do ámbito xeográfico do programa

A súa situación xeográfica, delimitada na marxe occidental polo Océano Atlántico e
fronteiriza con Portugal, defínea como un territorio diferenciado. Alén disto, a súa posición
periférica respecto dos centros europeos de decisión, así como os obstáculos orográficos
presentes, constitúen características relevantes da Comunidade.

2.2. Relación do ámbito territorial do programa cos obxectivos estruturais

De acordo co artigo 5, número 1, do Regulamento (CE) nº 1083/2006, as rexións que
poden optar ao financiamento dos fondos estruturais no marco do obxectivo de
converxencia serán as rexións que se atopan no nivel NUTS 2 de conformidade co
estabelecido no Regulamento (CE) nº 1059/2003 do Parlamento Europeo e do Consello,
cuxo PIB per cápita, medido en paridade de poder adquisitivo e calculado a partir das
cifras comunitarias para o período 2000-2002, sexa inferior ao 75% da media do PIB da
UE-25 para o mesmo período de referencia. De acordo coa Decisión C (2006) 3475 da
Comisión, do 4 de agosto de 2006, estabelécese a lista de rexións que poden recibir
financiamento dos fondos estruturais conforme o obxectivo de converxencia para o
período 2007-2013, que en España inclúe a Galiza, xunto con Castela-A Mancha,
Estremadura e Andalucía. En consecuencia, a totalidade da Comunidade Autónoma de
Galicia e, polo tanto, a totalidade do ámbito xeográfico do Programa, está incluída no
obxectivo de converxencia, encamiñado a acadar a converxencia coas rexións máis
prósperas.
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3. ANÁLISE ESTRATÉXICA: DESCRICIÓN DA SITUACIÓN EN TERMOS DE PUNTOS FORTES E
DEFICIENCIAS, ESTRATEXIA ELIXIDA E AVALIACIÓN A PRIORI

3.1. Análise da situación en termos de puntos fortes e deficiencias

A análise da realidade económica, social e territorial das zonas rurais galegas adquire
especial interese, xa que nos permite apreciar o camiño percorrido nos últimos anos, os
progresos obtidos e tamén as enormes limitacións do proceso de desenvolvemento rural
en curso. En función da evolución xeral observada, será posíbel actualizar o esquema de
debilidades e fortalezas, determinando os retos (ameazas e oportunidades) aos que
deberá enfrontarse nos próximos anos. Deste xeito, a futura estratexia de
desenvolvemento deberá responder aos principais problemas que seguen limitando a
capacidade de desenvolvemento do ámbito rural galego.

No seu artigo 16.a), o Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Fondo Europeo Agrario de
Desenvolvemento Rural (Feader) sinala que a “análise da situación en termos de puntos
fortes e deficiencias” será parte integrante dos programas de desenvolvemento rural. A
devandita análise permitirá estabelecer as necesidades máis importantes ás que se
enfronta o medio rural galego, logrando o obxectivo final de definir o Programa de
Desenvolvemento Rural correspondente ao próximo período 2007-2013, coas principais
estratexias de acción.

3.1.1. Contexto socioeconómico xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

a) Principais aspectos do territorio galego

A Comunidade Autónoma de Galicia abrangue unha
extensión de 29.575 km2 e conta cunha poboación de
2.762.198 habitantes. A súa situación xeográfica,
delimitada na marxe occidental polo Océano Atlántico e
fronteiriza con Portugal, defínea como un territorio
diferenciado.

Con todo, a súa posición periférica respecto dos centros
europeos de decisión, así como os obstáculos
orográficos presentes, implican un afastamento dos
principais centros de actividade económica, o que supón
unha importante limitación para o seu desenvolvemento.

O territorio galego caracterízase pola existencia dunha
importante diversidade xeográfica entre as zonas do
interior, onde se sitúan as principais serras, as mesetas e

as depresións interiores, e os outeiros exteriores da zona costeira e o litoral.
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O 69% da superficie de Galiza está por debaixo dos 600 m de altitude. Malia isto, resulta
considerábel a porcentaxe de territorio situado por riba desta altitude e que, polo tanto,
atopa limitacións canto á duración dos ciclos produtivos e ás posibilidades de
diversificación.

Táboa 1. Extensión superficial e distribución por zonas altimétricas
Altitude

Extensión
superficial
total (km2)

Inferior a
200 m

De 201 a
600 m

De 601 a
1000 m

De 1001 a
2000 m

Superior a
2000 m

Galiza 29.575 5.018 15.293 7.278 1.986 -

% respecto do total 100,00% 16,97% 51,71% 24,61% 6,72% -

% respecto de España 5,84% 8,71% 9,78% 3,66% 2,24% -

España 506.009 57.617 156.370 198.649 88.766 4.587

Fonte: Anuario de Estadística Agroalimentaria 2000. Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

O clima de Galiza é oceánico, cunha temperatura media que se suaviza nas zonas de
costa e goza de precipitacións abundantes, o que produce a configuración dunha paisaxe
verde con numerosos bosques e ríos.

b) A dimensión territorial: o reto da converxencia interna

A cohesión interna do territorio galego e do modelo de crecemento territorial de Galiza
preséntase como un punto clave no camiño cara ao desenvolvemento da Comunidade. Á
hora de abordar a delimitación e caracterización do espazo rural de Galiza, pode tomarse
como referencia a análise territorial efectuada na Estratexia Galega para o Medio Rural1,
documento no que, sobre a base da análise estatística dun conxunto de variábeis
estudadas a nivel municipal, defínese unha tipoloxía territorial concreta co fin de
caracterizar áreas operativas de actuación. Así, obtense unha caracterización de cada
municipio tendo en conta variábeis relativas ao nivel de desenvolvemento, á poboación,
ao emprego e á actividade económica. Para cada un destes indicadores estabelecéronse
catro categorías (valores altos, medios, baixos e moi baixos), e da combinación de cada
unha delas obtívose un indicador de posición municipal. Como resultado desta
clasificación establécense 5 tipoloxías territoriais municipais.
1. Eixe Atlántico: integrado por todos os municipios de posición alta das provincias da Coruña e

Pontevedra que se localizan ao longo do eixe que, partindo de Ferrol, chega até o Norte de
Portugal e une as cidades da Coruña, Santiago, Pontevedra e Vigo, con ramificacións cara ás
comarcas das Rías Baixas. Nesta Tipoloxía intégranse, ademais, os municipios de posición
media que conectan os anteriores, configurando desta forma un eixe continuo entre as dúas
provincias.

2. Extremo Occidental: dentro desta tipoloxía atópanse todos os municipios da provincia da
Coruña localizados ao oeste do Eixe Atlántico, cun predominio importante dos municipios que
obtiveron unha posición media.

1 Este documento foi elaborado pola Xunta de Galicia en setembro de 2000.
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3. Litoral Norte: a cabalo entre as provincias da Coruña e Lugo, os municipios que a forman
presentan un relevo litoral ou de outeiros e unha gran variedade de situacións canto á
coexistencia de municipios dos catro niveis do indicador de posición. No entanto, diferéncianse
claramente os municipios litorais, en posición alta ou media, fronte aos máis interiores, onde se
localizan as posicións baixa e moi baixa.

4. Área Intermedia: esta tipoloxía está integrada polos restantes municipios das provincias da
Coruña e Pontevedra, localizados espacialmente ao leste do Eixe Atlántico. Cunha
predominancia do relevo de outeiros, mais xa en contacto coa zona de montaña, conta só cun
municipio en posición alta, ao norte, e numerosos municipios en posición media, cunha
concentración significativa a ambos os lados do límite provincial. Ao norte e ao sur da área esa
continuidade queda rota pola presenza de municipios de posición baixa e moi baixa.

5. Interior: a derradeira tipoloxía resulta ser a máis extensa canto a superficie e a máis heteroxénea
canto á variedade de situacións que presenta. Os diversos intentos que se levaron a cabo para
tentar delimitar internamente esta tipoloxía resultaron infrutuosos, ao manter un elevado grao de
heteroxeneidade calquera agrupación realizada. Perante isto, optouse por estabelecer unha única
tipoloxía, que abrangue a provincia de Ourense completa e toda a zona interior da de Lugo,
cunhas características e unha problemática, por outra banda, moi semellantes en todo este
territorio malia a súa extensión.

Mapa 1. Tipoloxías territoriais municipais

Fonte: elaboración propia.

A modo de conclusión, tendo en conta as citadas tipoloxías territoriais, obsérvase que, de
xeito xeral, Galiza conta cun crecente desequilibrio interno entre:

A zona correspondente ao Eixe Atlántico, onde se produce unha crecente
concentración da poboación e se constata un maior dinamismo económico.

Áreas operativas da Estratexia

Galiza

Sistema de cidades e vilas
Cidades
Vilas principais
Outras vilas

Áreas operativas da Estratexia
Eixe Atlántico (excluído)
Extremo Occidental
Litoral Norte
Área Intermedia
Interior
Interior deprimido

[NOTA DA TRADUTORA: o que consta
ao final é ilexible]
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As zonas rurais do interior, caracterizadas pola perda de puxanza das súas
actividades produtivas tradicionais e onde se aprecia unha eminente tendencia ao
despoboamento.

O intenso proceso de desaparición das explotacións e de destrución de emprego no
sector agrario, ao que non foron alleos o proceso de integración do Estado español na
Comunidade Europea e os efectos da PAC, están estreitamente relacionados con esta
evolución das zonas rurais do interior.

A Comunidade enfróntase, polo tanto, ao reto de intentar combinar unha distribución da
poboación e da actividade menos concentrada e actuar decididamente para corrixir o
desequilibrio interno existente, sen deixar de potenciar ao máximo a súa principal área de
aglomeración e dinamismo económico, o Eixe Atlántico.

Recentemente, o Goberno galego aprobou o Plan de Reequilibrio Territorial de Galicia
co obxectivo de impulsar o desenvolvemento económico equilibrado e sostíbel de Galiza,
reforzando a cohesión socioterritorial para corrixir os desequilibrios internos a partir
dun proceso de dinamización económica, planificación e coordinación das
actuacións das Administracións Públicas en infraestruturas, apoio aos sectores
produtivos e equipamentos. Entre as razóns que explican a elaboración e aprobación dun
plan destas características, que pretende corrixir os desequilibrios territoriais internos,
está a necesidade de coordinar actuacións no marco dos novos programas europeos
2007-2013 e as directrices estratéxicas comunitarias.

O Plan contempla actuacións en 254 municipios, excluíndo aqueles municipios que
mostran un maior dinamismo a partir da aplicación de criterios cuantitativos DECO e
densidade de renda. O ámbito do Plan de Reequilibrio ocupa o 88% da superficie galega,
no que habitan 1.037.771 persoas, que supoñen o 38% da poboación galega.

A partir de criterios socioeconómicos, o Plan divide o territorio de actuación en catro
grandes zonas (ver mapa que figura a seguir):

 Zona 1: Lugo – A Coruña Norte

 Zona 2: A Coruña Occidental

 Zona 3: Lugo-A Coruña Sur-Pontevedra Interior Norte

 Zona 4: Ourense-Pontevedra Interior Sur

En cada unha destas zonas seleccionáronse os municipios dinamizadores, 25 no
conxunto das catro zonas (en vermello no mapa), entendidos como aqueles municipios
en desenvolvemento e que gardan unha relación directa de carácter comercial,
empresarial ou de emprego cos municipios do seu contorno. Estes municipios están
chamados a actuar como núcleos de difusión de crecemento para contribuír a unha
mellor estruturación territorial e á incorporación e fixación da poboación.
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c) Galiza: unha Comunidade significativamente rural

Segundo a metodoloxía da OCDE2, que foi a adoptada pola Comisión Europea en
relación co desenvolvemento rural da nova etapa 2007-2013, Galiza queda clasificada
como REXIÓN SIGNIFICATIVAMENTE RURAL xa que o 34,87% da súa poboación vive
en municipios rurais (menos de 150 habitantes/km2), municipios que ocupan o 88,14% do
territorio.

2 Considera municipios rurais aqueles cuxa densidade de poboación está por debaixo dos 150 hab./km². Partindo desta metodoloxía, a
OCDE estabelece unha tripla clasificación canto ao grao de ruralidade:

- Rexión Predominantemente Rural (PR), se máis do 50% da poboación vive en municipios que cumpran o criterio de
ruralidade fixado.

- Rexión Significativamente Rural (SR), se entre o 15% e o 50% da poboación vive en municipios de menos de 150
hab./km2.

- Rexión Predominantemente Urbana (PU), se menos do 15% da poboación vive nos devanditos municipios.
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Por provincias, Lugo e Ourense (36,28 e 46,69 hab./km², respectivamente) presentan un
carácter marcadamente rural, mentres que Pontevedra, con 208,76 hab./km²,
diferénciase claramente como zona urbana, situándose entre ambos os extremos a
provincia da Coruña.

Táboa 2. Poboación e superficie por provincias
POBOACIÓN

2005
SUPERFICIE

(km²)
DENSIDADE
(hab./km²)

% POBOACIÓN
RESPECTO TOTAL

GALIZA (2005)

% SUPERFICIE
RESPECTO TOTAL

GALIZA

A Coruña 1.126.707 7.951 141,72 40,79% 26,88%

Lugo 357.625 9.856 36,28 12,95% 33,33%

Ourense 339.555 7.273 46,69 12,29% 24,59%

Pontevedra 938.311 4.495 208,76 33,97% 15,20%

GALIZA 2.762.198 29.575 93,40 100,00% 100,00%

Fonte: Anuario Estadístico de España 2005.

Estes datos veñen a apoiar a situación descrita anteriormente relativa á concentración da
maior parte de poboación galega, o 75%, en menos da metade do territorio.

Da análise a nivel municipal conclúese que en Galiza, dos 315 municipios existentes,
considéranse rurais 249.

Táboa 3. Zonas rurais en Galiza
POBOACIÓN

2005
SUPERFICIE

(km²)
% POBOACIÓN RESPECTO

TOTAL GALIZA (2005)

% SUPERFICIE
RESPECTO TOTAL

GALIZA

ZONAS URBANAS 1.799.003 3.508 65,13% 11,86%

ZONAS RURAIS 963.195 26.067 34,87% 88,14%

 TOTAL GALIZA 2.762.198 29.575 100,00% 100,00%

Fonte: Instituto Nacional de Estadística (INE, 2006).
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Mapa 3. Clasificación dos municipios galegos por densidade de

poboación.

Fonte: elaboración propia a partir dos datos do INE.

d) A debilidade demográfica

Tanto o territorio como a poboación en Galiza presentan un carácter marcadamente rural
en comparación coas restantes rexións españolas e europeas. Características como o
poboamento extremadamente disperso e unha alta taxa de ocupación agraria definen
este carácter rural. Outros factores como o descenso da poboación, o envellecemento ou
o despoboamento dunhas zonas en beneficio doutras estanse a producir tamén no resto
de Europa mais presentan en Galiza características particularmente graves.

A densidade de poboación en Galiza foi historicamente moi superior á densidade media
española. Porén, o declive demográfico padecido ao longo de boa parte do século XX, e
que afectou especialmente os municipios rurais, modificou esta situación. Os únicos
municipios que superan os 100 hab./km² localízanse basicamente nas provincias da
Coruña e Pontevedra, formando unha banda ao longo do litoral e do eixe que vai desde
Ferrol até Vigo pasando por Santiago (Eixe Atlántico). En cambio, as provincias interiores
teñen densidades de poboación moi reducidas, sendo numerosos os municipios que se
sitúan por debaixo dos 25 habitantes por quilómetro cadrado.

DENSIDADE DE POBOACIÓN
DOS MUNICIPIOS
DE GALIZA, 2005
Habitantes / km2

< 150
> 150
Fonte: elaboración propia a partir
dos datos do Instituto Nacional de
Estadística (Padrón Municipal) e
Instituto Geográfico Nacional
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Mapa 4. Clasificación dos municipios galegos por densidade de poboación

Fonte: elaboración propia a partir dos datos do INE.

Táboa 4. Estrutura porcentual da poboación
por tamaño das entidades de poboación

Habitantes Entidades3 Poboación % poboación

Total 29.998 2.762.198 100,00

Menos de 100 26.768 649.336 23,51

Entre 100 e 1.000 3.039 679.988 24,62

Entre 1.000 e 5.000 152 326.567 11,82

Entre 5.000 e 10.000 24 176.870 6,40

Entre 10.000 e 50.000 8 334.081 12,10

Máis de 50.000 7 595.356 21,55

Fonte: INE (2006).

3 Enténdese por entidade singular de poboación calquera área habitábel do termo municipal, habitada ou excepcionalmente
deshabitada, claramente diferenciada dentro deste, e que é coñecida por unha denominación específica que a identifica sen
posibilidade de confusión. Unha área considérase habitábel cando existen nesta vivendas habitadas ou en condicións de selo. Unha
área considérase claramente diferenciada cando as edificacións e vivendas pertencentes a esta poden ser perfectamente identificadas
sobre o terreo e o seu conxunto é coñecido por unha denominación. Polo tanto, as urbanizacións e zonas residenciais de tempada
poden ter carácter de entidades singulares de poboación mesmo cando só estean habitadas en certos períodos do ano. Ningunha
vivenda pode pertencer simultaneamente a dous ou máis entidades singulares. Un municipio pode constar dunha ou de varias
entidades singulares de poboación. Se nun municipio non existen áreas habitábeis claramente diferenciadas, o municipio será
considerado de entidade única.

A atomización e dispersión da poboación
galega

O sistema de poboamento galego
caracterízase pola súa elevada dispersión, de
forma que existen ao redor de 30.000
entidades de poboación repartidas en 315
municipios, o que dá unha media de case 100
entidades por municipio, aínda que con valores
extremos que van desde 1 entidade de
poboación por municipio (caso de Rábade) a
472 (Vilalba). Na súa maioría teñen un tamaño
moi reducido: o 89,23% tiñan en 2005 menos
de 100 habitantes. Se a estas entidades se lles
suman as que non chegaban aos 1.000
habitantes obtense como resultado que o
99,36% das entidades de poboación de Galiza
teñen menos de 1.000 habitantes e que nelas
vive o 48,13% da poboación total.

DENSIDADE DE POBOACIÓN
DOS MUNICIPIOS
DE GALIZA, 2005
Habitantes / km2

< 25
25-100
100-500
500-800
> 800
Fonte: elaboración propia a partir dos
datos do Instituto Nacional de
Estadística (Padrón Municipal) e Instituto
Geográfico Nacional
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Para entender o contexto demográfico galego é importante destacar que mentres que a
poboación española non deixou de crecer ao longo dos últimos anos, a poboación galega
experimentou unha evolución moi diferente, xa que presenta unha clara tendencia ao
estancamento. Isto motivou que a porcentaxe que representa a poboación galega
respecto do total do Estado se vise reducida, pasando de representar un 6,75% da
poboación española no ano 2000 a un 6,26% en 2005.

Esta situación de estancamento demográfico global ten unha representación territorial
desigual. Así, mentres as provincias atlánticas conseguen incrementar, aínda que
levemente, a súa poboación, as dúas provincias orientais, Lugo e Ourense, ven diminuír
os seus efectivos demográficos, unha situación que responde ao fenómeno de
concentración da poboación no Eixe Atlántico antes citado.

Táboa 5. Evolución da poboación de dereito
2000 2005 Variación %

A Coruña 1.108.419 1.126.707 1,65%

Lugo 365.619 357.625 -2,19%

Ourense 345.241 339.555 -1,65%

Pontevedra 912.621 938.311 2,81%

GALIZA 2.733.900 2.762.198 1,04%

Estado español 40.499.791 44.108.530 8,91%

Fonte: elaboración propia a partir de datos do INE (2006).

Outra das características que definen Galiza desde o punto de vista demográfico son os
valores negativos que presenta ano após ano o crecemento vexetativo, sendo máis
acusado no caso das provincias de Lugo e Ourense. Só a provincia de Pontevedra
presenta en 2005 valores lixeiramente positivos.

Táboa 6. Taxas de natalidade, mortalidade e crecemento vexetativo (por 1.000 habitantes)
2000 2005

Natalidade Mortalidade Crecemento
vexetativo Natalidade Mortalidade Crecemento

vexetativo

A Coruña 7,27 10,09 -2,82 7,99 10,82 -2,83

Lugo 5,79 13,97 -8,18 5,83 13,28 -7,45

Ourense 5,41 13,38 -7,97 5,72 13,67 -7,95

Pontevedra 8,40 9,19 -0,79 9,05 8,86 0,19

GALIZA 7,22 10,72 -3,50 7,79 10,82 -3,03

Estado español 9,88 8,95 0,93 10,65 8,71 1,94

Fonte: INE (2006).
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En consonancia co grao de envellecemento, o índice de substitución, que relaciona o
número de mozos e mozas menores de 15 anos co número de persoas maiores de 65,
presenta valores moito peores nas dúas provincias orientais, sendo de 0,34 en ambos os
casos, fronte á media da Comunidade galega, que se sitúa en 0,53.

Este baixo valor do índice de substitución condiciona de forma importante o
desenvolvemento futuro, xa que supón un factor de debilidade na dotación de recursos
humanos por dúas razóns principais: por unha banda, o relevo xeracional vese afectado
e, pola outra, supón dificultades para a introdución de novos proxectos e innovacións
técnicas, ao ser o grao de receptividade inferior nunha poboación envellecida.

Un dos factores que máis influíu no actual nivel de envellecemento da sociedade galega
foron as migracións. En Galiza as correntes migratorias foron moi importantes ao longo
dos séculos XIX e XX, transoceánicas primeiro e cara a Europa e o resto do Estado
desde 1950, e as súas repercusións estanse a sentir hoxe, pois a saída de persoas
mozas e adultas contribuíu a aumentar a porcentaxe de poboación maior, alén da
repercusión indirecta que isto ten no descenso da natalidade. Ademais, os protagonistas
das migracións de retorno dos últimos anos son os antigos emigrantes xa xubilados, que
volven ao seu lugar de nacemento, polo que tamén contribúen ao aumento do
envellecemento.

Este proceso de perda de poboación en idade activa segue a ser un grave problema que
afecta as áreas rurais e agrava aínda máis a deterioración demográfica que padecen.

Mapa 5. Idade media da poboación por
municipios. Ano 2005

A tendencia ao envellecemento da
poboación galega

Cómpre salientar a importancia que
cobra o grao de envellecemento da
poboación en Galiza, situándose a
poboación de máis de 65 anos nun 21,26
%, porcentaxe moi superior á media
estatal (16,62 %).

O problema faise especialmente patente
nas provincias de Lugo e Ourense.

Fonte: Indicadores demográficos. Instituto
Galego de Estatística (IGE, 2006).
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e) O proceso de converxencia

Galiza forma parte da periferia económica dentro do Estado español e no conxunto da
UE. O modelo de acumulación, de crecemento económico, experimentado pola
economía galega nas últimas décadas non corrixiu esa situación periférica. Deste xeito,
Galiza quedou encadrada na UE dentro do obxectivo de converxencia.

O PIB per cápita de Galiza en termos de paridade de poder adquisitivo (PPA), tomando
como referencia a media do PIB da Europa de 25 membros, sitúase no ano 2003 no 76,6
%, fronte ao 97,4 % do Estado español.

Gráfico 1. Evolución do PIB per cápita UE-25 = 100 no período 2000-2003
.

Fonte: Eurostat (2006).

Malia a leve tendencia positiva, a actual posición económica de Galiza continúa a ser moi
inferior á media estatal, cun PIB per cápita en 2005 de 16.574 € (o 80,84 % da media
estatal). Practicamente non se avanzou no obxectivo de converxer co PIB per cápita
medio do conxunto do Estado español: entre 1995 e 2005, o PIB per cápita galego só
aumentou 1,8 puntos en comparación coa media española, do 79,1 % ao 80,9 %. O
acontecido pódese cualificar como insatisfactorio, non só polo lento ritmo de
converxencia senón tamén porque esa converxencia do PIB per cápita vén acompañada
dunha perda de peso relativo de Galiza no conxunto do Estado en termos de PIB e de
poboación:

 En efecto, entre 1995 e 2005 o PIB galego creceu a unha taxa media acumulativa
anual do 2,9 % en termos constantes, mentres a taxa media no conxunto do Estado
foi do 3,5 %. Deste xeito, o PIB galego pasou de representar o 5,37 % do español
ao 5,07 %.

 No tocante á poboación nese decenio, a poboación galega pasou do 6,83 % ao
6,26 % do total español.

Galiza experimentou taxas de
crecemento do PIB inferiores ás
rexistradas no Estado español e
lixeiramente por riba dos valores
rexistrados na Unión Europea, aínda
que segue a situarse lonxe da
converxencia tanto a nivel estatal
como comunitario.

Desta forma, Galiza diverxe da
media española e a traxectoria cara
á converxencia coa media europea
foi só moderadamente positiva,
producíndose un incremento do
nivel relativo do PIB per cápita, en
termos de PPA, do 5% entre os anos
2000 e 2003.
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Ese maior descenso do peso demográfico de Galiza en comparación coa evolución do
peso en termos produtivos é precisamente o que explica que o PIB per cápita galego
crecese a un maior ritmo que o español. Noutras palabras, a lenta converxencia de
Galiza coa media española en termos de PIB per cápita explícase basicamente polo seu
estancamento demográfico e non polo seu dinamismo económico.

Gráfico 2. Evolución do PIBpc de Galiza, España e UE-25
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Fonte: elaboración propia a partir de datos de Eurostat (2006).

O atraso relativo da economía galega débese en maior medida ás características propias
dunha economía periférica (extraversión, desarticulación sectorial…) e aos elementos
que caracterizan o proceso de mundialización económica en curso que a elementos
desfavorábeis de natureza cíclica. Desde esta perspectiva, a comparación da estrutura
produtiva galega respecto do conxunto do Estado e da UE revela importantes diferenzas
tanto no VEB como no emprego, que serán analizadas posteriormente.

f) Actividade económica

A estrutura produtiva da economía galega, avaliada en termos da contribución de cada
un dos sectores económicos ao valor engadido bruto, mostra o importante peso do sector
primario e unha baixa integración do sector servizos na armazón económica galega.
Ademais, a análise input-output evidencia a desarticulación sectorial e, en consecuencia,
a desintegración económica interna e a dependencia exterior.

Así e todo, obsérvase asemade a presenza de conglomerados industriais ben asentados,
de actividades competitivas e innovadoras cun importante potencial (moda e confección,
biotecnoloxía, química...) e de vantaxes competitivas nalgunhas actividades, como a
pesca, o marisqueo e a acuicultura.

A pesar da relativa concentración da actividade económica no Eixe Atlántico, constátase
a vinculación da base produtiva a factores endóxenos de calidade e distribuídos en todo
o territorio, que favorecen en certo modo o equilibrio territorial.
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Gráfico 3. Distribución sectorial do VEB de Galiza
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Fonte: INE (2006).

Entre os principais problemas da actividade económica galega que dificultan o proceso
de desenvolvemento cómpre salientar:

A excesiva especialización en actividades que no seu momento tiñan a súa
funcionalidade desde o punto de vista das economías centrais, mais que na
actualidade son actividades de demanda madura e moi sometidas á competencia
internacional de países emerxentes e a fortes regulacións e restricións económico-
administrativas de orde internacional.

O forte impacto sobre importantes sectores económicos galegos de decisións de
ámbito político tomadas a nivel estatal ou comunitario.

O reducido nivel de articulación produtiva, tanto interindustrial como entre a industria
e os servizos. Esta desarticulación sectorial maniféstase de forma moi intensa nas
relacións entre a agricultura e a industria agroalimentaria.

A desintegración económica interna, que unha vez máis deixa sentir os seus efectos
de forma notábel nas carencias que mostra a integración do sector agrario e forestal
con outros sectores da economía galega.

A atomización da estrutura empresarial, cun acusado predominio da pequena
empresa.

O desenvolvemento insuficiente das canles comerciais.

g) O mercado de traballo: o paro como principal factor limitador

O mercado laboral galego enfróntase a taxas de paro superiores á media estatal e
comunitaria (9,9 %), contando ademais con valores inferiores das taxas de actividade e
emprego, que foron para Galiza en 2005 do 53,04 % e 47,76 % (Gráfico 4). Estas taxas
mostraran tradicionalmente valores superiores en Galiza aos do conxunto do Estado. No
entanto, cómpre sinalar que se produciu nos anos recentes unha significativa redución do
número de parados e da taxa de paro. Non obstante, a poboación ocupada creceu
considerabelmente menos en Galiza que no conxunto do Estado, de forma que a

A importancia económica da
agricultura

Aínda que a participación da
agricultura no VEB total galego
ten unha tendencia decrecente
(sitúase nun 3,35 % en 2003), o
valor é superior á media
española (3,1 %), o que denota
a importancia deste sector na
Comunidade galega.
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porcentaxe de traballadores/as en Galiza pasou de representar o 7,7 % en 1995 ao 6,0
% en 2005 do total estatal.

Así mesmo, é importante destacar que a dispoñibilidade de persoal é evidente, non só
polas razóns mencionadas anteriormente, senón tamén polo reforzo de poboación que
para as principais urbes galegas supón a inmigración de mozos e mozas de América
Latina e Europa, da que unha parte importante son descendentes de galegos.

Gráfico 4. Evolución das taxas de actividade e de paro en Galiza, España e UE-25
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O gráfico 5 mostra como a creación de emprego en Galiza, malia experimentar unha
evolución positiva, seguiu un comportamento irregular nos últimos anos, situándose en
calquera caso en valores inferiores á media española.

Gráfico 5. Crecemento do emprego (%) en Galiza, España e UE4. Serie 1997-2004
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Fonte: Eurostat (2006).

4 Os datos para a UE a partir de 2001 corresponden á Unión Europea de 25 países, polo que se corrixiu o efecto provocado nos
valores para ese ano.

A importancia social da agricultura

A porcentaxe do emprego concentrado na
agricultura, aínda que segue unha tendencia
decrecente, mostra un peso relativo
importante das actividades do sector
primario sobre o conxunto do emprego,
sendo do 10,7 % en 2005, porcentaxe que
representa máis do dobre da media estatal
(5,3 %).

Destaca o caso da provincia de Lugo, na que
o sector primario achega o 22 % do emprego
total da provincia. A tendencia de
modernización dos procesos agrarios e o
abandono das actividades primarias en favor
das actividades industriais e o sector
servizos poden ocasionar efectos negativos
importantes sobre o axuste sectorial do
emprego, dada a baixa taxa de creación de
empregos que se dá nesta provincia. Até o
de agora, a xubilación foi unha vía para

Fonte: elaboración propia a partir de datos do INE e Eurostat (2006).
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h) O atraso en relación cos obxectivos de Lisboa

Galiza experimentou nos últimos anos un progresivo achegamento aos obxectivos
estabelecidos no Consello Europeo de Lisboa.

Porén, aínda queda moito por mellorar, en particular no referente ao gasto en I+D e moi
especialmente no tocante á cohesión social, xa que as cifras de poboación con estudos
de secundaria ou superiores seguen a estar moi lonxe dos obxectivos marcados.

Por outra banda, no que respecta aos compromisos ambientais constátase unha
importante diverxencia en variábeis como a emisión de gases invernadoiro. Para un
maior achegamento aos compromisos estabelecidos, e no ámbito do desenvolvemento
rural, sería preciso promover as actuacións vinculadas ao ambiente, así como a
innovación en fontes enerxéticas alternativas aos combustíbeis fósiles, como a produción
de biocombustíbeis.

No gráfico que se mostra a seguir aparece por un lado a porcentaxe que se cumpriu dos
obxectivos de Lisboa (eixe de ordenadas), mentres que por outro lado (eixe de abscisas)
aparece a relación respecto á taxa de crecemento que aseguraría o cumprimento dos
obxectivos. Deste xeito, unha taxa de variación do indicador maior de 100 falaría dun
cumprimento no ano 2010 dos obxectivos de Lisboa, mentres que unha taxa menor non
aseguraría, ao ritmo actual, ese obxectivo.

Táboa 7. Obxectivos do Consello Europeo de Lisboa
OBXECTIVOS DE LISBOA Ano 2010

Emprego

Taxa de emprego total 70

Taxa de emprego feminina 60

Taxa de emprego grupo 55-64 anos 50

Innovación e investigación e sociedade do coñecemento

Gasto total en I+D sobre o PIB 3

Participación do gasto privado (% sobre o gasto total en I+D) 66

Escolas conectadas á Internet (%) 100

Reforma económica

Plena implantación do plan de acción de servizos financeiros en 2005 -

Transposición á lexislación estatal de directivas comunitarias sobre mercado interior europeo 98,5

Cohesión social

Poboación con estudos de secundaria ou superiores 85

Titulados superiores en estudos científicos e técnicos 65,3

Poboación que abandona prematuramente os seus estudos 10

Ambiente

Emisión de gases efecto invernadoiro (menores emisións que no ano 90) 5,2

Sostibilidade do sistema de transporte e do uso do territorio. Porcentaxe de tráfico de transporte por
estrada (menor porcentaxe de estrada que no ano 1998) 97,7
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Gráfico 6. Situación respecto ao obxectivo de Lisboa no último ano e posibilidade de
cumprimento do obxectivo ao ritmo de evolución 2000-05
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Fonte: elaboración propia a partir de diversas fontes oficiais.
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3.1.2. Resultados dos sectores agrario, forestal e alimentario

Actualmente o complexo agroalimentario galego está inmerso nun contexto marcado
por profundos cambios como a globalización económica, a progresiva liberalización dos
mercados, a ampliación da Unión Europea, a última reforma da Política Agrícola Común,
o incremento do prezo dalgúns dos principais factores de produción ou as crecentes
esixencias canto a calidade, seguridade alimentaria e respecto polo ambiente.

As devanditas transformacións, con enormes consecuencias para o sector, enfróntano a
un reto sen precedentes: a adaptación ao novo panorama descrito para reforzar a súa
posición nun contexto cambiante e asegurar a súa viabilidade a medio prazo.

En definitiva, pódese dicir que o sector agrario galego deberá avanzar nos próximos anos
cara a un modelo baseado nunha agricultura e gandaría sostíbeis, de carácter
multifuncional, viábel desde o punto de vista social, ambiental e económico e capaz de
contribuír á revitalización do mundo rural. Deste xeito, a posta en marcha de instrumentos
e mecanismos que doten o complexo agroalimentario galego de capacidade de resposta
para adaptarse a este novo contexto adquire suma importancia.

a) A importancia socioeconómica do sector agrario en Galiza

Malia a progresiva perda de peso relativo, o sector agrario galego segue a ser un eixe
de vital importancia da economía da Comunidade.

A achega do sector agrario galego ao valor engadido bruto supera a media estatal (3,35
% fronte ao 3,1 %). Galiza, cun VEB agrario a prezos básicos de 1.322,762 millóns de
euros en 2003, representou o 5,44 % do VEB agrario do conxunto do Estado.

Gráfico 7. Valor engadido bruto en Galiza en 2005 e evolución do VEB agrario

2,0%

2,5%
3,0%

3,5%
4,0%

4,5%

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Galiza
Esp añ a

Fonte: Contabilidade Rexional de España (Base 2000) (INE, 2006).

No entanto, cómpre remarcar a tendencia decrecente que experimentou o VEB agrario
no período 2000-2003 ( -1,84 %), dato que reflicte a progresiva perda de peso do sector.

Por outro lado, é preciso destacar a importancia social do sector agrario no que se
refire á ocupación: a súa achega ao emprego total duplica a media estatal (en 2005
supuxo un 8,39 % en Galiza fronte a un 4,63 % no Estado). Deste modo, os 94.800
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62,489%

Sect or ag rar io + pesca Indust r ia
Const rución Servizos



Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza 2007-2013.                                      . 17-12-2007

25

ocupados agrarios galegos5 supoñen un 10,80 % do total de ocupados agrarios
españois.

Gráfico 8. Repartición do emprego por sectores (2005) e evolución do emprego agrario
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En relación co emprego agrario é importante salientar a pronunciada tendencia
decrecente que experimenta; tendencia á que non foron alleas as políticas que afectaron
o sector nos últimos vinte anos. Así, desde mediados dos anos oitenta o número de
ocupados agrarios non cesou de diminuír, pasando de 415.100 en 1985 a 94.800 en
2005 ( -77,16 %).

O ritmo de diminución da poboación ocupada no sector agrario en Galiza é, xa que logo,
vertixinoso. Así, aínda que tamén se constatan tendencias decrecentes no panorama
estatal, comprobamos que o ritmo do dito proceso en Galiza practicamente cuadriplica o
do conxunto do Estado.

b) A estrutura das explotacións agrarias: o minifundismo, factor limitador

O gráfico 9 permítenos observar a distribución da superficie agraria segundo o seu uso.
Nel compróbase que a superficie destinada a terras de cultivo supón apenas un 15,41 %
do total, mentres que os prados e pasteiros ascenden a un 14,83 % e a superficie forestal
a un 57,65 % do total.

5 Esta cifra corresponde aos traballadores agrarios, excluíndo a pesca, e está baseada na estimación realizada no informe A
Economía Galega. Informe 2005.

En conclusión, o sector agrario desempeña un importante papel na realidade socioeconómica
de Galiza; importancia que se reflicte particularmente na alta porcentaxe de ocupados agrarios.
Porén, detéctase unha acelerada tendencia decrecente, que previsibelmente continuará no
futuro.

Fonte: elaboración propia a partir de "A
Economía Galega. Informe 2005".

Fonte: Encuesta de la Población Activa (INE;
2006).
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Gráfico 9. Repartición da superficie xeográfica segundo uso (2003)
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Fonte: Anuario de Estatística Agraria 2003.

A agricultura galega caracterizouse tradicionalmente por un elevado grao de
minifundismo, que condiciona a viabilidade e rendibilidade económica das explotacións. A
dimensión das explotacións galegas é excesivamente reducida e continúa moi afastada
da media estatal (7,11 ha/explotación fronte ás 22,31 ha dunha explotación media
española).
Táboa 8. Tamaño das explotacións
en Galiza (2003)

SAU
Explotacións ha

< 1 11,12 % 0,93 %
1 a < 2 26,02 % 5,09 %
2 a < 5 26,77 % 11,77 %
5 a < 10 15,27 % 15,09 %
10 a < 20 13,18 % 26,16 %
20 a < 30 4,48 % 15,01 %
30 a < 50 2,30 % 11,92 %
50 a < 100 0,61 % 5,33 %

>=100 0,24 % 8,70 %

O intenso proceso de axuste vivido pola agricultura galega ao longo do último decenio
deu lugar a un descenso do número de explotacións e de parcelas por explotación, así
como a un significativo aumento da súa dimensión. Con todo, a superficie das
explotacións e o seu grao de parcelamento continúan a ser un grave problema que está
a hipotecar os resultados económicos dunha gran parte destas unidades produtivas. É
necesario, pois, avanzar na procura de solucións que permitan impulsar a transferencia
de terras dos que abandonan a actividade para os que amplían e modernizan as súas
explotacións, evitando así o grave proceso de abandono de superficies que sofre o
medio rural galego.

O minifundismo: factor limitador
O 92,37 % das explotacións agrarias galegas teñen
menos de 20 ha de extensión, mentres que apenas un
0,85 % das explotacións superan as 50 ha.
Ademais, unha análise do réxime de tenza da terra en
Galiza indica que a tenza directa, o 81,6 % da superficie
agraria útil, é absolutamente predominante, seguida en
importancia polo arrendamento, o 11,7 % da superficie;
fronte ás cifras estatais dun 69,3 % e un 26,9 %
respectivamente, o que evidencia unha tenza da terra
en Galiza diferente á do resto do Estado español.
Alén disto, é preciso subliñar o elevado número de
parcelas por explotación presente en Galiza, moi
superior á media estatal, 17,53 fronte a 10,20 con datos
de 1999, o cal reflicte o excesivo grao de minifundismo
existente.

Fonte: Encuesta sobre la
estructura de las explotaciones

agrarias, 2003 (INE, 2006).

Herbáceos
Leñosos
Outras terras de cultivo
Prados e pasteiros
Superficie forestal
Outras superficies
Cultivos asociados
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Táboa 9. Evolución do número de explotacións e da superficie agraria

1987 1995 2003 Variación

Nº total explotacións
(en miles) 227,4 123,46 101,87 -55,19 %

SAU (en miles ha) 710,5 613,89 724,62 1,99 %

SAU/explotación 3,13 4,97 7,11 127,61%

Táboa 10. Porcentaxe de explotacións segundo UDE (1 UDE = 1200 euros)
% explotacións

< 4 UDE 68,26 %

4-8 UDE 12,77 %

8-16 UDE 8,02 %

16-40 UDE 8,3 %

> 40 2,65 %

c)  O traballo agrario en Galiza

Gráfico 10. Evolución do traballo agrario (UTA)
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O número de explotacións viuse
considerabelmente reducido, constatándose
unha desaparición do 55,19 % das
explotacións entre 1987 e 2003. Deste xeito,
orixinouse un notábel aumento da superficie
media das explotacións que permanecen.
Isto débese principalmente a que as
explotacións que desaparecen son na súa
maioría as máis pequenas.

En conclusión, malia o incremento da superficie media por explotación como resultado do
intenso proceso de desaparición de explotacións, mantense unha importante distancia coa
medida de agricultura española e comunitaria.

Así, o déficit estrutural segue vixente e dificulta a viabilidade económica dunha alta porcentaxe
das explotacións galegas. Este déficit acompáñase dun escaso peso da SAU no conxunto da
superficie de Galiza e unha significativa porcentaxe de superficie agraria que está abandonada
ou infrautilizada.

A análise da dimensión económica das explotacións
agrarias galegas reflicte que un 89,05 % delas se sitúa
por debaixo do límite de rendibilidade, é dicir, contan con
menos de 16 UDE. Así mesmo, máis das tres cuartas
partes destas, o 81,03 %, non acadan as 8 UDE, o que
reflicte a necesidade de incrementar a súa dimensión
produtiva para alcanzar un nivel axeitado de viabilidade
económica.

Fonte: Encuesta sobre la estructura de las
explotaciones agrarias 2003 (INE, 2006) e A

Economía Galega. Informe 2005.

Fonte: Encuesta sobre la
estructura de las explotaciones

agrarias 2003 (INE, 2006).

Fonte: A Economía Galega. Informe 2005.

O traballo agrario experimentou unha forte
redución nas últimas décadas, cunha
diminución dun 60 % do número de UTA entre
os anos 1987 e 2003.

Non obstante, a participación do traballo
agrario galego no contexto español segue a
ser moi elevada, representando un 12,26 %
das unidades de traballo agrario a nivel estatal.
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Táboa 11. UTA por explotación
2003

N º total explotacións 101.865

UTA 122.030

UTA/explotación 1,197

A actividade agraria en Galiza caracterízase polo claro predominio do traballo familiar,
cunha escasa participación de traballo asalariado, feito que contribúe a explicar que, ao
contrario do que acontece no conxunto de sectores económicos, no sector agrario as
mulleres presentan unha maior taxa de ocupación. É moi significativo ademais o
número de mulleres titulares de explotación, derivado da existencia de numerosas
pequenas explotacións que operan como fontes de ingresos secundarios e
complementarios aos xerados polos varóns noutras actividades económicas, os cales á
súa vez colaboran co traballo agrario a tempo parcial.

Táboa 13. Porcentaxe de UTA segundo tipo de traballador e distribución do traballo segundo
sexo

% UTA UTA
Total 100 % 122.030

Traballo familiar 94,27 % 115.041

     Titular 49,83 % 60.809

     Cónxuxe 25,12 % 30.652

     Outros membros 19,32 % 23.580

Traballo asalariado 5,73 % 6.989

     Traballo Fixo 4,04 % 4.925

      Traballo eventual 1,69% 2.063

Táboa 14. Distribución por idade dos titulares das explotacións agrarias en Galiza. Comparativa
1997-2003.

Por outra banda, a estrutura por idade dos titulares de explotación reflicte o grave
proceso de envellecemento da poboación activa agraria existente na Comunidade.
Este fenómeno vese agravado pola ausencia de relevo por parte da poboación nova, que
opta maioritariamente por abandonar a actividade agraria e buscar emprego noutros
sectores.

Así pois, o elevado nivel de envellecemento dos titulares das explotacións agrarias, unido
a que a actividade agraria segue sen ser atractiva para os máis novos, indican que nos
anos vindeiros vai continuar a un ritmo elevado a caída do emprego no sector. En

% < 34 35-44 45-54 55-64 > 65
1997 5,9 11,4 22,6 28,5 31,6

2003 5,0 14,9 19,1 27,5 33,5

Titulares
Titulares e xefes de

explotación
Homes 48,04 % 48,62 %

Mulleres 51,96 % 51,38 %
Total 100.126 92.497

Táboa 12. Taxa de paro e emprego
% de ocupados Taxa de paro

1996 24,50 % 3,00 %

2004 11,50 % 4,36 %

Variación -53,08 % 45,33 %

Fonte: Encuesta sobre la estructura de las
explotaciones agrarias 2003 (INE, 2006).

Fonte: Encuesta sobre la estructura de las
explotaciones agrarias 2003 (INE, 2006).

Fonte: Encuesta sobre la estructura de las
explotaciones agrarias 2003 (INE, 2006).

Fonte: Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias 2003 (INE, 2006).

Fonte: Encuesta de Población Activa (INE,
2006).
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consecuencia, un dos grandes retos de futuro é lograr fixar poboación nova neste sector,
para así posibilitar o relevo xeracional e atenuar o despoboamento das áreas rurais.

Á súa vez, pódese asociar este fenómeno de envellecemento á forte tendencia de
abandono de terras de cultivo existente en Galiza. O bloqueo existente no mercado de
terras galego fai que estas propiedades queden finalmente abandonadas e non pasen a
incrementar a superficie das explotacións que seguen na actividade agraria, que sería o
verdadeiramente desexábel para poder así aumentar a dimensión territorial das
explotacións, que como vimos anteriormente é moi inferior á dimensión media estatal.

Por último, no que respecta ao nivel de educación dos traballadores agrarios, os
datos de Eurostat (ano 2000) indican unha porcentaxe do 6,25 % de agricultores con
educación básica completa, cifra moi inferior ás medias rexistradas para a UE. Por
provincias, é Ourense a que mostra peores resultados, con apenas un 1,5 % dos seus
agricultores con educación básica, a cifra máis baixa a nivel estatal. Como é lóxico, a
estrutura demográfica antes descrita contribúe a explicar estes baixos niveis formativos.

d) A produtividade agraria e o estancamento da renda

O peso da agricultura no conxunto da economía galega mostra unha tendencia regresiva,
comportamento que queda determinado polo escaso crecemento da produción agraria
[expresado en valor engadido bruto a prezos básicos (VEB p.b.)] con respecto ao resto
dos sectores. Á súa vez, prodúcese un mal comportamento da produtividade do traballo
agrario, que lonxe de achegarse ao valor medio da economía galega parece afastarse.

Táboa 15. Produtividade do traballo no sector agrario de Galiza (prezos correntes en miles de
euros)

Ano 2000 2001 2002 2003

VEB p.b. 1.347.528 1.315.287 1.365.396 1.322.762

Emprego (miles) 71,3 68,2 68,3 67,4

% PIB p.m. total 4,12 % 3,78 % 3,68 % 3,35 %

% VEB total 4,55 % 4,16 % 4,05 % 3,71 %

Produtividade (1) 63,67 62,53 61,64 58,46

Produtividade (2) 84,93 84,59 87,87 85,79

Fonte: Contabilidad Regional de España. Base 2000 (INE, 2006).

Os datos de emprego no sector agrario non coinciden cos facilitados na páxina 21. Isto sucede porque neste caso se utilizan os
datos procedentes da Contabilidade Regional de España, referidos ao número de postos de traballo.
(1) Porcentaxe que representa a produtividade agraria respecto da produtividade media do conxunto da economía galega.

(Elaboración propia a partir de datos da Contabilidad Regional de España)
(2) Porcentaxe con respecto á produtividade agraria estatal media.

Dadas as tendencias sinaladas, cómpre destacar o relevo xeracional como un dos grandes
retos do sector agrario galego, que contribuirá a frear o proceso de abandono de terras e
permitirá, á súa vez, atenuar o proceso de despoboamento das zonas rurais.
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Malia a notábel diminución de ocupados no sector, a produtividade do traballo só
aumentou modestamente nos últimos anos, sendo moi inferior á media española. Así, a
marxe bruta (UDE) por unidade de traballo agrario é en Galiza pouco máis de un terzo da
media estatal. A reducida produtividade media do traballo está intimamente relacionada
coa escasa dimensión territorial que por termo medio teñen as explotacións galegas; á
súa vez, este feito está ligado á reducida dimensión económica das explotacións agrarias
galegas (o 81,03 % teñen unha MBT < 8 UDE). No que respecta á produtividade da terra,
expresada en marxe bruta por hectárea de SAU, reflicte valores satisfactorios que
superan, e practicamente duplican, a media española. Os máximos niveis de
produtividade da terra prodúcense na zona interior da provincia da Coruña e nalgunhas
depresións orientais (Terra Chá fundamentalmente), onde á súa vez se atinxen as
maiores densidades de vacún (superiores a 40 vacas/km2).

Táboa 16. Produtividade da terra e marxes brutas por unidade de traballo anual nas
explotacións agrarias galegas en 2003

GALIZA ESPAÑA

Marxe bruta total (UDE) 741.192 17.266.200

UTA 122.030 997.768

Marxe bruta/UTA (UDE) 6,07 17,3

Superficie total (ha) 724.624 33.314.181

Marxe bruta/ha (UDE) 1,022 0,52
Fonte: elaboración propia a partir da Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias 2003

(INE, 2006).

O sector agrario no seu conxunto está a sufrir desde hai uns anos un incremento do
prezo dos inputs que emprega, que, á súa vez, encarece cada vez máis os custos
produtivos, sen se ver compensado este incremento por unha suba dos prezos de
produción, o cal está a provocar unha diminución constante das marxes das
explotacións, orixinando así unha desaparición intensa de explotacións e un
estancamento da renda agraria das que permanecen. Alén disto, o crecemento das
axudas agrarias procedentes da PAC está a resultar insuficiente para o mantemento da
renda.

Gráfico 11. Evolución da produción, a renda agraria e a renda agraria por ocupado en Galiza
(millóns de euros, valores correntes a prezos básicos)
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Fonte: Anuario de Estadística Agroalimentaria  (MAPA, 2006).
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e) A produción agraria galega: unha marcada especialización gandeira

O sector agrario galego caracterízase pola súa marcada especialización gandeira, que
concentra o 61 % da produción agraria (PA)6, fronte a un pouco máis do 34,7 % que
corresponde aos cultivos e o restante 4,3 % procede dos servizos e actividades non
agrarias. Polo tanto, a gandaría é a principal actividade socioeconómica do sector agrario
galego. No conxunto do Estado, en cambio, a produción vexetal é a que subministra o
59,9 % do output agrario, que se caracteriza polo tanto por un acusado predominio
agrícola.

Galiza presenta unha gran variedade de espazos agrarios, consonte a diversidade
climática e edafolóxica existente entre o litoral e o interior. No que respecta á produción
vexetal, constátase unha notábel orientación cara á alimentación animal, destacando a
produción de cultivos forraxeiros. Así mesmo, destaca a superficie de prados naturais,
de pasteiros e de monte onde se practica o pastoreo, que constitúen o eixe da paisaxe
agraria da maior parte do territorio.

Mapa 6. Espazos agrarios en Galiza
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6  Segundo os datos presentes no informe A Economía Galega. Informe 2005, que corresponde ás Contas
Económicas de Agricultura, metodoloxía SEC-9.

A tendencia regresiva da renda agraria galega
En conxunto, o sector agrario galego, cada vez máis pequeno e sometido a un forte axuste
demográfico e económico, mantén toda unha serie de deficiencias internas que se reflicten tanto
no baixo nivel de produtividade como de renda por ocupado.
Deste modo, constátase unha forte diminución da renda agraria, expresada en valores correntes
a prezos básicos ( - 48 %), que contrasta co lixeiro incremento experimentado a nivel estatal;
esta tendencia negativa debe verse compensada a través da modernización e procura de
viabilidade do sector nun escenario cada vez máis competitivo.

Rías Altas
Rías Baixas
Meseta e planicie
Depresións meridionais
Serras prelitorais
Macizos montañosos do interior

Fonte: Libro Blanco de la Agricultura y el
Desarrollo Rural 2001 (MAPA, 2006).

Fonte: Encuesta sobre la estructura de las
explotaciones agrarias 2003 (INE,  2006).
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Táboa 17. Produción agraria vexetal segundo superficie (ha). Ano 2003

Como mostra a táboa seguinte, no ano 2005 víronse reducidas as producións vexetais
debido ás condicións climatolóxicas adversas que se rexistraron. De forma xeral,
apréciase unha diminución da importancia da produción de pataca e dos cereais, que foi
moi acusada no caso do viño ( - 22 %), aínda que neste caso a redución cuantitativa da
produción foi compensada por unha mellora na calidade dos viños elaborados, e variábel
no caso das hortalizas.

Tipo de produción Superficie (ha)

 Cereais para gran 45.773

Trigo 18.874

Centeo 5.627

Millo 19.764

Leguminosas para gran 658

Pataca 13.382

Cultivos forraxeiros 133.574

Forraxes verdes plurianuais 86.499

Millo forraxeiro 43.237

Hortalizas 4.685

Froiteiras 8.259

Vide 10.414

Á parte da predominante produción de cultivos forraxeiros (millo e plantas polifitas), que se acentúa
ano após ano, destacan outros cultivos como:

A pataca, cultivo tradicional moi apreciado pola súa calidade.

Cultivos hortícolas: principalmente tomate, leituga, cebola, feixón verde, repolo e coliflor.
Trátase de produtos de alta calidade, vinculados ás pequenas hortas familiares. En gran parte
están orientados ao autoconsumo, aínda que se constata unha tendencia crecente de
adaptación aos mercados.

Por outro lado, resulta significativo o auxe experimentado no sector vitivinícola, presentándose
unha crecente produción de viños de calidade diferenciada (o 31 % acolleuse a algunha das
cinco denominacións de orixe existentes), e é nas provincias de Pontevedra e Ourense onde se
dan as maiores producións.

O 61% da superficie cultivada dedícase á produción de cultivos forraxeiros,
destinados á alimentación do gando. Após esta produción destaca a superficie
destinada a cereais, especialmente millo, vide e pataca.
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f) A gandaría vacúa: piar básico do sector agrario galego

O subsector bovino é o de maior peso do conxunto agrario galego, pois achega o 43 %
da produción agraria, da que un 14,3 % corresponde á produción de carne de bovino e
un 28,7 % a leite de vaca.7

O proceso de reestruturación do sector bovino
A gandaría vacúa galega ten unha maior especialización leiteira, xa que o 64,4 % das
vacas teñen esta orientación produtiva. Aínda así, a evolución experimentada no sector
mostra unha importante diminución das explotacións de vacún de leite, fenómeno que
non se reproduce no caso das explotacións de carne, que seguen a aumentar (datos
comparativos de 1993 a 2003). Isto débese a que estas últimas teñen un papel de
refuxio, e son un paso intermedio para as pequenas explotacións de bovino que van
cesar na actividade agraria.

7 Segundo os datos presentes no informe A economía galega. Informe 2005, calculados segundo a metodoloxía SEC-95 e
correspondentes ao ano 2002.

Táboa 18. Evolución da produción vexetal en Galiza (produción en miles de Tm)
2001 2002 2003 2004 2005

Cereais gran 165,6 178,2 180,2 193,4 189,2

Trigo 47,7 69,4 62,9 55,5 63,6

Centeo 15,8 12,6 10,7 11,1 10,5

Millo 102,1 96,2 106,6 126,8 115,1

Leguminosas gran 2,3 4,9 2,5 6,6 6,6

Pataca 462,8 514,3 506,0 496,3 490,8

Cultivos forraxeiros 11.342,2 13.848,7 12.833,6

Millo forraxeiro 1.548,7 1.821,5 1.998,4 1.943,5 1.999,9

Pradarías polifitas 9.793,5 12.027,2 10.835,2

Hortalizas 148,9 142,4 166,0 280,6 222,9

Col ou repolo 72,9 67,9 45,5 121,9 66,2

Leituga 15,7 15,9 18,8 19,3 17,1

Tomate 14,9 13,8 16,5 30,5 36,7

Pemento 11,5 11,5 13,1 23,9 25,2

Cebola 18,8 17,9 46,3 55,6 44,1

Amorodo verde 14,9 15,4 25,8 29,4 33,6

Froitas 36,1 65,2 103,3 106,4 127,1

Mazá 30,0 54,8 82,8 83,1 103,4

Pera 6,1 10,4 20,5 23,3 23,7

Viña 1442,3 1.177,9 1.393,4 1.828,2 1.417,3

Fonte: A economía Galega. Informe 2005.
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Gráfico 12. Evolución do sector bovino (número de explotacións e número de vacas por
explotación)
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Gráfico 13. Evolución das explotacións leiteiras por tamañoFonte: IGE (2006).

O proceso de reestruturación que sufriu o sector bovino galego nos últimos anos foi máis
intenso no caso das explotacións de orientación leiteira; así, no período 1993-2003
constátase unha redución do 64,8 % do número de explotacións.

Gráfico 13. Evolución das explotacións leiteiras por tamaño
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                   Fonte: Enquisa de bovino (IGE, 2006).

Deste xeito, en 2003 as explotacións de gando vacún leiteiro con máis de 20 vacas
supoñen o 27 % do total malia concentraren o 64 % das cabezas.

Táboa 19. Tamaño das explotacións que teñen polo menos unha vaca de muxidura (por
número de vacas). Ano 2003

Intervalo
explotación

( nº de vacas)
1-4 5-9 10-19 20-29 30-49 >= 50 < 20 >= 20 TOTAL

Nº explotacións 8.102 4.822 6.529 3.493 2.753 880 19.453 7.126 26.578

% do total 30,5 % 18,1 % 24,6 % 13,1 % 10,4  % 3,3 % 73,2 % 26,8 % 100 %

Nº vacas de leite 13.797 33.805 88.844 82.663 99.987 61.078 136.446 243.728 380.174

% do total 3,6  % 8,9 % 23,4 % 21,7 % 26,3 % 16,1 % 35,9 % 64,1 % 100 %

O proceso de desaparición de
explotacións aparece
relacionado cun incremento do
tamaño medio das que
permanecen. Deste modo, a
porcentaxe de explotacións con
máis de 20 vacas aumenta nun
45,5 %, ao tempo que se
reduce o número de
explotacións máis pequenas no
período 1993-2003.

É importante subliñar que a
evolución do sector e o proceso de
modernización e reestruturación
vixente conduciu a un significativo
descenso do número de explotacións
existentes, que á súa vez orixinou un
continuado aumento do número de
animais por explotación, debido a
que, normalmente, son as
explotacións máis pequenas as que
desaparecen.
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Fonte: Explotación do rexistro de gando bovino 2003 (IGE, 2006).

No que respecta ao sector vacún de orientación cárnica, constátase unha menor
intensidade neste proceso de reestruturación. Ademais, na produción de vacún de carne
as pequenas explotacións teñen unha maior importancia.

Gráfico 14. Evolución das explotacións de carne por tamaño

Fonte: Enquisa de bovino (IGE, 2006).
Así, en 2003 o grupo de explotacións con máis de 20 vacas supón un 7 % do total, fronte
ao 3 % en 1993, concentrando o 29 % do rabaño cárnico.

Táboa 20. Tamaño das explotacións que teñen polo menos unha vaca de carne (por número de
vacas)

Intervalo
explotación

( nº de vacas)
1-4 5-9 10-19 20-29 30-49 > = 50 < 20 > = 20 TOTAL

Nº explotacións de
vacún de carne 21.779 7.102 5.660 1.801 731 223 34.541 2.755 37.296

% do total 58,4 % 19,0 % 15,0 % 4,8 % 2,0 % 0,6 % 92,6 % 7,4 % 100 %

Nº vacas de carne 43.165 43.072 62.797 31.707 18.591 10.946 149.034 61.244 210.278

% do total 20,5 % 20,5 % 29,9 % 15,1 % 8,8 % 5,2 % 70,9 % 29,1 % 100 %

Fonte: Explotación do rexistro de gando bovino 2003 (IGE, 2006).

A pesar dos procesos de reestruturación anteriormente descritos, constátase que a
porcentaxe de explotacións con menos de 10 vacas representa o 48,6 % das
explotacións de vacún de leite e o 77,4 % no sector cárnico. A dimensión destas
explotacións pon en causa a súa viabilidade económica se os ingresos procedentes das
producións bovinas son a súa única fonte de renda. Así e todo, estas explotacións
desempeñan un importante papel desde un punto de vista social, territorial e ambiental,
polo que o deseño das políticas públicas debe ter en conta a necesidade de mellorar a
súa viabilidade económica co obxectivo de posibilitar a súa continuidade sempre que as
condicións demográficas o permitan.
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No decenio 1993-2003 prodúcese un
aumento do número de explotacións,
acompañado por un aumento do número
de animais. Detéctase tamén un fenómeno
de concentración nos estratos de maior
dimensión e certo dinamismo que apunta
cara á consolidación dun segmento de
explotacións medianas, viábeis a medio
prazo.
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Gráfico 15. Distribución porcentual das explotacións bovinas segundo a súa dimensión
económica e a súa orientación produtiva

Fonte: Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias 2003 (INE, 2006).

Segundo orientacións produtivas, é evidente a peor situación na que se atopan as
explotacións de orientación cárnica ou mixta, que teñen unha menor dimensión
económica, xa que apenas un 8,5 % superan o límite de 8 UDE, ascendendo esta
porcentaxe a un 14 % no caso da orientación mixta. Neste sentido, as explotacións de
orientación láctea mostran unha mellor situación, superando o 77 % destas o límite das 8
UDE.

Todo isto reflicte a necesidade de poñer en marcha políticas que permitan fortalecer a
posición económica das explotacións de bovino, co fin de mellorar a súa capacidade para
enfrontar un contexto socioeconómico marcado polos cambios e permitirlles mellorar as
súas perspectivas de viabilidade.

Gráfico 16. Evolución da produción de carne de vacún
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Fonte: Explotación do rexistro de gando bovino (IGE, 2006).

Por outro lado, cómpre destacar o bo prestixio do que goza a produción de vacún galego
no ámbito estatal. Así, en 2003 a produción galega supuxo un 13,2 % da produción
española de carne de vacún.

Ademais, co obxectivo de apoiar a produción de carne con mercados diferenciados e de
alta calidade estanse a potenciar cinco razas de vacún autóctonas e en perigo de
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A análise da dimensión
económica das explotacións
bovinas permítenos apreciar a
alta porcentaxe destas que
aínda se encontran por debaixo
do límite de viabilidade (< 8
UDE).

A produción de carne de vacún
aumentou progresivamente
desde mediados dos anos
oitenta, sufrindo unha lixeira
diminución no ano 2004, no que
se acada unha produción de
92.500 toneladas.
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extinción, como son a cachena, a caldelá, a frieiresa, a limiá e a vianesa, amais da raza
autóctona rubia galega.

Gráfico 17. Evolución da produción de leite
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Fonte: Explotación do rexistro de gando bovino (IGE, 2006).

Os datos sobre a distribución da cota láctea nas explotacións confirman a intensa
reestruturación que vén experimentando o sector. Así, nas últimas campañas o número
de explotacións con cota diminuíu a un ritmo superior ao 10% anual, até situarse na
campaña 2005-2006 nunhas 16.700 explotacións. Alén disto, outro dato que confirma
esta intensa reestruturación é que no período 1998-99/2005-06 descendeu o número de
explotacións con menos de 75 toneladas e aumentou o número de explotacións por
enriba das 200 toneladas de cota. Este dato indica que o límite de supervivencia do
sector lácteo vai incrementando co paso do tempo.

Reflexo do proceso de concentración da cota nas unidades de maior tamaño é o feito de
que hai aproximadamente 3.100 explotacións con 200 toneladas ou máis (o 18 % das
explotacións con cota) que absorben o 52 % do total de cota. No extremo oposto
sitúanse as explotacións cunha cantidade de referencia inferior ás 75 toneladas (7.700
explotacións), que só suman o 12 % da cota. Estamos así perante un conxunto cun papel
moi limitado no plano produtivo, mais que cumpre unha importante función desde o punto
de vista social, ambiental e de equilibrio territorial ao contribuír a fixar poboación e manter
a actividade agraria en moitas áreas rurais.

g) A importancia do resto de producións no sector agrario galego

O sector porcino caracterízase pola convivencia dunha produción familiar e outra máis
profesionalizada de tipo industrial.

A produción de leite aumentou
constantemente desde mediados
dos anos oitenta, manténdose
nas últimas campañas en
valores moi semellantes. Así, no
ano 2004 alcanzouse unha
produción de 2.293,4 millóns de
litros.

Deste xeito, a produción galega
supuxo en 2003 o 34,6 % da
produción total estatal.
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Gráfico 18. Evolución dos efectivos porcinos en Galiza segundo o tipo de explotación

Fonte: Anuario de Estatística Agraria 2003 (IGE, 2006).

Gráfico 19. Evolución da produción de carne de porcino
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                                             Fonte: A economía galega. Informe 2005.

Sector avícola. En Galiza existe un total de 1.265 explotacións avícolas (160 na provincia
da Coruña, 239 en Lugo, 406 en Ourense e 460 en Pontevedra), das que 830 se dedican
á produción de carne, e 550 titulares autorizados para a actividade comercial de venda de
aves de curral vivas en tendas ou como tratantes. As especies que crían estas
explotacións son maioritariamente polos, galiñas e pavos, aínda que tamén hai un número
reducido de explotacións dedicadas á cría de faisáns, perdices, avestruces, pombas e
parrulos.

Gráfico 20. Evolución das producións derivadas da avicultura

*Carne de ave expresada en miles de Tm
* Ovos en millóns de ducias
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Como se constata no
presente gráfico, o maior
número de efectivos
concéntrase nas
explotacións de tipo
industrial, que con 1.653
explotacións (un 2,16 %
do total) concentran, no
entanto, o 78,7 % dos
efectivos.

En 2003 Galiza achegou o 3,2 % do
total de produción a nivel estatal de
carne de porcino. A evolución
experimentada nos últimos anos
reflicte un aumento no período 1985-
2003 do 20,3 %. Porén, cómpre
sinalar que con posterioridade a esta
data houbo un descenso da
produción.

A produción de carne de ave galega
supón un 12,4 % do total estatal e
experimentou un aumento do 74,6 %
no período 1985-2003.

No que respecta á outra produción
avícola, os ovos, obsérvase unha
considerábel diminución de produción,
pasando de 122,5 millóns de ducias
que se producían no ano 1985 aos
60,6 millóns do ano 2003.
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Fonte: A Economía Galega. Informe 2005.

O sector caprino e ovino, a pesar das excelentes condicións que reúne unha ampla franxa
do territorio galego, non experimentou cambios importantes nos últimos anos. Existe un total
de 24.216 explotacións (datos de 2004) de tamaño moi reducido (11,3 cabezas por
explotación no caso do ovino e 7,3 no caso do caprino), o que permite deducir que se trata,
na maioría dos casos, dunha fonte de ingresos complementaria ou simplemente dunha
actividade dirixida ao autoconsumo.

Gráfico 21. Evolución das producións derivadas do sector ovino e caprino
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Fonte: A Economía Galega. Informe 2005.

No sector apícola distínguense dous tipos de estruturas produtivas: as mobilistas (o
93,60 % dos casos), que son as máis profesionalizadas, e as fixistas, de tipo familiar. En
Galiza prodúcense preto de 1.300 toneladas de mel de alta calidade nun total de 93.869
colmeas.

h) A importancia do sector forestal galego

Desde o punto de vista económico, a contribución do sector forestal é estratéxica para
Galiza; o espazo forestal galego ascende, segundo os datos da Consellería do Medio
Rural da Xunta de Galicia, a 2.039.547,12 ha, o que supón o 68,96 % da superficie
xeográfica total (as cifras do INE para 2002 indican unha porcentaxe de superficie
forestal do 59,78 %). Galiza dispón do 10,72 % da superficie forestal española (INE,
2002), o cal é unha mostra da extraordinaria relevancia e dimensión do sector forestal na
Comunidade galega.

Táboa 21. Clasificación da superficie forestal en Galiza

Monte
arborizado

Monte
arborizado

ralo

Monte
arborizado
disperso

Monte
temporalmente
desarborizado

Monte
desarborizado

Monte sen
vexetación

superior
Árbores fóra

do monte
Total superficie
forestal

ha 1.276.651,6 82.140,92 23.864,22 21.075,87 596.590,73 13.795,04 25.455,70 2.039.574,12

A produción de carne de
ovino e caprino mantense
moi por debaixo das outras
producións gandeiras, sen
superar en ningún caso as
mil toneladas, e supón
unicamente o 0,3 % e 0,9 %,
respectivamente, da
produción española.
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4

% 62,59 % 4,03 % 1,17 % 1,03 % 29,25 % 0,68 % 1,25 % 100,00 %
Fonte: III Inventario Forestal Nacional

Gráfico 22. Superficie forestal, monte arborizado e monte desarborizado por provincias

Fonte: III Inventario Forestal Nacional

No tocante á distribución do espazo forestal por provincias, compróbase que a maior
parte da superficie forestal galega se concentra na provincia lucense, que conta cun
32,18 % do total.

A silvicultura ten en Galiza unha grande importancia socioeconómica. Así, segundo o
estudo O subsector agrogandeiro e forestal en Galicia, realizado polo Consello
Económico e Social de Galicia en 2003, o sector forestal achega o 3,1 % do VEB total e
dálles emprego a 32.000 persoas, polo que constitúe un dos sectores de maior
crecemento potencial.

A produción de madeira é o principal aproveitamento da superficie forestal galega, que
no ano 2005 alcanzou os 6.945.000 metros cúbicos de corta, aínda que existen outros
como a gandaría, a caza, os cogomelos, as castañas ou a produción de biomasa, que
teñen un importante potencial e que localmente poden acadar unha gran relevancia. No
gráfico adxunto móstrase a evolución da produción de madeira, que aumentou un 2,7 %
entre 1995 e 2000. Neste sentido, cómpre salientar o carácter estratéxico da industria
forestal, que experimentou un incremento do VEB do 32,6 % no período 1995-2000, un
crecemento superior ao dos demais sectores económicos. Canto ao emprego, o
subsector galego da madeira empregou no ano 2005 un total de 15.036 persoas de
forma directa, o que supón o 9 % do emprego industrial en Galiza, emprego que ademais
está localizado maioritariamente en poboacións con menos de 5.000 habitantes.

En relación coas especies forestais presentes no monte galego, existe unha posición
predominante do Pinus pinaster, que en termos de volume con casca (m3) e segundo
datos do III Inventario Forestal Nacional, que data do período 1997-1998, representa un
total de 49.151.041 m3, seguido en importancia polo Eucaplyptus globulus, con

Superficie forestal en Galiza Monte arborizado

Monte desarborizado
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34.800.921 m3, Quercus robur con 16.922.380 m3, Pinus radiata, Castanea sativa, Pinus
sylvestris e Quercus pyrenaica. O eucalipto foi a especie forestal que experimentou un
maior avance, cun incremento dun 26,1 % en termos de volume de casca (m3) entre o II e
o III Inventario Forestal Nacional; fronte ás frondosas autóctonas presenta calidades
inferiores, polo que a súa aplicación se reduce a actividades de baixo valor engadido. É
preciso, pois, fomentar un cambio nas especies que se usan para a forestación,
incrementando a presenza de especies de maior valor tanto produtivo como ecolóxico.

Gráfico 23. Evolución histórica da produción de madeira
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Fonte: Anuario de Estatística Agraria 2003 (IGE, 2006)

No relativo á cuestión da propiedade é necesario destacar que os montes galegos
presentan unha importante peculiaridade:

Gráfico 24. Distribución da superficie forestal galega

Monte público Montes de particulares Montes veciñais en man común

Fonte: III Inventario Forestal Nacional

A superficie forestal en mans de particulares: a característica principal é o
minifundismo e o microparcelamento. Así, as propiedades forestais teñen unha
superficie media inferior a 2 ha e adoitan estar divididas en varias parcelas. Este feito
trae consigo importantes problemas á hora dunha xestión sostíbel, rendíbel e viábel,
xa que a atomización e dispersión lles achega ás explotacións un carácter subsidiario
e, polo tanto, baixa capitalización e escasa xestión profesionalizada. Por outro lado, é

Ao contrario do que acontece de forma xeral na UE, a
superficie forestal galega atópase practicamente na
súa totalidade (98 %) en mans privadas; xa sexa de
particulares (68 %) ou en mans das comunidades de
montes veciñais en man común (CMVMC, 30 %),
forma singular de propiedade e xestión.

Táboa 22. Balance entre corta e produción anual (en m3)

Crecemento
Posibilidades

de corta Extracción Balance neto Taxa de extracción/crecemento 53

 12.306.892 10.830.063 6.499.999 5.806.893 Taxa de extracción/posibilidades 60

Fonte: O monte galego avanza (Consellería do Medio Rural).
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destacábel a alta porcentaxe desta superficie que está arborizada (77,2 %). Neste
sentido, a superficie de eucalipto incrementouse considerabelmente nos últimos anos
(2,6 % en 1972, 13,9 % en 1998), debido á progresión da especie motivada polo
abandono das prácticas agrarias, o éxodo rural e a preferencia polo repoboamento
con especies de crecemento rápido.

A superficie forestal en mans das comunidades de montes veciñais (CMVMC): en
Galiza existen en total unhas 2.800 comunidades de montes, unha figura de grande
importancia tanto desde o punto de vista cultural e ambiental coma en termos
económicos e produtivos. A superficie media é moi superior neste caso, 230 ha,
apreciándose unha menor superficie arborizada con respecto aos montes particulares
(51,4 %). Por provincias, A Coruña concentra apenas o 6 % deste tipo de propiedade,
mentres que adquire máis importancia na provincia de Pontevedra co 25 % da
superficie forestal en mans das CMVMC, e o 70 % restante repártese a partes iguais
entre Ourense e Lugo.

Cómpre sinalar que a Administración forestal asinou consorcios ou convenios polos que
propietarios forestais lle ceden voluntariamente a xestión dos seus montes á
Administración, que corre cos gastos de investimento. Estes montes de xestión pública,
que na actualidade concentran unhas 350.000 ha, pertencen fundamentalmente a
comunidades de montes veciñais en man común, que pola súa maior extensión facilitan
unha xestión racional e planificada da superficie forestal.

A superficie baixo un plan de xestión forestal en Galiza aproxímase ás 200.000 ha,
maioritariamente xestionadas pola Administración forestal, o que garante unha xestión
sostíbel que toma en consideración a saúde e vitalidade dos ecosistemas forestais, a súa
biodiversidade e os distintos aproveitamentos do monte desde unha perspectiva
multifuncional (produtiva, social, recreativa e ambiental). Esta sostibilidade na xestión
forestal foi certificada en máis de 100.000 ha de monte que conseguiron o certificado
PEFC. Aínda que xa se deron pasos importantes, cómpre continuar avanzando nesta liña
a través de incentivos para a realización de plans de xestión forestal e procesos de
certificación forestal que garantan a xestión sostíbel nos montes galegos.

Finalízase este punto destacando que as condicións climáticas, orográficas e
edafolóxicas dos montes galegos, unidas a que durante o último período de apoio
comunitario se realizou un importante esforzo reforestador, aconsellan a procura de
novos usos que combinen actividades forestais e gandeiras, actuacións que ademais de
constituíren un importante elemento de desenvolvemento rural (a través da xeración de
renda, postos de traballo e materias primas) van proporcionar un valor adicional en
termos de prevención e control de incendios.

As prácticas agroforestais en Galiza

En Galiza existe unha forte tradición de prácticas agroforestais, entre as que destacan os sistemas
agropastorís puros, é dicir, nos que coexisten vexetais leñosos e herbáceos con gando e, ás veces,
cultivos agrícolas. Neles o arboredo ou matogueira non é necesario para protexer o pasto; a súa función
é producir madeira, leña e froitos e, sobre todo, protexer o gando do frío no inverno. Un dos exemplos
máis característicos son os soutos, con  castiñeiros  que  producen  madeira,  leña  e  castañas  para
consumo humano ou animal. Tamén é característico o pastoreo en montes arborizados de piñeiro
(Pinus pinaster e P .radiata sobre todo) ou frondosas. Nos fondos dos vales e prados de sega e pastoreo
tamén aparecen vexetais leñosos, mais neste caso para evitar a competencia, formando paisaxes
reticuladas. Na Comunidade é habitual a transterminancia, que dá lugar a sistemas agroforestais con
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i) A industria agroalimentaria galega

A agroindustria galega céntrase especialmente na industria láctea, cárnica, fabricación de
produtos de alimentación animal e a elaboración de bebidas.

O VEB xerado pola agroindustria en Galiza supón un 5,91 % do total do complexo
agroalimentario español; representando un 2,63 % do VEB total galego (ano 2003,
segundo os datos da Contabilidad Regional de España, INE). A produtividade da
agroindustria galega é inferior á media estatal. Ademais, en comparación co resto de
Comunidades, Galiza, xunto con Estremadura, conta coa menor produtividade a nivel
estatal. A especialización da agroindustria galega en produtos de escaso valor engadido
explica en boa medida esta situación.

Táboa 23. Importancia relativa do sector industria alimentaria en Galiza (en miles de euros)

Ano 2000 2001 2002 2003

VEB p.b. correntes 821.615 881.835 889.556 936.555

Ocupación (miles) 30,0 30,9 30,9 30,4

% PIB p.m. total 2,51 % 2,53 % 2,40 % 2,37 %

% VEB total 2,78 % 2,79 % 2,64 % 2,63 %

Produtividade (1) 92,27 92,53 88,76 91,77

Produtividade (2) 82,11 81,76 80,21 82,38

Fonte: Contabilidad Regional de España (Base 2000) (INE, 2006).

(1) Porcentaxe que supón a produtividade da industria agroalimentaria respecto da produtividade media do conxunto
da economía galega. (Elaboración propia a partir de datos da Contabilidad Regional de España)

(2) Porcentaxe con respecto á produtividade estatal media do sector industrias de alimentación e bebidas

*ómpre subliñar que estes datos se corresponden coa agrupación CNAE Industrias de alimentos, bebidas e tabaco, polo que
abranguen a industria transformadora ligada á pesca.

111- )As industrias ligadas á gandaría, é dicir, as industrias cárnicas, lácteas e de
alimentación animal, achegan un 47,8 % do VEB agroalimentario; o resto
complétase coas industrias de bebidas, que achegan o 21,4 %, e o epígrafe
doutras industrias alimentarias, que acada un 30,8 %.

Canto á situación xeográfica da agroindustria, constátase unha concentración das
empresas agroalimentarias no litoral, que é o centro das actividades industriais, e
particularmente nos arredores da Coruña e no eixe das Rías Baixas. Tamén existe unha
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importante presenza deste tipo de empresas na área de influencia das cidades de Lugo e
Ourense.

Respecto da distribución territorial da agroindustria, obsérvase que o 56 % das empresas
se sitúan en pequenos municipios (con menos de 10.000 habitantes); trátase
maioritariamente de industrias do sector pan, bolaría, pastelaría e galletas, que en
realidade se corresponden coas pequenas panadarías e pastelarías artesanais.

Gráfico 24. Evolución do número de empresas agroalimentarias

A maioría das empresas agroalimentarias galegas son de reducido tamaño, sendo a
dimensión media de 6 empregados por estabelecemento. Así, un 90,5 % das empresas
ten entre 0 e 9 asalariados. En xeral, estas pequenas e medianas empresas teñen unha
baixa produtividade e unha capacidade de innovación insuficiente.

A industria agroalimentaria galega está a
experimentar un incremento de importancia.
O número de empresas agroalimentarias
reduciuse a finais dos anos noventa,
constatándose unha forte recuperación nos
últimos anos.
Deste xeito, no ano 2003 o número de
empresas supón o 8,18 % do total estatal.
A agroindustria de primeira transformación
supón o 68 % do total de estabelecementos.

Gráfico 25. Evolución do emprego na agroindustria
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Fonte: INE (2006).

No que respecta á ocupación, a industria agroalimentaria contribuíu en 2003 cun 2,84 % do
total de empregados, é dicir 30.400 persoas.

Fonte: Libro Blanco de la Agricultura y el
Desarrollo Rural 2001 (MAPA).
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Gráfico 26. Ocupados por subsectores

Táboa 24. Principais indicadores da industria agroalimentaria e volume de vendas por
subsectores

Dada a situación da industria agroalimentaria galega, é imprescindíbel proseguir os
esforzos de modernización e consolidación, sendo necesario superar os principais puntos
débiles desta, así como avanzar na eliminación das restricións que frean o seu
desenvolvemento potencial, como son:

Escasa estratexia comercial: malia as melloras rexistradas, a estrutura comercial
nalgúns subsectores segue a ser insuficiente.

Baixo nivel xeral de innovación tecnolóxica: escaso investimento en I+D.

Nivel de relacións intersectoriais e agricultura-agroindustria reducido.

Valor (millóns
€)

% total
España

Vendas netas produto 4.899,741 7,29

Gasto materias primas 2.901,563 7,66

Persoas ocupadas (nº) 27.061 7,36

Gastos en persoal 508,84 5,84

Invest. activo material 207,183 6,16

Valor engadido 912,67 5,64

Fonte: Anuario de Estadística
Agroalimentaria 2003 (MAPA, 2006).

Por subsectores, é o de pan e galletas o que xera
unha maior ocupación.

Canto ao grao de cooperativismo existente en
Galiza, este supón o 9,56 % do total español, cun
total de 198 cooperativas segundo datos do ano
2001.

No que respecta ao volume de vendas,  a
industria agroalimentaria representa un 13 % do
volume de vendas do total do sector industrial
galego (datos do ano 2001).

A distribución por subsectores reflicte a
importancia da industria láctea, seguida pola
industria cárnica e a industria de alimentación
animal.Fonte: Libro Blanco de la Agricultura y el

Desarrollo Rural 2001 (MAPA, 2006).
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Escasa implantación de sistemas de calidade no proceso produtivo.

Excesiva atomización e dispersión da agroindustria galega; empresas de
reducidas dimensións: alta porcentaxe de empresas con menos de 9 traballadores
(90,5 %).

Por outra banda, é preciso remarcar que a industria agroalimentaria galega se centra
esencialmente na primeira transformación, polo que se fai necesario impulsar o sector de
segunda transformación, de forma que se xere un maior valor engadido, así como
aproveitar todas as potencialidades que ofrece a produción agraria galega.

Por último, no referente ao saldo comercial, segundo as táboas input-output existe un
déficit na balanza agroalimentaria, que máis que responder a unhas producións agrarias
insuficientes se debe á debilidade dunha industria transformadora incapaz de elaborar
produtos de alto valor engadido.

j) A diferenciación da produción a través da calidade

A diferenciación e especificación dos produtos agroalimentarios a través da calidade
preséntase como unha interesante estratexia que permite aumentar a súa
competitividade no actual contexto, marcado pola enorme competencia existente.

Deste modo, diversas certificacións aseguran o consumidor acerca da presenza dun ou
varios atributos de valor no produto final. Por outro lado, os aspectos de prevención e
control do proceso produtivo desempeñan un papel fundamental, sendo as actuacións en
materia sanitaria imprescindíbeis para a obtención dun produto de calidade.

A "“alorización dos produtos locais"”pode facerse a través de diferentes vías:

Diferenciación ligada á orixe dos produtos e/ou tradición.

Diferenciación segundo o método de produción empregado (por exemplo
agricultura ecolóxica).

A través da innovación (novos procesos e produtos a partir das materias primas
locais).

Produtos de Calidade en Galiza

A presenza dun elevado número de produtos agrarios tradicionais, a súa calidade natural
e valoración positiva por parte do consumidor, permítenlle a Galiza dispoñer, sen contar

En definitiva, a calidade diferenciada nos seus múltiples aspectos é, posibelmente, a estratexia
máis viábel para moitas das pequenas e medianas empresas presentes en Galiza.
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os produtos que se encontran na actualidade en trámite de recoñecemento, de 21
produtos agroalimentarios con algún indicativo de calidade e, polo tanto, cun
recoñecemento especial nos mercados.

Táboa 25. Listaxe de produtos con distintivo de calidade

Produto Tipo de produto
Augardente de herbas de Galicia Bebidas espirituosas
Arzúa-Ulloa Queixos e produtos lácteos
Betanzos Viños da terra
Cebreiro Queixos e produtos lácteos
Lacón Galego Embutidos e outros produtos cárnicos
Licor de Café de Galicia Bebidas espirituosas
Licor de herbas de Galicia Bebidas espirituosas
Mexillón de Galicia Peixes, moluscos e crustáceos
Mel de Galicia Meles
Monterrei Viños con denominación
Orujo de Galicia Bebidas espirituosas
Pan de Cea Produtos de panadaría, pastelaría e repostaría
Pataca de Galicia Hortalizas
Queixo Tetilla Queixos e produtos lácteos
Rías Baixas Viños con denominación
Ribeira Sacra Viños con denominación
Ribeiro Viños con denominación
San Simón dá Costa Queixos e produtos lácteos
Ternera Gallega Carnes frescas
Valdeorras Viños con denominación
Val do Miño-Ourense Viños da terra

Fonte: MAPA (2006).

Táboa 26. Principais variábeis referentes a algúns produtos diferenciados de Galiza

Denominacións de orixe en queixos
D.O.P. Queixo

Tetilla D.O. Arzúa-Ulloa D.O. San Simón da
Costa

D.O. Queixo do
Cebreiro

Queixarías 31 18 7 3

Produción (kg) 2.109.600 2.221.054 201.053 24.088

Outras denominacións de orixe
D.E. Pataca de Galicia D.E. Mel de Galicia

Produtores 239 304

Envasadores 10 41

Produción (kg) 4.803.592 247.635

Indicacións xeográficas protexidas
I.X.P. Lacón

Explotacións 77

Industrias 61

Produción comercializada 8.889 lacóns

Fonte: Macromagnitudes Agrarias 2003 (Consellería do Medio Rural, 2006).
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O éxito da I.X.P. Ternera Gallega
A indicación xeográfica protexida Ternera Gallega é unha denominación de calidade que se
creou en 1989 e foi recoñecida pola UE en 1996. Desde entón colocouse á cabeza nas carnes
de vacún de calidade españolas, mostrando un sólido crecemento que se reflicte tanto no
incremento de produtores inscritos (24,5 %) coma no número de animais identificados.

1999 2005 Variación (%)

Produtores inscritos con actividade 5.280 6.571 24,5

Animais identificados 73.336 106.626 45,4

Industrias inscritas 61 71 16,4

Canles certificadas 45.706 70.750 54,8

Toneladas de carne producida 9.726 15.163 55,9

Valor económico (M. euros) 44 71 63,4
Fonte: Informe de actividade 2005 (Consello Regulador da I.X.P. Ternera Gallega, 2006).

A I.X.P. Ternera Gallega conta cun estrito regulamento que condiciona todas as fases de
produción, garantindo non só a calidade final senón tamén a raza, a alimentación, o manexo, o
sacrificio e manipulación e a trazabilidade, de forma que a carne comercializada ao abeiro da
I.X.P. Ternera Gallega é exclusivamente de tenreiros nacidos, criados e sacrificados en Galiza,
procedentes de razas autóctonas e os seus cruzamentos, e que son sometidos a un rigoroso
programa de control integral. Isto permitiulle superar con éxito as crises acontecidas no sector
vacún (EEB) e destacar como unha opción moi valorada polos gandeiros galegos.

.

Algúns produtos de calidade galegos
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Gráfico 27. Distribución dos viños producidos en Galiza

Fonte: Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural  (MAPA, 2006).

A agricultura ecolóxica en Galiza

A superficie total inscrita é de 9.156,36 ha, correspondendo a maior parte destas,
7.606,82 ha, a pastos, pradarías e forraxes. Da superficie total inscrita, 2.019,49 ha
atópanse no primeiro ano de prácticas de agricultura ecolóxica, 1.241,69 ha están
cualificadas en conversión e un total de 5.895,18 ha están cualificadas en agricultura
ecolóxica.

No que se refire ás actividades industriais, na súa maioría están relacionadas coa
produción vexetal. Así, contabilízase un total de 36 industrias relacionadas coa produción
vexetal ecolóxica, das que 8 se dedican á "“anificación e pastas alimenticias"” 7
oriéntanse á "“anipulación e envasado de produtos hortofrutícolas frescos"” 5 son "“degas
e embotelladoras de viño"” outras 5 dedícanse á "“anipulación e envasado de froitos
secos"” e en grupos de 2 dedícanse a "“onservas, semiconservas e zumes vexetais"”
"“laboración de especias aromáticas e medicinais"”e "“reparados alimenticios"” existe
finalmente un grupo de 5 industrias que se dedican a unha actividade non definida. Canto
ás industrias relacionadas coa produción animal, as 19 existentes concéntranse en 6

A calidade no sector vitivinícola galego
Dadas as difíciles condicións tanto a nivel de
estruturas como de infraestruturas, que non
lle permiten á viticultura galega competir en
viños estandarizados a través da redución
de custos, esta apostou pola produción de
viños de alta calidade diferenciada,
apoiándose nas particularidades do medio
ecoclimático e vitícola.
Provincia D.O.
Lugo Ribeira Sacra

Ourense Ribeiro, Ribeira Sacra, Monterrei,
Valdeorras

Pontevedra Rías Baixas

A agricultura ecolóxica en Galiza, segundo mostran as
estatísticas do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación,
conta con 370 explotacións inscritas, das que 127 son
explotacións gandeiras, e un total de 55 industrias de
elaboración ou envasado de produtos. Os principais produtos
comercializados son: mazás, castañas, leite e derivados
lácteos e vacúns de carne; de forma que a cantidade
comercializada ascende a 4 millóns de euros.

Outros viños Outros viños Outros viños

de mesa (tintos) de mesa (brancos)

De mesa con denominación De mesa con denominación

de orixe (brancos) de orixe (tintos)
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"“atadoiros e salas de despezamento"” outras 6 dedicadas á produción de "“eite, queixos
e derivados lácteos"”e 3 e 4 en "“vos"”e "“el"” respectivamente.

As anteriores cifras mostran que Galiza non conta cun sector de produción ecolóxica
axeitado ao seu gran potencial produtivo e á demanda potencial deste tipo de produtos.
O sector preséntase como un interesante instrumento, que permitirá a diferenciación da
produción, así como a conservación e protección do medio; razón pola que é unha
interesante vía por potenciar no ámbito do desenvolvemento do mundo rural galego.

k) A investigación agraria en Galiza

No ámbito da investigación e a innovación agraria destaca a función realizada polas
universidades galegas, o Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) e os
centros dependentes da Consellería do Medio Rural.

Dos catro centros cos que conta o CSIC en Galiza, dous deles realizan importantes
actividades no ámbito agrario:

Misión Biolóxica de Galicia: que centra as súas investigacións no ámbito da
mellora xenética de cultivos de zonas húmidas.

Instituto de Investigación Agrobiolóxica de Galicia: que conta cun Departamento
de Mellora Vexetal e realiza unha importante función na investigación científica e
técnica acerca da área agroforestal.

Por outro lado, da Consellería do Medio Rural (D.X. de Investigación, Tecnoloxía e
Formación Agroforestal) dependen as seguintes instancias:

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo

Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico

Estación de Viticultura e Enoloxía de Leiro

Servizo de Formación Agraria

Servizo de Transferencia de Tecnoloxía

Ademais, cómpre salientar outros centros de investigación pública, como o Centro de
Experimentación de Agricultura Intensiva Baixo Miño ou o Centro de Investigacións
Forestais e Ambientais de Lourizán.
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3.1.3.  Ambiente e xestión de terras

O marco comunitario no que se inscribe o Programa de Desenvolvemento Rural para
Galiza 2007-2013 pon especial énfase na consecución do desenvolvemento sostíbel das
zonas rurais en termos sociais, económicos e ambientais.

a) Áreas con risco de abandono e marxinais: a importancia das zonas
desfavorecidas

As actividades agrarias e forestais desempeñaron tradicionalmente un importante papel
na configuración da paisaxe rural galega. Así, a man do ser humano, que en Galiza
ocupou a maior parte do territorio debido ao modelo de dispersión demográfica que
caracteriza os asentamentos rurais, supuxo unha recreación dos hábitats presentes
nesta Comunidade, dando lugar a unha configuración humanizada que conforma unha
auténtica paisaxe rural. No entanto, esta paisaxe tradicional encóntrase en regresión
debido ao proceso de reestruturación ao que se viu sometida nas últimas décadas a
actividade agraria (diminución do número de explotacións e activos agrarios,
envellecemento dos activos agrarios e falta de relevo xeracional) e ao progresivo
abandono do campo que afecta en xeral a todas as zonas rurais e, en maior medida, á
Galiza interior. Este proceso de abandono do espazo rural provoca á súa vez unha perda
de diversidade biolóxica e paisaxística, ao tempo que aumenta o risco de incendios e
erosión do solo, xa que a participación humana na conservación e mantemento do
mosaico paisaxístico resulta imprescindíbel.

Esta situación é especialmente preocupante nas zonas desfavorecidas que, polos seus
condicionantes físicos (altitude, pendente, etc.), presentan unha serie de desvantaxes
(illamento, limitacións para a produtividade das terras, carencias de servizos e
infraestruturas, etc.) que derivan en problemas de despoboamento e ameazan, desde o
punto de vista ambiental, a supervivencia de sistemas agrarios e forestais tradicionais de
alto valor natural, froito da integración da actividade tradicional agraria nos ecosistemas.
De aí que sexa primordial asegurar a continuidade da actividade agraria nestas zonas
como garantía do equilibro territorial e a protección ambiental.

En Galiza, aproximadamente o 81 % da superficie agraria útil presenta un tipo ou outro
de dificultade que implica a súa inclusión nunha categoría de zona desfavorecida, como
se reflicte na seguinte táboa:

Deste xeito, as medidas de desenvolvemento rural e de xestión de terras que aplicar deben
estar orientadas cara á necesidade de preservar o ambiente e a paisaxe natural e protexer e
mellorar os recursos naturais.
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Táboa 27. Zonas desfavorecidas en Galiza

Tipo de zona % SAU
% zonas favorecidas 19,16 %

% zonas desfavorecidas de montaña 36,74 %

% zonas desfavorecidas non de montaña 43,90 %

% zonas desfavorecidas con dificultades específicas 0,19 %

Fonte: Eurostat, 2006.

A importancia da SAU incluída en zonas desfavorecidas fai necesario poñer en marcha
os mecanismos previstos no Regulamento (CE) nº 1698/2005 para compensarlles aos
agricultores suxeitos a estas limitacións o feito de continuaren coas prácticas agrarias
compatíbeis co ambiente, polo que se retribúen uns servizos de xestión e conservación
dos recursos naturais e paisaxísticos que o mercado por si só non remunera.

Alén disto, unha boa parte das zonas desfavorecidas de montaña, maioritariamente
situadas nas provincias de Lugo e Ourense, están incluídas en espazos naturais
protexidos e presentan sistemas agrarios e forestais de alto valor natural que cómpre
preservar. Nestes casos, ás limitacións produtivas e desvantaxes estruturais inherentes á
propia situación das explotacións hai que sumarlles as restricións derivadas da aplicación
de figuras de protección ambiental ou a necesidade de respectar os valores ambientais
desas zonas.

b) A riqueza do patrimonio ambiental galego: os espazos naturais protexidos e a
implantación da Rede Natura 2000

Galiza caracterízase por unha rica e variada diversidade biolóxica, debida en parte á
grande heteroxeneidade orográfica, litolóxica, edáfica e climática e, por outro lado, á
influencia do ser humano, que ao longo do tempo foi transformando e modelando os
recursos naturais e a paisaxe. Unha gran parte dos hábitats naturais galegos presentan
un grande interese polo seu alto valor natural, o seu carácter endémico, rareza ou estado
de conservación, como son as dunas, marismas, lagoas, turbeiras ou fragas, elementos
que lle imprimen un carácter particular ao noso territorio rural.

A Rede Galega de Espazos protexidos

Galiza conta coa Rede Galega de Espazos Protexidos, creada a partir da Lei
(autonómica) 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza. Esta Rede
componse dos espazos protexidos baixo as figuras ou categorías de: reserva natural,
parque nacional, parque natural, monumento natural, terreo húmido protexido, paisaxe
protexida e zona de especial protección dos valores naturais.

En conxunto, os espazos naturais protexidos suman unha superficie total de 389.856,5
hectáreas, incluíndo superficie terrestre e medio mariño. Se nos limitamos á superficie
terrestre, a cifra ascende a 355.225,5 hectáreas, o que supón o 12,0 % do territorio de
Galiza. No cadro seguinte pode verse o detalle por categorías ou figuras de protección. Á
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hora de analizar estes datos cómpre ter presente que na actual configuración da Rede
Galega de Espazos Protexidos poden coincidir parcial ou totalmente dúas ou máis figuras
de protección nun mesmo lugar xeográfico.

Táboa 28. Espazos protexidos en Galiza

Fonte: Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, Xunta de Galicia.

No ámbito da planificación dos espazos naturais
protexidos, a Lei 9/2001, de conservación da
natureza de Galicia, contempla os seguintes
instrumentos de planificación: plans de ordenación
dos recursos naturais (PORN), obrigatorios no caso
dos parques nacionais, parques naturais e reservas
naturais e que se conciben como instrumentos que
permitirán un tratamento prioritario e integral para a
conservación e recuperación de recursos, espazos
naturais e especies que protexer; plans reitores de uso
e xestión (PRUX), que desenvolven as directrices
emanadas dos PORN e constitúen a peza clave na
xestión destes espazos; plans de conservación, que se configuran como a ferramenta
básica de xestión para o resto dos espazos naturais protexidos (agás os parques
nacionais, parques naturais e reservas naturais, onde deben elaborarse PORN e PRUX),
estabelecendo o réxime de usos e actividades permisíbeis así como as limitacións que se
consideren necesarias para a súa conservación. Na actualidade están elaborados os
seguintes instrumentos de planificación ambiental de parques naturais:

Entre os espazos protexidos
cómpre salientar:

O Parque Nacional Marítimo-
Terrestre das Illas Atlánticas.
Os parques naturais:
Complexo Dunar de
Corrubedo e Lagoas de
Carregal e Vixán, Baixa
Limia-Serra do Xurés, O
Invernadeiro, Fragas do
Eume, Serra da Enciña da
Lastra e Monte Aloia.
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DENOMINACIÓN PORN PRUX

Baixa Limia -–Serra do Xurés Decreto 32/93 do 11 de febreiro (DOG nº
55 do 18 de marzo)

Decreto 155/98 do 28 de maio
(DOG nº 107 do 5 de xuño)

Complexo dunar de Corrubedo
e lagoas de Carregal e Vixán

Decreto 148/1992 do 5 de xuño (DOG nº
114 do 16 de xuño)

Fragas do Eume Decreto 211/96 do 2 de maio (DOG nº
110 do 5 de xuño)

Monte Aloia Decreto 274/2001 do 27 setembro (DOG
nº 205 do 23 de outubro)

O Invernadeiro Decreto 166/99 do 27 de maio (DOG nº
106 do 4 de xuño)

Serra da Enciña da Lastra Decreto 77/02 do 28 de febreiro (DOG nº
55 do 18 de marzo)

A Rede Natura 2000 en Galiza

A Unión Europea, no seu interese por loitar contra a degradación dos hábitats naturais e
protexer a biodiversidade, aprobou a Directiva 92/43/CEE, do 21 de maio de 1992, de
conservación dos hábitats naturais e da flora e fauna silvestres (Directiva Hábitats),
trasposta ao ordenamento xurídico español mediante o Real Decreto 1997/1995, do 7 de
decembro. Esta Directiva constitúe a base legal para o estabelecemento dunha rede
ecolóxica europea coherente denominada Rede Natura 2000. A Rede Natura 2000 está
formada polas zonas de especial protección das aves (ZEPA) designadas conforme a
Directiva 79/409/CEE, relativa á conservación das aves silvestres (Directiva Aves), que
se incorporan directamente á rede; e polas zonas de especial conservación (ZEC), que
se declaran após un minucioso proceso de selección a partir dunha lista de lugares de
importancia comunitaria (LIC) que propoñen os Estados membros.

A proposta galega de Rede Natura 2000, enviada no ano 2003 á Comisión Europea,
comprendía 59 LIC (4 situados integramente na Rexión Mediterránea, 49 na Rexión
Atlántica e 6 que se adscriben a ambas as unidades bioxeográficas) e 14 ZEPA, cuxos
límites xeográficos aparecen integrados en diferentes LIC. A proposta de 2003 foi
aprobada pola Comisión mediante a Decisión do 7/12/2004, pola que se adopta a lista de
lugares de importancia comunitaria da Rexión Bioxeográfica Atlántica (DOUE
29/12/2004); e a Decisión do 19/07/2006, pola que se adopta a lista de lugares de
importancia comunitaria da Rexión Bioxeográfica Mediterránea (DOUE 21/09/2006).

En conxunto, limitándonos ao medio terrestre-transicional, os espazos actualmente
incluídos na Rede Natura 2000 ocupan unha superficie de 353.129,8 hectáreas, o



Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza 2007-2013.                                      . 17-12-2007

55

11,9 % da superficie xeográfica de Galiza, constituíndo o núcleo fundamental da Rede
Galega de Espazos Protexidos.

A superficie forestal, cunhas 210.000 hectáreas, representa a maior parte do
territorio da Rede Natura en Galiza e supón o 12 % da superficie forestal total da
Comunidade. Ha de terse en conta, porén, que a maioría desta superficie está
constituída por terreos de monte baixo e unicamente 62.000 hectáreas, o 17 % do
total da superficie da rede, están arborizadas.

A superficie forestal de propiedade pública non ten practicamente presenza en Galiza.
Esta non acada as 10.000 hectáreas, o que supón o 4,6 % da superficie forestal na Rede
Natura. A inmensa maioría da superficie forestal na Rede Natura é de propiedade
privada, dentro da que cómpre distinguir dous grupos: os montes veciñais en man
común (MVMC) e os terreos de propiedade particular.

No que respecta á superficie agraria útil (SAU), a incluída na Rede Natura limítase a
unhas 50.0000 ha, o 6,05 % da SAU total de Galiza.

Superficie Rede
Natura

Superficie total de
Galiza

Rede
Natura/ total

ha % ha %

Cultivos e pastos (SAU) 50.055 14,2 874.378 5,7

Matogueira 148.456 42,0 661.498 22,4

Arboredo 62.123 17,6 1.101.517 5,6

Terras improdutivas 92.496 26,2 320.450 28,9

TOTAL 353.130 100 2.957.843 11,9

Fonte: Consellería de Medio Ambiente; Ministerio de Medio Ambiente; Consellería do Medio
Rural.

Os espazos integrados na Rede Natura 2000 son os que figuran nas seguintes táboas,
por rexións bioxeográficas:
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A seguir enuméranse as ZEPA declaradas na Comunidade Autónoma, con indicación da
superficie e municipios incluídos.

ZEPA Superficie
(ha)

Municipios

Illas Cíes 990 ha Vigo

Ribadeo 536 ha Ribadeo e Trabada

Ría de Ortigueira e
Ladrido

3.025 ha Cariño e Ortigueira

Complexo
Intermareal Umia -
–O Grove, A
Lanzada, Punta
Carreirón e Lagoa
Bodeira

2.813 ha Cambados, Illa de Arousa,
Meaño, O Grove, Ribadumia e
Sanxenxo

Costa da Morte
(Norte)

7.962 ha Cabana de Bergantiños,
Camariñas, Carballo, Laxe,
Malpica de Bergantiños e
Ponteceso

Illa de Ons  924 ha Bueu

Costa de Ferrolterra
-–Valdoviño

 4.266 ha  Ferrol, Narón e Valdoviño

Serra da Enciña da
Lastra

 1.742 ha Rubiá

Complexo Litoral de
Corrubedo

 971 ha  Ribeira

Costa da Mariña
Occidental

2.169 ha O Vicedo, Viveiro, Xove e Cervo

Ría de Foz 564 ha  Foz e Barreiros

Ancares  12.564 ha  Cervantes e Navia de Suarna

 Esteiro do Miño 1.688 ha  A Guarda e O Rosal

 Baixa Limia-Serra
do Xurés

31.287 ha Bande, Calvos de Randín,
Entrimo, Lobeira, Lobios, Muíños,
Quintela de Leirado e Verea
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Mapa 7. ZEPA declaradas en Galiza

Fonte: Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible

Con anterioridade á aprobación pola Comisión Europea da lista de lugares que integran a
Rede Natura 2000 en Galiza, tanto os LIC coma as ZEPA foron declarados pola Xunta de
Galicia zonas de especial protección dos valores naturais (ZEPVN) mediante o
Decreto 72/2004, do 2 de abril (DOG nº 69, do 12 de abril de 2004), pasando así a
integrarse na Rede Galega de Espazos Protexidos. Isto fíxose en aplicación do artigo 16
da Lei 9/2001, de conservación da natureza, que sinala que na figura de ZEPVN,
definidas como os espazos cuxa conservación sexa necesario asegurar polos seus
valores ou intereses naturais, culturais, científicos, educativos ou paisaxísticos e que non
teñan outra protección específica, integraranse tamén as ZEC que conforman a Rede
Natura 2000 e que non teñan outra figura de protección.

En definitiva, a través do Decreto 72/2004 dáselles abeiro normativo aos espazos
integrados na Rede Natura 2000 mentres non culmine o proceso de implantación desta
Rede en Galiza mediante a declaración dos LIC como ZEC e a aprobación dos plans de
xestión correspondentes a cada espazo. No entanto, trátase dun réxime de protección
xenérico, posto que se limita a declarar que os usos e actividades que se veñen
realizando nestes espazos e que non vulneren os seus valores naturais se poderán
seguir levando a cabo de maneira tradicional; engadindo a seguir que a realización de
actividades non contempladas anteriormente e que poidan poñer en perigo os valores

Das 14 ZEPA, 4
(Ribadeo, Ría de
Ortigueira e Ladrido,
Complexo Litoral de
Corrubedo e Complexo
Intermareal Umia-O
Grove) son á súa vez
terreos húmidos
protexidos ao abeiro do
Convenio RAMSAR,
destinado á protección
dos ecosistemas
acuáticos de alto valor.

Unha delas, a zona de
Ribadeo, compártese
coa Comunidade
Autónoma limítrofe do
Principado de Asturias.
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que xustifican a protección destes espazos requirirá a autorización previa da Consellería
de Medio Ambiente.

En conclusión, a incardinación dos lugares Natura 2000 baixo a figura de ZEPVN, en
ausencia de plans de xestión dos LIC, implica que, deixando á parte as actividades que
se viñan realizando de modo tradicional e que demostraron non ter unha repercusión
negativa sobre os valores naturais deses espazos, calquera actuación ou actividade
que se pretenda levar a cabo en zonas Natura 2000 estará suxeita ao informe e
autorización previa de cada proxecto por parte da autoridade ambiental (a
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible).

Mapa 8: Rede Natura 2000 en Galiza

Fonte: Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible

Na actualidade estase a tramitar unha proposta para incrementar o número de ZEPA,
proposta que se encontra avanzada e que prevé a declaración de novas áreas. A
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creación de novas ZEPA inclúese dentro dun plan máis amplo para incrementar a
superficie da Rede Natura 2000 en Galiza, co que se espera ampliala do 12 % actual ao
18 % do territorio galego (aproximadamente 520.000 hectáreas). Así, ademais de crear
novas ZEPA, prevese a ampliación de LIC xa existentes e a creación doutros 7 novos;
así mesmo, contémplase a declaración de 4 parques naturais: Os Ancares, O Caurel,
Macizo Central e Pena Trevinca, que se sumarán aos 6 xa existentes.

Desde a perspectiva da política de desenvolvemento rural que se ha de aplicar no
período 2007-2013, a Rede Natura 2000 preséntase non só como un instrumento de
conservación do medio natural, senón como un referente de sostibilidade que ofrece a
oportunidade de aproveitar as vantaxes económicas e sociais que unha xestión axeitada
dos espazos naturais pode reportar, facilitando e potenciando aquelas actividades que,
sendo compatíbeis coa conservación da natureza, contribúan á mellora da calidade de
vida e, polo tanto, ao desenvolvemento do territorio rural galego. Con todo, isto require a
existencia de ferramentas de planificación e xestión que definan claramente usos e
actividades, instrumentos que até o de agora non foron completados para a Rede Natura
2000 en Galiza.

Co fin de superar a situación actual, a Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible está a traballar nunha proposta de Plan Director de
Conservación da Rede Natura 2000 de Galiza, que pretende dotar estes espazos das
necesarias ferramentas de planificación e xestión que permitan a definición de zonas e
usos e a concreción das actuacións compatíbeis cos obxectivos de xestión en cada
territorio, consonte os valores naturais que protexer. No entanto, trátase dunha proposta
que se atopa na actualidade nunha fase inicial, o que impide prever un horizonte
temporal definido para a súa conclusión e posta en práctica.

Esta situación fai inviábel que no marco do Programa de Desenvolvemento Rural 2007-
2013 se activen certas medidas dirixidas ás zonas Natura 2000, como os pagamentos
compensatorios a agricultores e silvicultores destas zonas, xa que estes pagamentos
requiren a definición previa, a través de plans de xestión, das restricións nos usos e
actividades que fundamentarán a concesión dunha indemnización.

Así e todo, a inexistencia de plans de xestión non debe levar a excluír as superficies
agrarias e forestais integradas na Rede Natura 2000 da aplicación doutras medidas de
desenvolvemento rural. Neste sentido, considerouse que un mecanismo idóneo de
intervención nas zonas Natura 2000, no contexto concreto de Galiza, son as axudas a
investimentos non produtivos, tanto os dirixidos a explotacións agrarias coma ás
superficies forestais (medidas 216 e 227). Estas actuacións estarán destinadas a
contribuír á biodiversidade e á preservación de ecosistemas agrarios e forestais de alto
valor natural e estarán sempre suxeitas ao informe e autorización previa da autoridade
ambiental (de acordo coa normativa exposta anteriormente), co fin de garantir a
compatibilidade cos valores naturais que se han de protexer en cada zona e o
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mantemento dun estado de conservación favorábel para os hábitats e as especies de
interese en cada espazo.

Ademais, no Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza 2007-2013 contémplanse
medidas contractuais para fomentar a realización nestas áreas de prácticas agrarias
sostíbeis e beneficiosas para o medio, estabelecendo unha medida agroambiental
especificamente dirixida aos agricultores en zonas Natura 2000 que asuman
compromisos ambientais alén das normas obrigatorias (medida de "“ellora e
conservación do medio físico en zonas de prados e pastos incluídas na Rede Natura
2000"”.

Por último, hai que destacar que a esas accións cofinanciadas polo Feader se
sumarán as previstas dentro do Programa Operativo Feder (Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional) de Galiza. Neste sentido, o Marco Estratéxico Nacional de
Referencia 2007-2013, ao describir os obxectivos e prioridades do Feder a nivel español,
no eixe de ambiente, desenvolvemento sostíbel e prevención de riscos, fai mención
expresa do financiamento de actuacións en zonas Rede Natura 2000, estabelecendo
para estas actuacións unha dotación global de fondos Feder de 300 millóns de euros. No
caso de Galiza, a suma de fondos Feder asignada a actuacións en zonas da Rede
Natura 2000 ascende a 41 millóns de euros, sendo a segunda Comunidade Autónoma
cunha maior contía desta partida (a título indicativo, esa cifra supón o 5 % da dotación
global do Feader coa que contará o Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza).

A gran riqueza e diversidade dos terreos húmidos galegos

A Comunidade Autónoma de Galicia estivo a desenvolver nos últimos anos un importante
labor orientado á protección legal e uso sostíbel dos terreos húmidos protexidos ao abeiro
do Convenio RAMSAR, relativo aos terreos húmidos de importancia internacional,
especialmente como hábitats de aves acuáticas, asinado en Irán o 2 de febreiro de 1971 e
que entrou en vigor en 1975. De feito, un gran número destes ecosistemas inclúese dentro
da Rede Natura 2000 galega dado o seu importante papel na conservación global e uso
sostíbel da biodiversidade e a importancia ambiental das súas funcións, como son a
regulación da fase continental do ciclo hidrolóxico, recarga de acuíferos, estabilización do
clima local e o seu valor como refuxio de diversidade biolóxica.

A importancia dos terreos húmidos galegos non está determinada unicamente polos seus
valores ecolóxicos e de reserva da biodiversidade, senón tamén polos beneficios que lle
achegan á vida cotiá dos cidadáns. Posúen unha gran variedade de hábitats de
transición entre os ambientes terrestre e acuático, e desempeñan, polo tanto, un
importante papel na conservación da biodiversidade e no desenvolvemento económico.

Táboa 29. Terreos húmidos galegos protexidos
Nome do terreo húmido e
municipios de localización

Superficie
(ha)

Ría de Ribadeo (Ribadeo e
Trabada)

Ribadeo e Trabada 536,44
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Ría de Ortigueira e Ladrido
(Cariño e Ortigueira)

Cariño e Ortigueira 2.985,2

Lagoa e areal de Valdoviño
(Valdoviño)

Valdoviño 740,70

Complexo das praias, lagoa e
duna de Corrubedo (Ribeira)

Ribeira 982,90

Complexo intermareal Umia- O
Grove-A Lanzada

Illa de Arousa, Cambados,
Ribadumia, Meaño,
Sanxenxo e O Grove

2.476,72

A Estratexia Galega para a Conservación da Biodiversidade: un importante
esforzo en prol da biodiversidade

A política ambiental actual asígnalle un papel predominante á preservación da
diversidade biolóxica en todas as súas formas, debido á relación que garda co
desenvolvemento e a calidade de vida das persoas. Neste sentido, co obxectivo de
combater a desaparición de especies e hábitats, deseñouse a nivel do conxunto do
Estado español a Estratexia Nacional de Conservación e Uso Sostible da Diversidade
Biolóxica e a nivel da Comunidade Autónoma a Estratexia Galega de Conservación da
Biodiversidade, cuxas directrices se tiveron en conta á hora de elaborar as liñas
estratéxicas do Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza 2007-2013.

Fonte: Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento
Sostible (2006).

Estratexia Galega para a Conservación da Biodiversidade

Esta estratexia supón o marco para a xestión da biodiversidade na Comunidade Autónoma,
asegurando a participación de todos os sectores sociais implicados na conservación da
natureza e no aproveitamento dos seus recursos. Un dos seus obxectivos básicos é a
realización, integración e asimilación das súas recomendacións nas distintas políticas que se
practican en Galiza. Deste modo, a súa aplicación suporá a adopción dunha serie de medidas
para diminuír a taxa de perda de diversidade biolóxica:

Planificación e xestión da rede de espazos naturais protexidos.

Plans de conservación e reestruturación de hábitats.

Elaboración do catálogo de especies ameazadas.

Os plans de recuperación de especies vulnerábeis ou en perigo de extinción.

Plan de xestión e conservación dos ecosistemas fluviais e o dos terreos húmidos de

importancia internacional.

Programa de integración da información, definición de indicadores ambientais e

investigación aplicada.

Programa de sensibilización social, comunicación e participación.
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Esa diversidade biolóxica pode verse afectada por factores de distinta índole, como a
progresión de usos antrópicos ou a degradación e fragmentación dos hábitats. Para deter
a perda de diversidade biolóxica, preservando a variedade da vida nas súas formas
xenéticas, de especies e de comunidades, a Xunta de Galicia aprobou recentemente,
mediante o Decreto 88/2007, do 19 de abril (DOG nº 89, do 9 de maio de 2007), o
Catálogo Galego de Especies Ameazadas, co que se pretende evitar a perda de
diversidade biolóxica a través da creación dun rexistro público no que se inclúen aquelas
especies, subespecies ou poboacións de fauna e flora silvestre que se encontran en
situación de risco ou vulnerabilidade. O Decreto inclúe 195 especies divididas en catro
categorías, segundo os diferentes graos de risco: "“n perigo de extinción"” "“ensíbeis á
alteración do seu hábitat"” "“ulnerábeis"”e "“e interese especial"” A categoría "“n perigo de
extinción"”está reservada para as poboacións cuxa supervivencia está ameazada nas
condicións actuais: nesta situación encóntranse 49 especies de flora, 8 de invertebrados,
3 de réptiles, anfibios e peixes, 13 de aves e 1 mamífero (o oso pardo); mentres que as
121 especies restantes están catalogadas como "“ulnerábeis"” Esta catalogación
implicará a elaboración de plans de recuperación para as especies en perigo de extinción
e de conservación para as poboacións de fauna e flora vulnerábeis.

Por outro lado, cómpre salientar unha serie de especies e variedades vexetais ou
animais que, debido á súa importancia non só económica senón tamén cultural, son
obxecto de prioridade na investigación e nos programas de xestión e mellora, froito do
esforzo por lograr variedades xenéticas adaptadas ás condicións locais, e que serán
obxecto de atención en diversas liñas do Programa de Desenvolvemento Rural. Así, hai
que citar a importancia das especies forestais autóctonas, as variedades locais de
froiteiras e vides, e as razas autóctonas de animais, especialmente o gando vacún, no
que Galiza conta co maior número de razas catalogadas como de protección especial a
nivel español.

c) Impacto da agricultura sobre a calidade e cantidade de auga:  aplicación da
Directiva Nitratos e da Directiva Marco da Auga.

A rede hidrográfica de Galiza ten xestión compartida nas cuncas interautonómicas do Eo
e Navia, co Principado de Asturias, e do Douro, coa Comunidade Autónoma de Castela e
León. Ademais, existe un amplo territorio de cunca interestatal de xestión compartida con
Portugal (Miño-Sil, Limia e outros ríos menores). O territorio restante está xestionado pola
Xunta de Galicia a través do organismo autónomo Augas de Galicia. Polo tanto, a xestión
das augas continentais de Galiza está repartida entre os plans hidrolóxicos de cunca de
Galiza-Costa, xestionado por Augas de Galicia, Norte e Douro, xestionados polas súas
respectivas confederacións hidrográficas.

A contaminación da auga é un problema ambiental de crecente importancia nun contexto
xeral de intensificación e especialización da actividade agraria, que afecta tamén a
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Galiza. Así, o cambio de prácticas de produción agraria, impulsado polo proceso de
modernización e intensificación das explotacións, aumentou a xeración de residuos e
modificou as prácticas tradicionais de xestión destes, dando lugar a unha maior
contaminación.

A aplicación da Directiva Nitratos en Galiza

A Unión Europea, sensíbel ao problema da contaminación por concentracións excesivas
de nitratos nos acuíferos, aprobou a Directiva 91/676/CEE, do Consello, do 12 de
decembro, sobre protección das augas contra a contaminación producida por nitratos
procedentes de fontes agrarias. A dita norma foi trasposta ao ordenamento xurídico
español polo Real Decreto 261/1996, do 16 de febreiro, que obriga á realización dunha
declaración de zonas vulnerábeis, definidas como aquelas zonas en que a concentración
máxima de nitratos das súas augas procedentes do escorregamento sexa igual ou
superior a 50 mg/l.

A contaminación por nitratos nas augas subterráneas prodúcese principalmente pola
infiltración dos fertilizantes (compostos nitroxenados e fosfatados) depositados no solo
procedentes da actividade agraria, así como polas dexeccións do gando. Aínda que a
situación en Galiza non chegou a extremos alarmantes, cómpre resumir a incidencia
destes dous factores na contaminación das augas nos seguintes termos:

 Derivada da concentración do gando

A tendencia a un maior dimensionamento produtivo das explotacións gandeiras, unida
aos problemas da estrutura da propiedade da terra en Galiza, levou a que nunha parte
das explotacións (concentradas en certas comarcas) o aumento do número de animais
non se acompañase do necesario incremento da base territorial da unidade produtiva, o
que implicou un incremento da carga gandeira a niveis nos que as explotacións non
poden xestionar as producións de residuos xerados polos animais estabulados, o que en
ocasións dá lugar á contaminación por nitratos.

A tendencia á concentración das explotacións aumenta os riscos de contaminación
destas áreas, cuxos efectos se agravan naquelas explotacións que presentan unha
relación UGM/ha superior á recomendábel, polo que non dispoñen de superficie agraria
suficiente na que distribuír os residuos xerados e conseguir asemade un aforro en
fertilizantes nitroxenados.

Por outra banda, situacións frecuentes no medio rural galego, como o manexo
inadecuado do zurro (aplicación en circunstancias climáticas indebidas ou en lugares
próximos a cursos de auga, etc.) ou o inadecuado tratamento das fosas de recollida de
residuos orgánicos en forma líquida (problemas de desbordamentos por entrada de
augas pluviais, infradimensionamento das fosas, problemas de permeabilidade, etc.),
constitúen factores xeradores de contaminación.
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 Derivada da incorporación de fertilizantes

A incorporación de fertilizantes químicos e produtos zoosanitarios e fitosanitarios é
imprescindíbel para o logro dunha agricultura intensiva de alta produtividade, mais
presenta como inconveniente un elevado custo ambiental que se traduce nunha serie de
efectos negativos para a saúde pública e a estabilidade dos sistemas naturais.

O nivel de contaminación dependerá non só da intensidade de uso de fertilizantes
nitroxenados ou da carga gandeira, senón tamén do tipo de terra ou das características
climatolóxicas da zona. Un indicador desta contaminación é a cantidade de nitróxeno
orgánico por hectárea de SAU; a situación de Galiza ao respecto reflíctese no seguinte
mapa.

Galiza, de forma comparativa co resto
do territorio español, ten un baixo
consumo de fertilizantes (quinta
Comunidade Autónoma con menor
consumo).

Segundo o Banco Público de
Indicadores Ambientais (BPIA) do
Ministerio de Medio Ambiente, os
consumos do ano 2004, expresados en
kg/ha, ascenderon a:

Nitroxenados = 47,07
Fosfatados = 41,08
Potásicos = 29,94

Total = 118,09 kg/ha

No que respecta ao consumo de
fitosanitarios, Galicia colócase na
novena posición entre as Comunidades
de maior consumo. Os datos do BPIA
expresados en kg/ha para o 2004
mostran os seguintes valores:

Insecticidas = 1,02
Funxicidas = 4,56
Herbicidas = 3,09
Outros = 0,99

Total = 9,48 kg/ha

Cantabria – C. Valenciana – Murcia – A Rioxa – Asturias –
País Vasco – Andalucía – Cataluña – Galiza – Estremadura –
Baleares – Madrid – Navarra – Aragón – Castela-A Mancha –
Castela e León

Insecticidas  Funxicidas Herbicidas Outros

Canarias – C. Valenciana – Murcia – País Vasco - A Rioxa –
Cataluña – Castela e León – Navarra – Aragón – Andalucía –
Madrid – Estremadura – Galiza – Castela-A Mancha –
Cantabria – Baleares - Asturias

Fonte: ANFE e MAPA Nitroxenados (N)  Fosfatados (P)
Potásicos (K)
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Mapa 9. Balance de nitróxeno en Galiza

Fonte: Plan de Xestión de Residuos Agrarios de Galicia 2001.

Do anterior pódese concluír que, malia ser a contaminación por nitratos unha
preocupación no noso territorio, polos problemas de eutrofización que leva consigo nas
augas superficiais e de contaminación de augas subterráneas, de acordo cos parámetros
utilizados pola Directiva Nitratos, a calidade das augas galegas non se encontra en niveis
especialmente preocupantes, e así se constatou mediante a Resolución do 12 de abril de
2000 (DOG nº 74, do 14 de abril de 2000), pola que se fai pública a declaración de non-
existencia en Galiza de zonas vulnerábeis á contaminación por nitratos. No entanto,
recentemente a Comisión Europea iniciou un procedemento formal en relación co Estado
español, actualmente en curso, para revisar a situación actual da contaminación por
nitratos, que podería derivar, se é o caso, na necesidade de proceder a modificar a
declaración sobre zonas vulnerábeis á contaminación por nitratos en Galiza.

En todo caso, para contribuír a que a situación non se agrave, contémplanse no
Programa toda unha serie de actuacións que abordan as distintas vertentes do problema
e as súas solucións, a través de accións de concienciación e sensibilización do sector
sobre os problemas ambientais e a aplicación de boas prácticas agrarias máis
respectuosas co medio a través dos pagamentos agroambientais, así como axudas para
a realización de investimentos orientados á mellora ambiental nas explotacións agrarias
que vaian alén dos requisitos obrigatorios.

A aplicación da Directiva Marco da Auga

O balance de nitróxeno en
Galiza mostra que existen
unha serie de municipios con
exceso de nitróxeno, estando
o resto nunha situación de
déficit.
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A Directiva 2000/60/CE, do 23 de outubro de 2000, do Parlamento Europeo e o Consello,
pola que se estabelece un marco común de actuación no ámbito da política de augas
(coñecida como Directiva Marco da Auga ou DMA), en vigor desde decembro de 2000 e
trasposta ao ordenamento xurídico español mediante a Lei 62/2003, do 30 de decembro,
supuxo un cambio substancial na lexislación até entón vixente, tanto polo seu enfoque,
ao considerar conxuntamente as augas continentais superficiais e subterráneas, as de
transición e as costeiras, como polos seus obxectivos, que pretenden a consecución dun
bo estado das masas de auga superficiais e subterráneas, protexendo os ecosistemas
que dependen delas e evitando a súa deterioración. Con este fin, dáselle moita
importancia á planificación hidrolóxica, á xestión por cuncas, á compoñente económica e
á participación pública. En definitiva, a DMA supón un xiro substancial nos principais
obxectivos no que se refire á necesidade de realizar plans de xestión de cunca, así como
á realización de estudos acerca do impacto ambiental da actividade humana, análises
económicas do uso da auga ou comprobacións do estado de recuperación de custos dos
servizos da auga. Todo isto orientado á consecución de obxectivos ambiciosos, entre os
que cómpre salientar:

 Manter e mellorar o estado ecolóxico das masas de auga e dos ecosistemas
acuáticos e terreos húmidos, e promover a xestión e o uso sostíbel da auga.

 Estabelecer obxectivos explícitos de calidade para todas as masas de auga,
que se alcanzarán mediante unha serie de procedementos comúns e
estandarizados.

 Recoñecer a estreita dependencia de sistemas como deltas, plataformas
costeiras e dinámica litoral respecto da xestión de augas continentais.

 A determinación do estado químico e cuantitativo das augas subterráneas.

 Integrar as distintas normativas actuais que inciden na calidade da auga,
consolidándose como estratexia básica de control da contaminación da auga.

 Introducir o principio de recuperación de custos, entre eles os ambientais, na
xestión da auga, propoñendo programas de medidas para conseguilo, incluída
a utilización dunha política de prezos que proporcione incentivos adecuados
para garantir un uso responsábel.

 Dispoñer dun rexistro de zonas protexidas, incluídas as zonas sensíbeis,
zonas vulnerábeis e áreas da Rede Natura 2000.

 Ofrecer garantías de información e participación pública.

Desde finais de 2000, cando comezou o proceso de transposición e aplicación da DMA,
estase a realizar un grande esforzo na definición das tarefas que acometer e na
execución dos traballos técnicos por parte das autoridades ambientais competentes no
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Estado español, en estreita colaboración coas confederacións hidrográficas das cuncas,
que seguen a traballar na aplicación da DMA de acordo co calendario previsto na
Directiva, estando en fase de elaboración os respectivos plans hidrolóxicos de cunca
esixidos por esta, que haberán de estar aprobados, xunto cos programas de medidas, en
xaneiro de 2010. No ámbito de competencias da Xunta de Galicia, o organismo
autónomo Augas de Galicia é o responsábel dos traballos de aplicación da DMA no
ámbito territorial Galiza-Costa, e entre os primeiros pasos deste proceso están os
seguintes estudos, que pretenden reflectir a realidade ambiental e socioeconómica de
Galiza-Costa:

Caracterización da demarcación hidrográfica:

o Descrición das tipoloxías asociadas a cada categoría de masa de auga.

o Identificación, delimitación e caracterización das masas de auga superficial
e subterránea.

Estudo das repercusións da actividade humana no estado das augas superficiais e
subterráneas:

o Análise das presións que se exercen sobre cada masa de auga.

o Avaliación dos impactos provocados.

o Identificación do risco de que unha masa de auga non alcance os
obxectivos ambientais previstos no artigo 4 da DMA.

Elaboración dun primeiro rexistro de zonas protexidas.

Análise económica dos usos da auga da demarcación:

o Caracterización económica dos usos máis significativos da auga.

o Análise e avaliación dos custos dos servizos relacionados coa auga.

En todo caso, trátase dos primeiros pasos nun longo proceso que persegue un sistema
de tarifas compatíbel cun uso eficiente e sostíbel do recurso, e o estabelecemento de
programas destinados a acadar un bo estado ecolóxico das masas de auga.

Por último, cómpre destacar, no plano normativo, a adopción en Galiza de disposicións
para avanzar na xestión racional e sostíbel da auga, como a Lei 5/2006, do 30 de xuño,
para a protección, conservación e mellora dos ríos galegos, que asume os obxectivos
máis avanzados da DMA, como a elaboración da planificación hidrolóxica, creación
dunha rede de vixilancia e control do estado ecolóxico dos ríos, protección integral dos
ecosistemas fluviais, principios de xestión da demanda, recuperación de custos e
consideración da auga como un activo ecosocial, etc.
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d) Contaminación atmosférica e cambio climático: o impacto das actividades
agrarias e a importancia da superficie forestal como sumidoiro de carbono

O cambio climático debido ao quentamento global é unha das principais preocupacións
ambientais aparecidas nos últimos anos. O aumento da temperatura da terra relaciónase
coas crecentes emisións de dióxido de carbono á atmosfera a causa da actividade
humana. A crecente preocupación polo cambio climático derivou na necesidade de
adoptar medidas para reducir as emisións de dióxido de carbono (CO2) e diminuír o seu
stock na atmosfera mediante a fixación de carbono.

Galiza non é allea a esta problemática global, e por iso elaborouse unha Estratexia
Galega fronte ao Cambio Climático. Neste documento estabelécese a estratexia que
seguir dentro da Comunidade Autónoma para combater o cambio climático e axudar a
cumprir os compromisos do Estado español, baseándose no Programa Mundial do Clima
auspiciado pola ONU, o VI Programa Marco do Ambiente da Unión Europea e o
Programa Europeo sobre Cambio Climático, amais da Estratexia Española para o
Cumprimento do Protocolo de Quioto. Encamiñada a cumprir estes obxectivos xerais,
estabelécense na Estratexia galega unha serie de obxectivos específicos, como son:

Mellora do coñecemento do clima de Galiza e avaliación do impacto que o cambio
climático pode ter no seu territorio. Para iso publicouse o Atlas Climático de Galicia,
un estudo que aborda a fondo a variabilidade climática galega e as súas causas, así
como a súa evolución ao longo do tempo.

Control das emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI) de Galiza, mediante a
definición das liñas que deben seguir as respectivas políticas sectoriais. Neste
sentido, publicouse o Inventario de emisións de gases de efecto invernadoiro en
Galicia, no que se recollen as emisións para o ano de referencia do Protocolo de
Quioto (1990) e para o ano 2001.

Promoción de políticas de apoio aos sumidoiros de carbono, como parte esencial da
solución do problema.

Estudo dos principais impactos, das súas consecuencias e da forma de minimizalos
dentro das diferentes áreas de actividade.

As emisións de gases de efecto invernadoiro procedentes da actividade agraria

O sector agrario galego presenta un marcado carácter gandeiro, onde destaca o vacún
como principal actividade produtiva. A fermentación entérica dos ruminantes, a xestión do
esterco e os solos agrícolas producen emisións de GEI, sendo o metano e o óxido nitroso
os máis importantes.

Segundo as estimacións realizadas no Inventario de emisións de gases de efecto
invernadoiro en Galicia, as emisións de gases de efecto invernadoiro no sector agrario
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acadaron no ano 2001 as 3.501.900 toneladas equivalentes de CO2, aumentando con
respecto a 1990 nun 22,2 %. Estas emisións asócianse principalmente a:

O gando [a fermentación intestinal e o manexo do esterco produce emisións de
metano (CH4) e de óxido nitroso (N2O)]. En total, para o conxunto do gando existente
en Galiza a produción de metano ascendeu a 2.379.920 toneladas equivalentes de
CO2 (t) no ano 2001, segundo as estimacións do Ministerio de Medio Ambiente.
Canto ás emisións de N2O, segundo as estimacións realizadas no Inventario de
emisións de gases de efecto invernadoiro en Galicia, no ano 2001 alcanzáronse as
248.560 toneladas equivalentes de CO2 (t).

A queima de residuos agrícolas: trátase das emisións de CH4 e  N2O xeradas pola
queima de restrebas, palla, etc. Segundo os datos que facilita o Ministerio de Medio
Ambiente, supoñen en total 13.110 toneladas equivalentes de CO2 (t).

Emisións procedentes dos solos agrícolas: trátase de emisións directas de N2O
procedentes dos solos agrícolas, de emisións directas procedentes dos solos
dedicados á produción animal e emisións indirectas procedentes do nitróxeno
empregado na agricultura. En total, as emisións de N2O procedentes de solos
agrícolas en Galiza alcanzan as 1.108.870 toneladas equivalentes de CO2 (t)  en
2001.

A valorización dos espazos forestais como instrumento de loita contra o cambio
climático

No marco das políticas de promoción dos sumidoiros, a posibilidade de utilizar o
crecemento das masas forestais como forma de almacenamento de carbono recibiu unha
crecente atención por parte dos xestores públicos para afrontar o cambio climático; os
bosques absorben CO2 da atmosfera e almacénano como carbono, non só na biomasa
senón tamén no subsolo, o que supón unha redución da cantidade de CO2 presente no
aire. Por iso, o Protocolo de Quioto da Convención Marco das Nacións Unidas sobre o
Cambio Climático suxire que a absorción de carbono se empregue para cumprir os seus
obxectivos de redución das emisións de gases de efecto invernadoiro. Así, o Protocolo
de Quioto subliña a importancia que teñen os bosques como sumidoiros de carbono, para o
que propón unha serie de actuacións que favorecen esta funcionalidade: o incremento da
superficie forestal grazas ao repoboamento e a forestación, a aplicación de técnicas
apropiadas de restauración hidrolóxico-forestal, a loita contra a desertización e a defensa do
monte contra incendios forestais, as pragas e enfermidades, así como a mellora da
capacidade de captación de CO2 en termos de biomasa a través de actuacións silvícolas.

Neste contexto, desde o punto de vista ambiental, os bosques galegos cumpren un papel
moi importante. Así, Galiza, que ocupa o 5,85 % da superficie total do Estado español,
dispón de case o 8 % da superficie forestal e, o que é máis importante, do 9,5 % da
superficie forestal arborizada (practicamente un millón e medio de hectáreas). Tendo en
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conta, ademais, a existencia dunha superficie relevante con vocación forestal que non
presenta cuberta arbórea e que, polo tanto, é susceptíbel de actuacións de forestación,
queda patente a importancia das axudas á forestación en terreos non agrarios de
clara vocación forestal, como as contempladas no Programa de Desenvolvemento
Rural de Galiza 2007-2013, e a súa contribución como sumidoiro de CO2.

Segundo o método descrito no Inventario de emisións de gases de efecto invernadoiro en
Galicia, os sumidoiros galegos retiraron no período 1996-2000 34.782.353 toneladas
equivalentes de CO2, o que dá unha media anual de case 7 millóns de toneladas, que
superan amplamente as 2.800.000 t anuais do período anterior (1991-1995). Na seguinte
táboa figuran os cálculos de secuestro de C debido a actividades de xestión silvícola de
reforestación, efectuados a partir dos datos de superficie reforestada por grupos de
especies nos últimos anos:

Fonte: Inventario de emisións de gases de efecto invernadoiro en Galicia.

Por último, a política de valorización dos espazos forestais, tal como se prevé no
Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza 2007-2013, ademais da súa contribución
á mitigación do cambio climático, presenta outros efectos ambientalmente beneficiosos:

 Prevención de incendios forestais.

 Mantemento da diversidade biolóxica das formacións vexetais.

 Xestión sostíbel dos ecosistemas forestais.

 Aumento do consumo de combustíbeis procedentes da biomasa.

ESPECIE

SUPERFICIE
REFORESTADA

ACUMULADA (ha)

ÍNDICE DE
SECUESTRO

DE C
(tC/ha/ano)

TOTAL (tC)
POR

ESPECIE

TOTAL (tC)

1995 Coníferas 18.044 1,58 24.039

Caducifolias 1.919 0,52 998

25.037

1996 Coníferas 25.005 1,58 39.510

Caducifolias 4.786 0,52 2.489

41.999

1997 Coníferas 32.192 1,58 50.863

Caducifolias 7.185 0,52 3.736

54.599

1998 Coníferas 41.015 1,58 64.804

Caducifolias 11.784 0,52 6.128

70.932

1999 Coníferas 44.155 1,58 69.765

Caducifolias 12.147 0,52 63.166

76.081

2000 Coníferas 45.807 1,58 72.375

Caducifolias 12.358 0,52 6.426

78.801

2001 Coníferas 46.980 1,58 74.228

Caducifolias 12.485 0,52 6.492

80.720

2002 Coníferas 48.611 1,58 76.805

Caducifolias 12.659 0,52 6.583

83.388
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 Prevención da degradación dos solos forestais.

 Control da formación de escorregamentos.

 Regulación do ciclo hidrolóxico, asegurando a calidade e provisión de augas e
a recarga dos acuíferos.

 Mantemento do ciclo de nutrientes do solo.

 Contaminación atmosférica e emisións de amoníaco: influencia da actividade agraria
e medidas para a redución de emisións

O Estado español asinou o Protocolo de Goteburgo, do 1 de decembro de 1999,
sobre a contaminación transfronteiriza a gran distancia, relativo á redución da
acidificación, a eutrofización do solo e o ozono na baixa atmosfera.  Para garantir
o cumprimento dos obxectivos ambientais do dito protocolo, estabeleceuse un
límite nacional para cada Estado membro en relación coas emisións de amoníaco
(NH3).

A análise das emisións de NH3 do Inventario español de emisiones mostra que
durante o ano 2000 o sector agrario foi o que máis contribuíu a estas, co 91,2 %
das emisións totais, un 1,2 % menos que en 1990. Para 2010, a previsión de
redución de emisións é do 18 %.

A Directiva 2001/81/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de
outubro, sobre teitos nacionais de emisións de determinados contaminantes
atmosféricos estabelece a obriga de elaborar un programa de redución
progresiva das emisións nacionais dos contaminantes contemplados nela, co
obxecto de que, como moi tarde en 2010, non se superen os teitos nacionais de
emisión estabelecidos. Mediante a Resolución do 11 de setembro de 2003, da
Secretaría Xeral do Ministerio de Medio Ambiente, publícase o Programa
nacional de redución progresiva de emisións nacionais de varios
contaminantes, entre eles o amoníaco (NH3), e proponse a fixación de teitos
nacionais de emisión, tomando como referencia os anos 2010 e 2020, e
procedendo a revisións sucesivas.
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Centrándonos na influencia da actividade agraria nas emisións de amoníaco,
as principais fontes de emisión son o abuso da fertilización nitroxenada e a
aplicación de fertilizantes sen medidas que reduzan a volatilización de substancias
nitroxenadas, a volatilización procedente dos estercos líquidos ou sólidos nos
aloxamentos gandeiros e o almacenamento ou aplicación inadecuada destes.  Co
fin de lograr a redución de emisións de amoníaco procedentes da actividade
agraria, ademais do obrigado cumprimento da condicionalidade, cómpre destacar
as seguintes medidas, que se inclúen no marco de diferentes medidas do
programa:

 Fomento da aplicación do esterco mediante inxección e outros sistemas de
emisión reducida, ben a través das axudas á adquisición de maquinaria e
equipamento axeitado ou a través de medidas agroambientais.

 Investimentos dirixidos á modernización e acondicionamento das cortes para
minimizar a volatilización de nitróxeno amoniacal.

 Asesoramento e divulgación técnica sobre a reciclaxe do esterco para a súa
utilización como fertilizante e outras medidas dirixidas á axeitada xestión deste.

 Extensificación da produción agraria e técnicas ambientais de racionalización
no uso de produtos químicos, actuacións incluídas dentro das medidas
agroambientais.

e) A calidade do solo e os riscos de erosión

O solo constitúe un recurso non renovábel, que presta servizos vitais para as actividades
humanas e a supervivencia dos ecosistemas e que está sometido cada vez a unha
presión maior por ser un dos medios receptores da contaminación e degradación máis
sensíbeis e vulnerábeis. Entre as ameazas principais que afectan os solos destacan a
perda de materia orgánica, a contaminación, a salinización, a compactación, a perda da
biodiversidade do solo, o selado, os deslizamentos de terras, as inundacións ou os
incendios.

O solo galego caracterízase pola acidez, e cómpre sinalar que a carga crítica de acidez
dos solos de Galiza é relativamente elevada debido á frecuencia e intensidade das
precipitacións. A eutrofización constitúe unha ameaza para Galiza, orixinada en fontes
difusas de contaminación relacionadas coa concentración xeográfica da cabana
gandeira, especialmente de vacún e porcino, que leva, nas comarcas afectadas, a unha
utilización elevada de fertilizantes no solo que pode provocarlle danos á calidade das
augas fluviais. Ademais, intensifícanse os procesos de perda de nitróxeno desde o solo
cara a atmosfera, co conseguinte incremento do risco de produción de chuvia ácida. Con
todo, até agora non se identificaron en Galiza casos de saturación de solos por fosfatos.

A desertización, que constitúe unha grande ameaza no conxunto do Estado español, non
representa aínda un problema en Galiza, agás os solos do litoral costeiro en contacto co
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mar; podéndose afirmar con carácter xeral que o solo galego non presenta na situación
actual graves problemas de degradación.

Os solos en Galiza son polo xeral ácidos e ricos en materia orgánica; entre as
medidas que adoptar para o mantemento da materia orgánica do solo cómpre salientar as
seguintes:

 Mellora das técnicas de estabelecemento e manexo integrado ou ecolóxico de
pradarías.

 Fomento de técnicas de sementeira directa mediante axudas á adquisición da
maquinaria axeitada.

 Fomento da utilización do esterco como fertilizante orgánico.

 Asesoramento e divulgación técnica sobre o cumprimento das normas de
condicionalidade, que inclúen medidas especificamente dirixidas a conservar e
evitar a perda de materia orgánica do solo como consecuencia das prácticas
agrarias.

No que respecta á evolución dos procesos de erosión, actualmente o Ministerio de Medio
Ambiente está a traballar na elaboración do Mapa de Estados Erosivos, cuxa data prevista
de finalización é 2012, co obxectivo de detectar, cuantificar e reflectir cartograficamente os
principais procesos de erosión no territorio español e determinar a súa evolución no tempo,
achándose en fase de execución os traballos correspondentes ao territorio galego.
Actualmente os indicadores dispoñíbeis revelan que Galiza conta con taxas de erosión
baixas, sendo a erosión media de 0,3 toneladas por hectárea e ano, moi por debaixo da
media estatal, que revela que o 12 % do territorio español está sometido a procesos
erosivos altos.

Co fin de minimizar a incidencia das prácticas agrarias na erosión do solo, a normativa
reguladora das boas condicións agrarias e ambientais estabelece normas para evitar a
erosión, entre elas: prohibición do labrado en dirección da pendente segundo a pendente
media do recinto; realización de prácticas tradicionais de cultivo, de mínimo labrado ou de
mantemento dunha cuberta vexetal adecuada nas terras en barbeito; respecto das pautas
de rotación de cultivos e os tipos de cuberta vexetal adecuados en zonas de elevado risco
de erosión; mantemento dos socalcos de retención en bo estado de conservación, etc.

Outros aspectos que teñen unha incidencia ambiental negativa son a diminución
progresiva das prácticas de cultivo tradicionais e dos sistemas de gandaría extensiva
baseados no pastoreo. Neste sentido, o Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza
2007-2013 inclúe diversas medidas destinadas a incentivar estes sistemas, entre as que
desempeña un papel de primeira orde as axudas agroambientais.
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f) A problemática dos incendios forestais en Galiza

O medio rural galego enfróntase a toda unha serie de impactos e catástrofes naturais,
dos que se derivan danos significativos sobre as actividades económicas, a poboación e
o ambiente.

Entre eles, cómpre destacar pola súa especial relevancia os incendios forestais,
problema de primeira orde na Comunidade Autónoma galega. No que respecta aos
efectos sobre o ambiente, os incendios forestais teñen importantes implicacións sobre a
auga, aire, flora, fauna e solo. Así, por exemplo, a perda por erosión pode chegar a
alcanzar valores superiores a 100 t/ha, podendo xerar fenómenos de diversa índole,
como o incremento do fluxo rápido nos caudais fluviais, que conduce a episodios
torrenciais con graves danos sobre as economías locais. A deterioración dos solos e dos
ecosistemas por efecto do lume fai que as zonas queimadas sexan especialmente
sensíbeis ás chuvias posteriores, que provocan arrastres de materiais e distorsións do
réxime hídrico, con consecuencias directas nos hábitats fluviais, nas infraestruturas
hidráulicas e no abastecemento de auga.

 Durante a última década, o 53 % dos incendios acontecidos no Estado español
produciuse en Galiza, supoñendo o 20 % da superficie total queimada; tendo en conta
que Galiza representa o 10,72 % da superficie forestal española (INE, 2002), as cifras
demostran a gravidade que alcanza este tipo de catástrofes no territorio galego.

Gráfico 24. Evolución dos incendios forestais en Galiza
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Fonte: Informe provisional de incendios (Consellería do Medio Rural, 2006).

Dos 19 distritos forestais nos que se divide a Comunidade Autónoma de Galicia (5 na
provincia da Coruña, 5 na de Lugo, 5 na de Ourense e 4 na de Pontevedra), os cinco
distritos nos que se divide a provincia de Ourense son os que representan unha maior
superficie afectada. Entre todos eles é destacábel a situación de Valdeorras-Trives, cuxa
superficie afectada foi de 48.792,4 ha entre 1991 e 2002 (o 16 % da superficie galega
afectada), seguida en importancia polos distritos da Limia e Verín-Viana, que representan
o 10,8 % e o 10,6 % da superficie galega queimada. De acordo cos datos definitivos de
2005, en Galiza a superficie queimada ascendeu a un total de 57.452,22 hectáreas.

Cómpre resaltar que a alta incidencia en número de incendios e superficie queimada non
está motivada por unhas condicións climáticas especiais, destacando os datos sobre
intencionalidade ligada a condicións estruturais.

Por outra banda, é preciso subliñar que a loita contra os incendios se ve notabelmente
dificultada por factores ligados ao contexto socioeconómico galego, como son a enorme
dispersión da poboación no territorio, o elevado índice de envellecemento da poboación
rural e o crecente abandono de terras e da actividade agraria. Así mesmo, destaca a
influencia xerada por un sector agroforestal disperso no territorio e unha propiedade
forestal atomizada.

A ameaza que para o monte representan os incendios forestais en Galiza levou á
aprobación dunha norma autonómica específica, a Lei 3/2007, do 9 de abril, de
prevención e defensa contra os incendios forestais en Galicia (DOG nº 74, do 17 de
abril de 2007). Esta norma estabelece unha zonificación do territorio segundo o risco
espacial de incendio forestal, con base nos datos estatísticos sobre incendios,
vulnerabilidade da poboación, ameazas aos ecosistemas forestais e protección do solo
fronte á erosión; distinguindo entre zonas de baixo, medio e alto risco de incendio
forestal.

Defínense as zonas de alto risco de incendio como aquelas superficies onde se
recoñece como prioritaria a aplicación de medidas máis rigorosas de defensa contra os
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incendios forestais perante o elevado risco de incendio, pola especial frecuencia ou
virulencia dos incendios forestais ou pola importancia dos valores ameazados. Estas
zonas delimítanse a nivel parroquial e municipal no Plan de Prevención e Defensa contra
os Incendios Forestais de Galicia (Pladiga) e nos plans de prevención e defensa contra
os incendios forestais de distrito. As zonas de alto risco de incendio, que ocupan case o
69 % do territorio galego (máis de 2 millóns de hectáreas), foron delimitadas mediante a
Orde do 18 de abril de 2007, pola que se zonifica o territorio con base no risco espacial
de incendio forestal (DOG nº 79, do 24 de abril de 2007), incluídos os concellos que
figuran en vermello no mapa que se mostra a seguir. O resto dos municipios están
clasificados como zonas de medio risco de incendio forestal.
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Mapa 10. Zonas declaradas de alto risco de incendios (2007)



Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza 2007-2013.                                      . 17-12-2007

80

g) As enerxías renovábeis: novas oportunidades para o desenvolvemento rural

As enerxías renovábeis son elementos clave na evolución económica galega, xa que
permiten lograr unha maior cohesión social e territorial ao implantárense maioritariamente
nas zonas rurais que adoitan estar en desvantaxe en termos socioeconómicos. Polo
tanto, teñen unha considerábel influencia na actividade económica local, dado que estas
fontes aproveitan recursos naturais endóxenos cunha elevada participación de recursos
empresariais e humanos.

As enerxías renovábeis en Galiza están a superar os obxectivos marcados tanto pola
Unión Europea coma polo Plan de Fomento das Enerxías Renovábeis en España (1999).

Táboa 34. Cumprimento dos obxectivos da Unión Europea

Contribución das enerxías renovábeis Situación
Galiza 2001

Previsión
Galiza 2010

Obxectivo UE
2010

Obxectivo
UE-España

2010
Respecto ao consumo de enerxía eléctrica
(sen considerar a hidráulica como E.R.) 26,3 % 60,00 % 12,50 % 17,70 %

Respecto ao consumo de enerxía eléctrica
(considerando a hidráulica como E.R.) 55,2 % 90,00 % 22,10 % 29,40 %

Fonte: Galicia 2004 (Xunta de Galicia, 2006).

Gráfico 25. Enerxía primaria segundo fonte empregada

Táboa 36. Potencia eléctrica instalada. Ano 2004

Estado
español

(MW)
Galiza (MW) % Galiza fronte ao total do

Estado

CENTRAIS EN RÉXIME ORDINARIO
Hidráulica 16.922 (*) 2.875 17,0

Nuclear 7.590 0 0,0

Carbón 11.804 1.946 16,5

Produtos petrolíferos, gas natural, residuos 17.378 539 3,1

TOTAL RÉXIME ORDINARIO 53.694 5.360 10,0

Táboa 35. Enerxía primaria total (ktep)
Enerxía primaria en Galiza Total Import. Galiza

Enerxía primaria total de
orixe renovábel 1.482 119 1.363

Enerxía primaria total de
orixe non renovábel 11.615 9.942 1.673

Enerxía primaria total 13.097 10.061 3.036

Fonte: INEGA (2006)

NOTA DA TRADUTORA: corríxase no gráfico 25 “Gran hidráulica”
por “Grande hidráulica”.
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CENTRAIS EN RÉXIME ESPECIAL
Non renovábeis (1) 5.726 539 9,4

Solar 37 0,75 2,0

Eólica 7.982 1.824 22,9

Hidráulica 1.661 (**)362 21,8

Biomasa (biomasa + biogás) 438 50 11,4

Residuos 1.007 67 6,7

TOTAL RÉXIME ESPECIAL 16.851 2.843 16,9
TOTAL 70.545 8.203 11,6

Fonte: Balance enerxético de Galicia 2004 (Consellería de Innovación e Industria, 2006).

(1) As centrais en réxime especial non renovábeis son as que utilizan produtos petrolíferos, gas natural e carbón.
(*) Dos 2.875 MW instalados en réxime ordinario, 2.845 MW corresponden a grande hidráulica e 30 MW a minihidráulica.
(**) Dos 362 MW instalados en réxime especial, 152 MW corresponden a grande hidráulica e 210 MW a minihidráulica.

Táboa 37. Xeración bruta de electricidade. Ano 2004

Estado español (MW) Galiza (MW) % Galiza fronte ao total do Estado

CENTRAIS EN RÉXIME ORDINARIO
Hidráulica 2.552 (*) 461 18,1

Nuclear 5.470 0 0,0

Carbón 6.766 1.330 19,7

Produtos petrolíferos, residuos 1.388 72 5,2

Gas natural 2.720 0 0,0

Gas siderúrxico 96 0 0,0

TOTAL RÉXIME ORDINARIO 18.992 1.863 9,8
CENTRAIS EN RÉXIME ESPECIAL
Gas natural 2.076 73 3,5

Produtos petrolíferos 675 135 20,0

Carbón 46 0 0,0

Hidráulica 409 (**) 69 16,9

Eólica, biomasa, residuos 1.917 425 22,2

TOTAL RÉXIME ESPECIAL 5.123 702 13,7
TOTAL XERACIÓN ELÉCTRICA 24.115 2.565 10,60
Xeración eléctrica orixe renovábel (1) 1.878 955 19,60 %
Xeración eléctrica con carbón 6.812 1.330 19,50 %

Fonte: Balance enerxético de Galicia 2004 (Consellería de Innovación e Industria, 2006).

(1) As centrais en réxime especial non renovábeis son as que utilizan produtos petrolíferos, gas natural e carbón.

(*) Dos 2.875 MW instalados en réxime ordinario, 2.845 MW corresponden a grande hidráulica e 30 MW a minihidráulica.

(**) Dos 362 MW instalados en réxime especial, 152 MW corresponden a grande hidráulica e 210 MW a minihidráulica.
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Enerxía eólica: avaliando os datos de potencia eólica instalada nas distintas
Autonomías, obsérvase que Galiza é a Comunidade con maior potencia instalada
do Estado (1.824 MW, que supoñen o 22,9 % do total español en 2004) e a de
maior potencia de instalación a medio prazo.

Biomasa e cultivos enerxéticos: Galiza é a primeira Comunidade canto a
residuos forestais, cunha dispoñibilidade de 995.000 Tm por ano de biomasa
forestal residual en condicións sostidas. A biomasa utilizada na Comunidade para
xerar calor e electricidade representa unha enerxía de 452 ktep8/ano. Galiza conta
na actualidade con dúas centrais de biomasa (Ence e Allarluz), sumando un total
de 39,16 MW de potencia instalada. As características climáticas, a distribución da
poboación e a gran tradición e importancia das explotacións madeireiras reflicten
un potencial considerábel para este tipo de enerxía en Galiza. Actualmente o
consumo de biomasa é de 319 ktep de enerxía final. Entre as vantaxes da
utilización desta fonte de enerxía cómpre salientar a ausencia de contaminantes
nitroxenados ou sulfurados e a practicamente nula presenza de partículas sólidas
nas emisións.

Biogás: hoxe en día están a funcionar tres centrais, unha planta de tratamento de
residuos sólidos urbanos (RSU) en Nostián (A Coruña), cunha potencia instalada
de 6,28 MW, a planta de Biocerceda (Cerceda) de 2,27 MW e unha planta de
coxeración no vertedoiro de Bens de 2,50 MW (A Coruña) que aproveita biogás.

8 1 ktep = 1000 tep. 1 tep (tonelada equivalente de petróleo) = 10.000.000 kcal
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Biocombustíbel: en decembro de 2002 comezou a funcionar a planta de
produción de etanol (126.000 m3/ano) a partir de cereais. Este combustíbel
empregado no transporte revélase como alternativa para o logro dun dos
obxectivos da UE, que prevé que no ano 2010 o 5,75 % dos combustíbeis
utilizados neste sector sexan biocarburantes.

Enerxía minihidraúlica: en Galiza existen 97 centrais cunha potencia instalada de
240 MW.

Solar: a finais de 2004 a superficie instalada de paneis solares térmicos era de
9.013 m2 e a potencia en paneis fotovoltaicos era de 747 kW.

Enerxía do mar: o aproveitamento da enerxía do mar encóntrase hoxe en día en
proceso de investigación con diversos sistemas que, aínda que non alcanzaron a
suficiente madureza tecnolóxica, xa comezaron a dar resultados moi
prometedores.

3.1.4.  Economía rural e calidade de vida

a) Unha necesidade: diversificar a base económica das áreas rurais

Como xa se mencionou (ver número 3.1.1.), ao levar a análise ao nivel de NUTS V, dos
315 municipios galegos 249 son rurais na definición da OCDE (menos de 150 hab./km2) e
ocupan o 88,14 % do territorio da Comunidade Autónoma. Ese elevado peso das áreas
rurais acompáñase dunha importancia aínda elevada, en termos comparativos, do sector
agrario dentro da estrutura económica de Galiza, especialmente en termos de emprego.
De modo que unha gran parte dos municipios rurais presentan unha alta dependencia
das actividades agrarias e forestais. En consecuencia, se a achega do sector
agrogandeiro e forestal á economía de Galiza diminuíu continuamente nas últimas
décadas, estas actividades seguen a ter unha importancia estratéxica para o equilibrio
territorial e a xestión do territorio.

O peso da actividade agraria nas áreas rurais de menor densidade de poboación é
maioritario, o que se evidencia cando a escala de análise se leva ao nivel municipal
(NUTS V) e aínda máis se descendemos ao nivel das parroquias (entidade inferior ao
municipio, sen personalidade administrativa, que responde ao sistema de ocupación
dispersa do territorio galego). Así, en 2001, en 122 de 315 municipios de Galiza máis do
20 % da poboación ocupada traballaba no sector agrario. Máis do 65 % destes
municipios están nas provincias de Lugo e Ourense. O conxunto da provincia de Lugo,
así como o 80 % dos seus municipios, superaban o 20 % de poboación ocupada no
sector agrario. En 87 municipios dos 315 de Galiza esa porcentaxe era superior ao 25 %
da poboación ocupada e en 38 municipios superaba o 40 %.
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Abundando nese fenómeno, o mapa seguinte mostra como aínda en 1996 a ocupación
no sector agrario resultaba predominante en gran parte do territorio, até o punto de que,
a nivel comarcal (NUTS IV), en 15 das 53 comarcas galegas o sector cun maior volume
de poboación ocupada era o agrario.

Mapa 11. Clasificación dos municipios e as comarcas de Galiza segundo o principal sector en
termos de emprego. 1996
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Gráfico 26. NÚMERO DE MUNICIPIOS CON
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NOTA DA TRADUTORA: corríxase “servicios” por
“servizos” e “construcción” por “construción”
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Ao longo das últimas décadas, as áreas rurais de Galiza experimentaron de forma
xeneralizada, aínda que con intensidades variábeis, unha perda continua de poboación.
Este proceso de despoboamento rural está estreitamente relacionado coa dinámica do
emprego e ten a súa orixe na combinación de dous factores:

 A intensa caída do emprego agrario. Neste sentido, hai que destacar que,
considerada no contexto europeo, Galiza caracterízase por unha desagrarización
tardía mais abrupta: o emprego agrario, que aínda en 1985 superaba o 40 % do
total, concentrou o seu descenso nas dúas últimas décadas, de xeito que só no
decenio 1991-2001 o número de ocupados na agricultura se reduciu en case un
60 %.

 A escasa xeración de novos empregos noutras actividades nas áreas rurais.

Dadas esas tendencias e a elevada dependencia do sector agrario que segue a
presentar unha boa parte dos municipios rurais, co fin de frear o despoboamento destes
municipios faise imprescindíbel actuar nunha dupla dirección:

 O fomento do relevo xeracional no sector agrario, co fin de atenuar a caída do
emprego no sector.

 O apoio decidido ao desenvolvemento de actividades non agrarias, que permitan
reforzar a base económica das zonas rurais e xerar novos empregos nos sectores
industrial e de servizos.

O Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza 2007-2013 recolle esa aposta
decidida pola xeración de novas actividades no medio rural, que contribúan a frear
o seu proceso de despoboamento. Isto reflíctese no peso concedido ás medidas do
Eixe 3, tanto as xestionadas pola Administración como as aplicadas a través do enfoque
Leader por medio de grupos de acción local.

b) Actividades que promover para a diversificación da economía rural

A pesar de que a actividade agraria segue a ser un piar básico do desenvolvemento e un
importante elemento dinamizador do tecido social, detéctase unha diversificación das
zonas rurais cara a actividades económicas como o turismo, xa mencionado, as
pequenas industrias, a artesanía ou as empresas de servizos.

Con todo, ese proceso de diversificación é aínda incipiente na maioría das zonas rurais,
especialmente naquelas afastadas das principais áreas urbanas. Por iso, cómpre poñer
en marcha actuacións que impliquen unha mellora do desenvolvemento económico do
medio rural dirixidas aos seguintes sectores:

As PEME industriais e as pequenas empresas de servizos: as áreas rurais presentan,
en xeral, un sector secundario e terciario pouco desenvolvido. É preciso aproveitar a
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existencia de novos nichos de mercado e apoiar a creación tanto de empresas que
satisfagan necesidades locais como empresas que, baseándose na capacidade de
innovación, poidan abrir camiños que lles permitan competir en mercados máis amplos
aproveitando as vantaxes comparativas das áreas rurais (menor custo do solo,
dispoñibilidade de man de obra cun nivel crecente de cualificación) así como a mellora
que se está a producir na accesibilidade destas áreas.

A artesanía: a actividade artesanal en Galiza adquire unha grande importancia, tanto
desde o punto de vista económico como cultural, ao contar cunha gran diversidade de
oficios que ocupan un lugar destacábel nas tradicións populares. É importante subliñar
a importancia que cobra a pequena industria artesanal de alimentos agrarios
tradicionais, algúns deles recoñecidos con indicativos de calidade, o que incrementa a
súa valoración por parte do consumidor.

A caza e a pesca fluvial: Galiza presenta unhas excelentes condicións para a práctica
deste tipo de deportes, que se poden converter nun importante atractivo que ademais
contribuirá a conseguir que a demanda de turismo rural non sexa estacional.

As enerxías renovábeis: convén sinalar o aumento da potencia instalada deste tipo de
enerxías, que entre os anos 1998 e 2000 rexistrou un incremento do 24,6 %.

En definitiva, o desenvolvemento do potencial de novos sectores na procura da
sostibilidade económica e social, en coherencia co proclamado a través das Estratexias
de Lisboa e Goteburgo, constitúen un importante factor no proceso de crecemento,
creación de emprego e sostibilidade das zonas rurais galegas.

Táboa 38. Tecnoloxías da  información e a comunicación. Equipamento das empresas galegas. 2006. Fonte:
Ministerio de Administracións Públicas (2007).

TIC en empresas (xaneiro 2006). % de empresas con:
GALIZA ESPAÑA

Ordenador 96,6 98,4

Rede de área local (LAN) 66,8 70,8

Conexión a Intranet 22,5 27,8

Conexión á Internet 87,6 92,7

Correo electrónico (e-mail) 85,6 90,5

Acceso á Internet mediante banda ancha 91,4 94,0

Conexión á Internet e sitio/páxina web 50,5 50,2

c) O turismo no medio rural de Galiza

O concepto de "“urismo rural"”abrangue o conxunto de actividades que se desenvolven
no medio rural que teñen como motivacións principais o descanso, a valoración da
paisaxe, dos valores patrimoniais e culturais dun espazo concreto, así como a práctica de
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actividades de lecer en contacto cun medio non masificado. En definitiva, a oferta de
aloxamentos rurais é importante, mais ten que complementarse cunha serie de servizos
de tipo social, cultural e deportivo que, xunto co aloxamento, integren o paquete turístico
rural.

Nos últimos anos produciuse no Estado español un importante auxe do turismo rural.
Esta evolución explícase por diferentes razóns, entre as que se poden resaltar:

Satisfai a demanda de espazos abertos para a práctica dunha ampla gama de
actividades lúdicas, deportivas ou de distracción cultural.

Responde ao crecente interese polo patrimonio natural e cultural rural.

As posibilidades deste recurso que, tanto polo seu efecto multiplicador e produtor
de ganancias complementarias como pola súa capacidade de creación de
sinerxías, é xerador de demanda de infraestruturas e de servizos de apoio ao
mundo rural.

O fenómeno do turismo rural nace en Galiza con forza na década de 1990 como unha
estratexia de desenvolvemento rural que pretende complementar as rendas agrarias,
fixar poboación e conservar o patrimonio cultural. O turismo rural benefíciase da boa
imaxe turística de Galiza e das tendencias ascendentes do seu turismo e proporciona,
asemade, unha nova visión do territorio como elemento de atracción, converténdose
cada vez máis en motivo fundamental da viaxe, de forma que a existencia dunha boa
oferta de turismo rural redunda no turismo de Galiza.

Táboa 39. Datos do turismo rural en Galiza. 2005

Turismo rural en Galiza
Nº de estabelecementos 460

Nº de prazas ofertadas (máx. anual) 4.799

Emprego (media anual) 741

Grao de ocupación media anual 16,98 %

Grao de ocupación media (España) 20,30 %

Ocupación máxima (agosto) 57,99 %

Ocupación mínima (xaneiro) 5,39 %

A pesar do importante crecemento da oferta de aloxamentos de turismo rural, as baixas
taxas de ocupación rexistradas sitúan moitos deles por debaixo do límite de rendibilidade,
quedando aínda pendente unha consolidación do sector. Neste sentido, é necesario
incidir en potenciar a calidade, incrementar a profesionalización do sector e mellorar
a oferta de servizos complementarios, cuestións que son aínda unha materia
pendente no sector do turismo rural galego. Por iso, no Programa de Desenvolvemento
Rural 2007-2013 prestaráselles unha atención especial a esas actuacións e tamén á

O Camiño de Santiago: un activo turístico clave

En termos xerais, o papel promocional do Camiño de
Santiago como difusor dunha nova forma de facer
turismo é fundamental para o desenvolvemento
turístico galego. Trátase dun activo turístico clave
que, ademais, transcorre na súa práctica totalidade
por áreas rurais, polo que debe desempeñar un
importante papel na potenciación destas zonas desde
o punto de vista turístico.

Fonte: elaboración propia a partir das
Guías de Turismo de Galicia.
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dotación de infraestruturas turísticas (rutas de sendeirismo, centros de información turística,
etc.) e ao apoio á comercialización conxunta por parte de asociacións de empresarios do
sector mediante a creación de paquetes e produtos turísticos.

d) A necesidade de equiparar a calidade de vida e as oportunidades ao estándar
urbano

As características descritas do medio rural galego, en especial o elevado grao de
dispersión da poboación, dificultan e encarecen a prestación de infraestruturas e servizos
básicos, constatándose importantes deficiencias neste sentido.

Os case 30.000 núcleos de poboación galegos supoñen a metade de todos os núcleos
de poboación de España, coa agravante de que case o 90 % destes (26.768 núcleos)
teñen menos de 100 habitantes. Dado que o 99,23 % das entidades de poboación de
Galiza teñen menos de 1000 habitantes e nelas se asenta o 48,13 % de toda a
poboación, é un reto ofrecerlle servizos dunha calidade aceptábel a esta poboación.

O logro dunha axeitada cobertura de equipamentos sociais, de sanidade e educación
resulta de vital importancia para frear a tendencia ao despoboamento das áreas rurais e
aumentar o atractivo destas zonas, conseguindo equiparalas ao estándar e ás
oportunidades existentes nas zonas urbanas.

Así mesmo, ás tradicionais necesidades en materia de infraestruturas básicas deben
engadírselles actualmente as relacionadas coa sociedade da información. A extensión
das novas tecnoloxías da información ao ámbito rural cobra igual importancia que a
solución dos clásicos problemas de accesibilidade, xa que abre novas posibilidades
para o desenvolvemento de actividades no ámbito rural que, en parte, veñen a
compensar a tradicional desvantaxe do illamento respecto dos centros de actividade
urbana. Mais, obviamente, é preciso asegurar os medios e infraestruturas necesarias.

A táboa seguinte reflicte a comparativa canto á dotación de TIC e equipamentos
tecnolóxicos nos fogares fronte á situación media estatal; compróbase que a
Comunidade está peor dotada, tanto a nivel dos fogares coma nas empresas. O teléfono
fixo aparece en Galiza cunha porcentaxe lixeiramente superior á media dos fogares de
España, o que evidencia que a substitución que se dá nos fogares máis avanzados
tecnoloxicamente aínda está minorada en Galiza. Estas deficiencias son aínda máis
acusadas no medio rural galego, onde a dotación en novas tecnoloxías é insuficiente, o
que contribúe a acentuar o seu illamento dos centros de actividade urbana. As accións
dirixidas á redución da brecha dixital do ámbito rural son, polo tanto, indispensábeis.
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Táboa 40. Tecnoloxías da información e a comunicación. Equipamento das vivendas.

TIC en fogares (2º semestre 2006). (%) de fogares con:
GALIZA ESPAÑA

Teléfono móbil 83,5 89,1

Ordenador 52,9 58,4

Acceso á Internet 30,7 41,1

Acceso á Internet que utilizan banda
ancha

71,5 79,5

Teléfono fixo 83,7 82,8

Vídeo 60,3 69,4

DVD 59,7 73,4

Fonte: Ministerio de Administracións Públicas (2007).

Polo tanto, as novas tecnoloxías resultan imprescindíbeis á hora de eliminar as
barreiras que existen no medio rural para o acceso á formación e á información
especializada, froito da dispersión do hábitat e do illamento xeográfico no que se
encontra unha parte da poboación. Debido á dificultade para a conciliación da formación
profesional coa vida familiar, a participación das mulleres en actividades formativas neste
eido é esencial.

Ademais das tecnoloxías máis novas e do acceso á información a través de medios
tecnolóxicos, non se deben deixar de considerar as infraestruturas de carácter máis
básico ou habitual. No entanto, a dispersión da poboación xa comentada e a orografía
sinuosa fan que unha resposta planificada en función da poboación obxectivo sexa
imprescindíbel para estes investimentos.

e) A valorización do patrimonio natural e cultural como factor de desenvolvemento

Nos núcleos rurais galegos existe unha elevada presenza de recursos de interese
cultural, ambiental e patrimonial cuxa importancia non se corresponde coa poboación que
pode acceder á súa visita. É dicir, éntrase nun proceso de depauperación do recurso por
non existir sistemas de acceso a este: ao impedirse a súa visita por non dispoñer dunha
infraestrutura mínima, este descoñécese, deteriórase e mesmo pode chegar a perderse.
Por iso, as actuacións neste eido son tamén relevantes tanto para a mellora da calidade
de vida dos residentes coma para a atracción de visitantes. A conservación, mellora e
difusión do patrimonio rural galego, tanto natural coma cultural, constitúe, pois, unha
ferramenta clave para favorecer a calidade de vida nas zonas rurais e, asemade,
diversificar a súa economía.
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A posta en valor de elementos patrimoniais e a consolidación dos recursos culturais
supón un recoñecemento para os habitantes das áreas rurais que os albergan como
axentes activos da súa custodia. A poboación verase así recompensada polo
mantemento desinteresado e/ou veciñal dos recursos que fixo até o momento,
permitíndolle un uso de maior proxección e capacidade. Así mesmo, estes recursos
postos en valor ou as pequenas infraestruturas que permitan observar mellor unha
paisaxe ou realizar un percorrido de beleza natural suporán un valor engadido para as
condicións turísticas xerais da zona.

En Galiza existen arredor de 2800 comunidades de montes veciñais en man común
cunha superficie media superior ás 200 hectáreas, preto de 150.000 comuneiros
integrados nas comunidades propietarias e medio millón de habitantes implicados. A
modificación das condutas de xestión destes terreos ha de supoñer un cambio importante
no comportamento para o conxunto dos terreos de monte, ademais de constituír en
moitas zonas un elemento clave de dinamización das comunidades rurais.

Mapa 12. Porcentaxe da superficie municipal ocupada por montes veciñais en man común
(MVMC)

f) A igualdade de oportunidades

A incorporación da muller á vida económica e social, como protagonista de pleno dereito,
é un dos cambios de maior transcendencia acontecidos no Estado español nos últimos
anos. Este feito mellorou a protección social e laboral da muller rural mais, malia estes
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avances, as mulleres no medio rural continúan a padecer unha situación de clara
desvantaxe.

Neste sentido, o Fondo Europeo Agrario de Desenvolvemento Rural concibe a igualdade
de oportunidades como obxectivo prioritario, destacando a importancia que representa a
muller en materia de revitalización do medio rural e promovendo que a perspectiva de
xénero impregne as estratexias formuladas, de xeito que as mulleres teñan
efectivamente iguais oportunidades laborais, políticas e culturais.

Ao mesmo tempo que no medio urbano se tende a unha maior igualdade na repartición
das tarefas domésticas, no medio rural estas tarefas están aínda moi diferenciadas, feito
que provoca unha sobrecarga laboral para as mulleres.

É importante sinalar tamén a extraordinaria contribución da muller nos negocios
familiares, pois existe unha alta porcentaxe de pequenas e medianas empresas e
negocios familiares, especialmente nos núcleos pequenos e no medio rural, nos que
participa da actividade comercial.

Entre as políticas autonómicas galegas e en consonancia coa buscada igualdade de
oportunidades como un dos obxectivos prioritarios do Feader, destaca a preocupación
polo respecto deste principio de igualdade para as mulleres, así como por levar adiante
as medidas necesarias para eliminar os obstáculos que impiden a consecución desa
igualdade real. O Servizo Galego de Igualdade (SGI) traballa nesta liña para lograr a
incorporación da muller ao mercado laboral, apoiando particularmente:

A muller na agricultura
galega

Cómpre destacar o
importante papel que
ocupa a muller na
actividade agraria
galega. Así, a diferenza
dos demais sectores
económicos de Galiza,
na agricultura as
mulleres presentan un
maior grao de
ocupación, feito que
queda reflectido na
maior porcentaxe de
mulleres titulares de
explotación.

Mapa 13. Distribución provincial das explotacións agrarias
pertencentes a mulleres titulares xefe de explotación segundo

tamaño en UDE

Fonte: Censo agrario de 1999 (INE, 2006).

Explotacións
menos de 24 UDE

Nº de explotacións segundo
tamaño en UDE

94.000
47.000
9.400

Menos de 8 UDE
8 a16 UDE
16 a 24 UDE
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O autoemprego e a creación de empresas por parte de mulleres.

A incorporación das mulleres a todos os eidos da vida social, política e cultural da
sociedade, a través do apoio ao asociacionismo.

O apoio aos colectivos de mulleres en risco de exclusión social e a loita contra a
violencia de xénero, a través da prevención, a intervención sobre as vítimas, a súa
recuperación psicolóxica e reinserción social, formativa e laboral.

3.1.5.  A metodoloxía Leader

Os resultados da primeira experiencia do proceso de aplicación de programas europeos
ao desenvolvemento das zonas rurais, coñecida como Leader I, alentaron a Unión
Europea a continuar nesta liña de acción e a deseñar estratexias de desenvolvemento de
áreas rurais que toman como modelo esta iniciativa Leader. Así, no período 1994/1999 a
UE estabelece a iniciativa Leader II, e en España finánciase dentro dos programas dos
fondos estruturais o denominado Programa de Desenvolvemento e Diversificación
Económica das zonas rurais (Proder).

A aplicación dos programas Leader II e Proder I tratou de ser un feito relevante no
medio rural galego, non tanto polo volume de fondos mobilizado e o seu impacto nas
áreas rurais implicadas, senón polo seu enfoque teoricamente innovador, pretendendo
constituír unha nova forma de intervención nas que as comunidades rurais debían ter un
claro protagonismo e marxe de manobra.

No período de programación 2000/2006, en Galiza, xunto á iniciativa Leader,
denominada Leader+ neste período, desenvolvéronse o programa Proder II, dentro da
programación dos fondos estruturais, e ademais outro programa propio, denominado
Agader, desenvolvido pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader). Se
aos programas xa citados se lles engaden tres grupos que recibiron financiamento do
programa Leader+ interautonómico (Os Ancares, Pena Trevinca e Ponte dos Santos),
Galiza ten cuberta a totalidade do seu territorio rural con programas xestionados por
grupos de acción local.

No punto 3.4.2 ofrécese unha análise e avaliación dos resultados da aplicación da
iniciativa Leader+, que se tivo en conta para a definición do eixe 4 do novo Programa.
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3.1.6. Síntese DAFO do medio rural galego

Táboa 42. Cadro DAFO en relación coa situación do contexto galego

DEBILIDADES FORTALEZAS
Descrición Cuantificación Descrición Cuantificación

Pertenza á periferia económica da UE. Diversidade xeográfica, a presenza do mar e a climatoloxía
determinan a riqueza en diversos recursos.

Deficiencias en termos de infraestruturas e equipamentos de servizos básicos.

Reducido nivel de articulación produtiva.
Poboación dispersa no territorio, feito que encarece a prestación de servizos
básicos.

Malia o crecente desequilibrio interno, constátase unha forte
interrelación rural-urbano e un policentrismo urbano.

Aumento do desequilibrio na
distribución da poboación e a
actividade económica: concentración
na zona costeira.

Distribución poboación galega:
Pontevedra 33,97 %; A Coruña 40,79
%, Lugo 12,95 % e Ourense 12,29
%.
Incremento poboación 2000-2005:
Pontevedra: + 2,81 %; A Coruña:
+1,65 %; Ourense: - 1,65 % e Lugo: -
2,19 %.

Vantaxes competitivas en actividades como a pesca, o
marisqueo e a acuicultura: existencia de man de obra
especializada e de tecido industrial e canles consolidadas.

Regresión demográfica e
envellecemento da poboación.

Crecemento vexetativo = - 3,03 por
1000 hab. (2005)
Pob. > 65 anos = 21,26 % (media
estatal 16,65 %).

Atraso estrutural fronte ás medias
comunitarias.

PIB per cápita (UE-25 = 100 ) = 76,6
%.

Existencia de actividades competitivas e innovadoras e con
potencial: moda e confección, biotecnoloxía, química,
derivados da madeira e da artesanía, alimentación, enerxías
renovábeis....

Desintegración económica interna.

C
O

N
TE

XT
O

 S
O

C
IO

EC
O

N
Ó

M
IC

O
 G

A
LE

G
O

Escasa integración dos servizos no sistema produtivo galego.

Sistema económico relativamente descentralizado.
Existencia de conglomerados industriais ben asentados.
Tradición emprendedora da poboación galega.

Mapa 14. Grupos Leader, Proder e Agader en
Galiza

Táboa 41. Grupos Leader, Proder e Agader en
Galiza

Municipios
%

poboación
% superficie

Leader + 184 26,43 % 61,83 %

Proder II 71 29,94 % 14,20 %

Agader 47 8,33 % 16,57 %

Leader +
interautonómico 12 1,11 % 6,25 %

TOTAL 314 65,80 % 98,85 %
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Presenza de servizos tradicionais de baixa produtividade.
Deterioración progresiva da produtividade en termos de converxencia co
Estado español.
Sector pesqueiro en crise: desaxustes entre frota e posibilidades de pesca.
Atomización empresarial, predominio
da pequena empresa e escasa
innovación.

50,68 % das empresas sen
asalariados (2002).

Vinculación da base produtiva a factores endóxenos de
calidade e distribuídos en todo o territorio que favorecen en
certo modo o equilibrio territorial.

Canles comerciais insuficientemente desenvolvidas.
Baixas taxas de actividade e
ocupación.

Taxa actividade = 53,04 %
Taxa ocupación = 47,76 %

Desigualdade no mercado laboral
segundo o xénero.

Taxa paro feminino/masculino =
220,21 (2003)

Diminución progresiva
das taxas de
desemprego.

192.600 persoas  en 1998
148.700 persoas  en 2003

AMEAZAS OPORTUNIDADES
Descrición Cuantificación Descrición Cuantificación

Cambios nas regulacións e acordos internacionais con influencia no tecido
produtivo galego (PAC, OMC, acceso a caladoiros...).

Situación fronteiriza con Portugal: posibilidade de
cooperación e complementariedade con Rexión Norte
Portugal.

Aumento da competencia en materia de prezos e custos por parte de países
emerxentes como consecuencia da liberalización económica e da ampliación
da UE aos países do Leste.

Existencia dunha imaxe positiva no conxunto do Estado/ clima
social e empresarial favorábel.

Reto da integración social e económica dos fluxos migratorios. Migración: chegada de poboación estranxeira, que permita
reverter o estancamento da poboación.

Crecente competencia doutros territorios para atraer investimentos. Actuación dos diversos fondos europeos en prol da
converxencia de Galiza.
Crecemento económico intra-UE.
Implantación de tecnoloxías da información e a comunicación,
que xeran novos servizos potenciais.
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Táboa 43. DAFO en relación coa situación do complexo agroalimentario e forestal en Galiza

DEBILIDADES FORTALEZAS
Descrición Cuantificación Descrición Cuantificación

Progresiva perda de peso do sector
agrario no conxunto da economía
galega.

Ano 2000 = 4,1% PIB
Ano 2003 = 3,35% PIB

Importancia socioeconómica do
sector.

VEB agrario (2003) = 3,35 %
Emprego agrario = 8,39 %

Drástica diminución da ocupación
agraria. (1996-2005): - 53,3 %

Proceso de reestruturación =
mellora da dimensión económica
das explotacións.

Explotacións > 16 UDE:
1999 = 2,68 %
2003 = 18,97 %

Escasa dimensión económica das
explotacións.

Explotacións  <  8  UDE  =
81,03 %

Elevada porcentaxe de mulleres que
son titulares de explotación.

51,96 %

Excesivo minifundismo.
Pequena dimensión media das
explotacións.

92,37 % < 20 ha
SAU/explotación media =
7,11 ha

Posibilidades de diversificación da produción agraria.

Propiedades divididas en excesivo
número de parcelas.

17,53 parcelas por
explotación.

Capacidade para a extensificación da produción e a redución dos
custos medios, aproveitando as superficies abandonadas ou
infrautilizadas.

Envellecemento da poboación
agraria: escaso número de titulares
de explotación mozos.

5,0 % < 34 anos
61,0 % > 55 anos

Importante progreso da agricultura galega.
Potencial da industria cárnica, láctea e de produción de alimentos
para o gando.

Escaso nivel de formación
académica dos traballadores do
sector.

6,25 % agricultores con
educación básica.

Auxe do sector vitivinícola (Rías
Baixas e tramo Miño Sil).

Viñedo = 4, 72 % SAU

Baixa produtividade do traballo do
sector agrario.

MBT/UTA = 6,07 UDE
Cultivos hortícolas, vinculados a pequenas hortas familiares, cunha
crecente adaptación aos mercados.

Tendencia regresiva da
produtividade do sector, tanto
respecto á media galega coma en
relación ao sector agrario español.

Outros sect. Galiza
Ano 2000 = 63,67 %
Ano 2003 = 58,46 %
Sect. agr. estatal
Ano 2000 = 84,93 %
Ano 2003 = 85,79 %

Diferenciación de produtos a través
da calidade con grande acollida nos
mercados:
D.O.
D.E.
I.X.P

4 D.O. en queixos.
D.E. pataca e mel.
I.X.P. Lacón e Ternera
Gallega (incremento dun 32,2
% no número de produtores
inscritos).
D.O. en viños (29 %).

Potencial da agricultura ecolóxica.
Redución da renda agraria total e
estancamento da renda agraria por
ocupado.

Renda agraria en 1990 =
1.030,8 millóns  de €.
Renda agraria en 2002 =
858,2 millóns de €.

Importancia da gandaría vacúa.
Produción cárnica de prestixio.
Produción leiteira.

Porcentaxe que representa o
gando vacún galego respecto do
total en España: 16,77 %.

Bloqueo do mercado de terras, que impide o incremento da
superficie das explotacións que continúan activas.

Gran potencial produtivo do sector forestal a escala europea.

Escasa produtividade da
agroindustria: Galiza, xunto con
Estremadura, conta coa menor
produtividade a nivel estatal.

82,38 % (media estatal =
100)

Dispersión e atomización da industria
Baixa dimensión das empresas de
agroindustria.

0-9 asalariados =
90,5% do total

Debilidades estruturais das explotacións
gandeiras.
Desintonía entre produción e demanda
por parte dos matadoiros.

Explotacións con
menos de 10 vacas
leiteiras = 63,19 %.
Explotacións con
menos de 10 vacas
de carne = 77,4 %.

Presenza de numerosos centros de investigación, que realizan
estudos e análises acerca do sector agrario.

Potencial de crecemento da industria agroalimentaria e de
diversificación cara a produtos de maior valor engadido empregando
as materias primas de calidade subministradas polo sector agrario.
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Descrición Cuantificación Descrición Cuantificación
Globalización/crecente competencia de produtos agroalimetarios
procedentes doutros países.

Programa de Desenvolvemento Rural (cofinanciado a través do
Feader).

Cambio nas regulacións que afectan ao sector: PAC e OMC. Actuación doutros fondos europeos (FEP, Feder, FSE), que poden
ter repercusións positivas no sector.

Aumento das esixencias por parte do consumidor: calidade e
seguridade alimentaria.

Maior apoio da Administración ás actividades de I+D+i.

Incremento dos custos de produción do sector (especialmente
enerxía).

Tendencia ao consumo de produtos de calidade, onde Galiza ten un
importante potencial (diversas D.O, I.X.P Ternera Gallega...).

Crecente demanda de produtos ecolóxicos por parte dos
consumidores e dunha agricultura respectuosa co medio por parte
dos cidadáns comunitarios.
Desenvolvemento de enerxías renovábeis como resposta á crise
enerxética: cultivos agroenerxéticos e produción de biomasa.
Mellor formación dos profesionais.
Cambios nas políticas publicas para desbloquear o mercado de
terras.
Posibilidade de utilización das novas tecnoloxías en prol da
agricultura, gandaría e explotación forestal.
Demanda en auxe de novas funcións que se producen no medio
rural.
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Táboa 44. DAFO en relación coa integración do ambiente no medio rural

DEBILIDADES FORTALEZAS
Descrición Cuantificación Descrición Cuantificación

Diversidade xeográfica, edáfica e climatolóxica. Patrimonio natural
con gran riqueza.

Acumulación de substancias tóxicas en solo e auga, contaminación
por nitratos.

Alto índice de biodiversidade
Intensificación dos procesos erosivos. 0,3 T/ha/ano

áreas con risco
de erosión.

Presenza de terreos húmidos con alto
valor económico e ambiental.

Superficie total de
terreos húmidos
galegos protexidos =
7.749,04 ha.

Fosas de almacenamento de residuos en explotacións gandeiras
infradimensionadas.

Importante esforzo de protección
(espazos protexidos).

11,6 % do territorio

Concentración das explotacións de gando vacún, que aumenta os
riscos de contaminación.

Esforzo realizado en prol da protección
dos terreos húmidos.

5 terreos húmidos
protexidos (sitios
Ramsar).

Danos en flora e fauna debidos á actividade agraria. Desenvolvemento da Rede Natura 2000. LIC = 59 lugares
ZEPA = 14 zonas

Importante esforzo en prol da protección de especies ameazadas:
Estratexia Galega de Conservación da Biodiversidade.

Forte consumo de enerxía.

Potente desenvolvemento de
enerxías renovábeis.

Cumprimento obxectivo UE:
Situación 2001 = 26,3 %
Previsión 2010 = 60 %
(obxectivo UE = 12,50 %)

Elevada superficie ocupada por zonas
desfavorecidas.

80,84% Potencia en materia de instalación enerxía
eólica.

Potencia instalada
2004 =1.824 MW
22,9 % total español

Importante produción de biomasa. 452 ktep/ano
17 % total estatal

AMEAZAS OPORTUNIDADES
Descrición Cuantificación Descrición Cuantificación

Presenza de numerosas especies
ameazadas.

422 Crecente demanda social de espazos naturais e espazos de
entretemento.
Demanda crecente de produtos e prácticas respectuosas co
ambiente.

Catástrofes naturais con incidencia negativa nas actividades do
medio rural: inundacións, chuvia ácida, xeadas...

Dispoñibilidade de condicións e recursos para potenciar a enerxía
renovábel.
Forte atractivo do medio natural galego.Incendios forestais, en moitos casos

intencionados.
53 % incendios
producidos en
España na última
década.
20 % da superficie
queimada.
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Cambio climático: influencia da contaminación procedente doutros
lugares.

.

Proceso de abandono de terras agrícolas e forestais.
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Táboa 45. Cadro DAFO relativo á situación do medio rural (calidade de vida e diversificación da
economía)

DEBILIDADES FORTALEZAS
Descrición Cuantificación Descrición Cuantificación

Deficiencias nas infraestruturas (estradas, tecnoloxía...). Progresiva diversificación da economía rural: PEME, artesanía, caza,
pesca, enerxías renovábeis.

Deficiencias nos servizos básicos: sociais, sanitarios,
culturais, etc.

Desenvolvemento do turismo rural como fonte de valorización do
patrimonio natural e cultural.

Illamento físico de moitas zonas rurais. Importante oferta turística en zonas rurais. 460 estabelecementos
Ocupación agosto =
57,99 %.

Menor acceso ás novas TIC.
Diferenzas de xénero latentes na sociedade rural.

Existencia de GAL en todo o territorio rural
de Galiza.

Existencia de programa propio, co enfoque
Leader: Agader.

92 % da superficie

64,69 % da poboación

Falta de actividades económicas. Alta porcentaxe de mulleres titulares de
explotación.

51,38 %

Dispersión da poboación, que encarece a instalación de
servizos e infraestruturas.

Proxecto Internet rural en Galiza. Adhesións de
municipios ao proxecto
en 2004 = 129
municipios.

AMEAZAS OPORTUNIDADES
Descrición Cuantificación Descrición Cuantificación

Desagrarización do medio rural.
Progresivo despoboamento: abandono do medio rural.

Potencial e boa imaxe turística de Galiza.
Presenza do Camiño de Santiago como dinamizador do turismo en
certas zonas da Comunidade Autónoma.

Aumento dos desequilibrios internos no territorio galego
debidos á concentración da poboación e da actividade
económica en certas zonas.

Novas posibilidades para o desenvolvemento de actividades
económicas no ámbito rural a través das novas tecnoloxías.

Aumento da competencia doutros destinos turísticos. Incorporación da muller rural á vida económica e social como
protagonista de pleno dereito.
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Actuación do PDR en prol da mellora da calidade de vida das zonas
rurais galegas.
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3.1.7.  Indicadores de base referentes aos obxectivos e ao contexto

a) Indicadores de base referidos ao contexto

Eixe Indicador Criterio de medición Ano Fonte VALOR

1. Designación

das zonas rurais
Delimitación acorde coa

metodoloxía da OCDE
2005

Elaboración propia
a partir de datos

INE

Significativamente
rural

Porcentaxe do territorio nas
zonas rurais

2005 INE 88,25 %

Porcentaxe de poboación que
habita as zonas rurais

2005 INE 35,11 %

Porcentaxe do valor engadido
localizado nas áreas rurais

2002 Eurostat 23,8 %

Horizontal

2. Importancia

das zonas rurais

Porcentaxe do emprego
localizado nas zonas rurais

2002 Eurostat 25,4 %

3. Uso agrícola

da terra

Porcentaxe superficie agraria
ocupada por cultivos

herbáceos, % de prados e
pradarías, % de cultivos

leñosos, % de horta

2003 Eurostat

Herbáceos: 27,5 %

Pasteiros: 69,6 %

Leñosos: 2,7 %

Número de explotacións 2003 Eurostat 102.110

Superficie agrícola utilizada 2003 Eurostat 724.620 ha

Tamaño e distribución media
das explotacións (SAU),

dimensión económica das
explotacións

2003 Eurostat

7,1 ha/explot.

7,3 UDE

< 5 ha = 64,12 %

5-50 ha = 35,04 %

> 50 ha = 0,84 %

4. Estrutura

agraria

Emprego por explotación

(UTA/nº explotacións)
2003 Eurostat 1,20

EIXE 1.

Aumento da

competitivid

ade do

sector

agrario e

forestal

5. Estrutura

forestal

Área forestal dispoñíbel para o
abastecemento de madeira
(FAW) (monte madeirábel)

2001
III Inventario

Forestal Nacional

1.405.451 ha
(superficie forestal

arborizada)
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Eixe Indicador Criterio de medición Ano Fonte VALOR

Tenza da terra (% de superficie
forestal segundo réxime

administrativo)

III Inventario
Forestal Nacional

Montes públicos
catalogados de

utilidade pública:
1,67 %

Montes públicos do
Estado e da CC.AA.

non de utilidade
pública: 0,53 %

Montes veciñais en
man común: 29,86

%

Montes
particulares: 67,94

%

Superficie media da
propiedade privada das áreas

FOWL (montes de
particulares)

1992
Plan Forestal de

Galicia
1,8 ha

6. Produtividade

forestal
Media do crecemento anual

de madeira (m3/ha)
2001

III Inventario
Forestal Nacional

2,7 m3 /ha (sup.
madeireira)

3881,385 (1000 m3

cc /ano

7. Ocupación do

solo
% de superficie agraria,

forestal, natural e artificial
2000 Eurostat

SAU: 37 %

Forestal: 27,94 %

Natural: 32,82 %

Artificial: 1,57 %

8. Zonas menos

favorecidas

% SAU en zonas non
desfavorecidas/ zonas

desfavorecidas de montaña/
zonas desfavorecidas con

dificultades naturais
específicas

2000 Eurostat

SAU excluída das
zonas menos

favorecidas: 19,6 %

SAU en zonas
menos favorecidas
de montaña: 36,74

%

SAU outras zonas
menos favorecidas

43,90 %

% SAU en zonas
desfavorecidas con

dificultades
específicas: 0,19 %

% de SAU dedicada a cultivos
herbáceos extensivos (secaño)

2004
Anuario de
Estatística

Agroalimentaria
42,78 %

EIXE 2.

Mellora do

ambiente e

do contorno

rural

9. Superficie de

agricultura

extensiva % de SAU dedicada a pastoreo
extensivo

2003 Eurostat 0
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Eixe Indicador Criterio de medición Ano Fonte VALOR

% de territorio baixo a Rede
Natura 2000

2005 Eurostat 11,57 %

% da SAU baixo a Rede Natura
2000

2004 Eurostat 28,30 %
10. Zonas Rede

Natura 2000

% da área forestal baixo a
Rede Natura 2000

2001

O monte galego en
cifras: Consellería

de Medio
Ambiente. Xunta

de Galicia.

11,53 %

11.

Biodiversidade:

área forestal

protexida

Porcentaxe de bosques e
outras zonas boscosas (FOWL)

protexidas
2001

III Inventario
Forestal Nacional

2,56 %

12.

Desenvolvement

o da área

forestal

Crecemento medio anual dos
bosques e outras superficies

boscosas
2001

O monte galego en
cifras

6.478 ha/ano

13. Saúde do

ecosistema

forestal

Porcentaxe de
árbores/coníferas/ frondosas

que sofren defoliación da
clase 2-4

2001
III Inventario

Forestal
Nacional"”15 %

14. Calidade da

auga

Porcentaxe do territorio
designado como zona

vulnerábel de contaminación
por nitratos

2000 Xunta de Galicia 0

15. Uso da auga Porcentaxe de SAU irrigada 2003 Eurostat 7,37 %

16. Protección
de bosques,

principalmente
de solos

primarios, auga
e outras

funcións do
ecosistema

Área FOWL relativa á
protección de solos primarios
e augas (MCPFE 5.1 clase 3.1)

2001
III Inventario

Forestal Nacional
68.043 ha

17. Densidade

da poboación
Densidade da poboación 2005 INE 93,40 hab./km2

EIXE 3.

Mellora da

calidade de

vida nas

zonas rurais

e promoción

da

diversificació

18. Pirámide de

poboación
Estrutura da poboación

segundo idades
2005

Anuario
estadístico de

España

0-14 anos: 11,32,7
%

15-64 anos: 67,42
%

Máis de 65: 21,26
%
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Eixe Indicador Criterio de medición Ano Fonte VALOR

19. Estrutura

económica

Valor engadido por sectores
(primario, secundario,

terciario)
2002 Eurostat

Primario: 5,98 %

Secundario: 30,48
%

Terciario: 63,55 %

20. Estrutura do

emprego

Distribución do emprego por
sectores de actividade
(primario, secundario,

terciario)

2005 EPA. INE

Primario: 10,7 %

Secundario: 30,3 %

Terciario: 59 %

21. Desemprego

de longa

duración

Desemprego de LD como
porcentaxe da poboación

activa
2003 Eurostat 5,28 %

22. Educación
Porcentaxe de adultos de 25 a
64 anos con educación media

ou alta
2004 Eurostat 41,53 %

n da

economía

rural

23.

Infraestrutura

da Internet

Cobertura de liñas ADSL
2005 INE

Municipios:

Poboación: 14,65 %

Empresas: 74,1 %

Indicadores adicionais de base referentes ao contexto

Eixe Indicador Criterio de Medición Ano Fonte VALOR
EIXE 2.

Mellora do
ambiente e
do contorno

rural

Superficie
forestal de

xestión pública

Superficie forestal de
propiedade privada colectiva e

de xestión pública
2006

Consellería do
Medio Rural

349.632

Non se completou a totalidade dos indicadores debido ás dificultades achadas para
atopar fontes estatísticas axeitadas.

Por outro lado, co obxectivo de completar a información recollida nos indicadores
propostos pola Comisión, considerouse oportuno engadir un novo indicador que reflicta a
singular estrutura da propiedade e da xestión forestal en Galiza.

b) Indicadores de base referentes aos obxectivos

Eixe Indicador Criterio de medición Ano Fonte VALOR

1.
Desenvolvemento

económico

PIB/cápita (EU-25 =
100) 2003 Eurostat 76,6

16-24: 28,86 %

25-54: 73,94 %2. Ocupación

Persoas empregadas,
como porcentaxe do

total da poboación do
mesmo intervalo de

idade

2005 INE

> 55: 19,10 %

Horizontal

3. Desemprego Taxa de desemprego (%
da poboación activa)

2004
2005

Eurostat
IGE

13,6 %
9,9 %
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Eixe Indicador Criterio de medición Ano Fonte VALOR

4. Formación e
educación en

agricultura

% de agricultores con
nivel de educación en
agricultura básica ou

completa

2000 Eurostat

A Coruña: 7,5 %

Lugo: 10,7 %

Ourense: 1,5 %

Pontevedra: 5,2 %

5. Estrutura
segundo idade dos

agricultores

Índice de substitución:
proporción de

agricultores menores de
35 anos fronte aos
maiores de 55 anos

2003 Eurostat 0,08

VEBpb/UTA 2003 17,036. Produtividade do
traballo en
agricultura VEBpb/ocupado 2005

INE

17,98

7. Formación bruta
de capital fixo en

agricultura

Investimento en activos
fixos agrarios 2003 INE 294.005 (miles de

€)

8.
Desenvolvemento

do emprego no
sector primario

Emprego no sector
primario

2002
2005

Eurostat
IGE

128,1 (miles de
persoas)

120,9 (miles de
persoas)

9.
Desenvolvemento

económico do
sector primario

Valor engadido bruto do
sector primario 2002 Eurostat 1.480,8 millóns

10. Produtividade
do traballo na

industria agraria

VEB/ocupados
agroindustria 2003 Eurostat 30.807,73 (miles

de €)

11. Formación
bruta de capital

fixo en
agroindustria

Investimento en activos
fixos 2003

MAPA. ANUARIO DE
ESTADÍSTICA

AGROALIMENTARIA

207.183 (millóns
de €)

12.
Desenvolvemento

do emprego en
agroindustria

Emprego na
agroindustria 2003 INE 30,4 (miles de

persoas)

13.
Desenvolvemento

económico da
agroindustria

Valor engadido bruto da
agroindustria 2003 INE 936.555 (miles de

euros)

14. Produtividade
do traballo na

silvicultura

VEB/ocupado (posto de
traballo equivalente a

tempo completo)
2004 IGE 48.636 euros

EIXE 1.
Aumento da

competitividade
do sector
agrario e
forestal

15. Formación
bruta de capital

fixo na silvicultura

Investimento en activos
fixos
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Eixe Indicador Criterio de medición Ano Fonte VALOR

16.Número de
explotacións de

semisubsistencia

Número de explotacións
con extensión menor de

1 UDE
2003 INE 27.904

17. Biodiversidade:
poboación de aves
nas explotacións

Tendencia e índice da
poboación de aves en

labradíos

18. Biodiversidade:
explotacións

agrarias con alto
valor natural

SAU de áreas agrarias
con alto valor natural
(Rede Natura 2000)

2004 IRENA 4 28,30 %

36,1 %

40,1 %

19. Biodiversidade:
composición de

especies arbóreas

Distribución de especies
de bosques de coníferas,

de frondosas e mixtos

1996-
2006

III INVENTARIO FORESTAL
NACIONAL

23,98 %

20. Calidade da
auga: balance

bruto de nutrientes

Excedente de nitróxeno
en kg /ha 1997 Eurostat 45

Tendencia anual de
concentración de

nitratos en terra e augas
superficiais

21. Calidade da
auga:

contaminación con
nitratos e

praguicidas
Tendencia anual de

concentración de
praguicidas en terra e

augas superficiais

22. Solo: áreas con
risco de erosión

Áreas con risco de
erosión (clases de

T/ha/ano)
2004 Eurostat 0,3 T/ha/ano

23. Agricultura
ecolóxica

SAU de agricultura
ecolóxica 2006

Consellería do Medio
Rural, 2006

Xunta de Galicia
9.156,36 ha

Produción de enerxía
renovábel procedente da

agricultura
(biocombustíbel a partir
de cereais en m3/ano)

2004 EuroObserver

(tep):
Biomasa: 683.497
Biogás: 27.875
Biocombustíbeis:
64.500

24. Cambio
climático:

produción de
enerxía renovábel a

partir da
agricultura ou a

silvicultura

Produción de enerxía
renovábel procedente da

silvicultura (ktep/ano)

EIXE 2.
Mellora do

ambiente e do
contorno rural

25. Cambio
climático: SAU

destinada á
obtención de

enerxía renovábel

SAU destinada á
produción de biomasa
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Eixe Indicador Criterio de medición Ano Fonte VALOR

26. Cambio
climático: emisións

gases efecto
invernadoiro

procedentes da
agricultura

Emisións gases efecto
invernadoiro

procedentes da
agricultura (ktep)

2001 Ministerio de Medio
Ambiente

3.501.900 de t
(equivalente CO2)

27. Agricultores
con outra
actividade

remunerada

% de cabezas de
explotación con outra

actividade remunerada
2003 Eurostat 12,3 %

28. Promoción do
emprego en
sectores non

agrarios

Emprego en actividades
secundarias e terciarias 2002 Eurostat 895.500

29.
Desenvolvemento

económico en
actividades non

agrarias

VEB en sector
secundario e terciario 2002 Eurostat 32.846 (millóns de

€)

30.
Desenvolvemento
do autoemprego

Número de persoas
autoempregadas 2004 Eurostat 249.300 (miles de

persoas)

31. Infraestrutura
turística en áreas

rurais

Numero de camas (en
hoteis, cámpings,
apartamentos...)

2004 Eurostat 115.979 camas

% de poboación que se
subscribiu á liña ADSL

da Internet32. Acceso á
Internet en áreas

rurais Proporción de poboación
rural con acceso á

Internet

2006 Observatorio Galego da
Sociedade da
Información

Consellería de Innovación
e Industria

28,77 %9

33.
Desenvolvemento
do sector servizos

% VEB sector servizos 2002 Eurostat 63,5 %

34. Saldo
migratorio Taxa de migración neta 2003 Eurostat 2,36

EIXE 3.
Mellora da

calidade de vida
nas zonas rurais
e promoción de
diversificación
da economía

rural

35. Formación
continua en áreas

rurais

Proporción dos adultos
que participan en

programas de formación
e educación

2004 Eurostat 5,95 %

EIXE 4: Leader

36.
Desenvolvemento

dos grupos de
acción local (GAL)

Porcentaxe da
poboación cuberta por
GAL (Leader, Proder e

Agader)

2003 Agader 64,69 %

Indicadores adicionais de base referentes aos obxectivos

Eixe Indicador Criterio de medición Ano Fonte VALOR

9  Este indicador refírese á porcentaxe de poboación con acceso á Internet en municipios con menos de 20.000
habitantes.
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Eixe Indicador Criterio de medición Ano Fonte VALOR

1. % de titulares ou xefes de
explotación menores de 40

anos
Titulares < 40/total titulares (%) 2005 INE 9,8 %

2. % de explotacións con 40
UDE ou máis

Explotacións >= 40 UDE/total
explotacións (%) 2005 INE 5 %

3. % de explotacións con
menos de 5 ha de SAU

Explotacións < 5 ha SAU/total
explotacións con terras (%) 2005 INE 60,1 %

4. VEB da industria forestal
Valor engadido bruto da industria
forestal (códigos 20, 21 e 36 da

CNAE)
2004 IGE 633.286

(miles €)

5. Emprego na industria
forestal

Postos de traballo equivalentes a
tempo completo na industria

forestal (códigos 20, 21 e 36 da
CNAE)

2004 IGE 21.673

6. % de SAU nas
explotacións das dúas OTE

máis relevantes

Porcentaxe que representa sobre
o total a SAU das explotacións
das dúas OTE (a dous díxitos)
máis relevantes en termos de

SAU

2005 INE 55,5 %

8. Relevancia social das
cooperativas agrarias

Número de socios das distintas
asociacións agrarias 2003 Consellería de

Traballo 45.000

9. Indicativos de calidade Número de réximes de calidade
recoñecidos 2006 Consellería do

Medio Rural 19

10. Operadores dos distintos
programas de calidade

alimentaria

Número de operadores inscritos
nos distintos réximes de calidade 2006 Consellería do

Medio Rural 29.000

11. Montes certificados Número de hectáreas en montes
certificados 2006 Consellería do

Medio Rural 100.040

EIXE 1.
Aumento da

competitividade
do sector
agrario e
forestal

12. Operadores de
agricultura ecolóxica

Número de operadores inscritos
no Consello Regulador de

Agricultura Ecolóxica de Galicia
2006 Consellería do

Medio Rural
425

13. Importes axudas
relativos a compromisos

agroambientais

Pagamentos aos agricultores
polas medidas agroambientais 2006 Consellería do

Medio Rural
4.579

miles €

14. Plans de ordenación dos
recursos naturais (PORN)

aprobados

Número de hectáreas con PORN
aprobados 2006

Consellería de
Medio

Ambiente
43.483 ha

15. Plans reitores de uso e
xestión (PRUX) aprobados

Número de hectáreas con PRUX
aprobados

2006

Consellería de
Medio

Ambiente
0 ha

16. Plans de xestión forestal
Número de hectáreas de

superficie forestal en plans de
xestión

2006 Consellería do
Medio Rural

193452
ha

EIXE 2.
Mellora do

ambiente e do
contorno natural

17. Incendios forestais Superficie afectada por incendios
forestais 2005 Consellería do

Medio Rural 57.452
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Non se completou a totalidade dos indicadores debido ás dificultades achadas para
atopar fontes estatísticas adecuadas, polo que se permanece á espera de posíbel
información complementaria.

Por outro lado, para completar a información proporcionada por estes indicadores,
considerouse oportuno incluír unha serie de indicadores adicionais que constan ao final
da táboa anterior.
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3.2. Estratexia adoptada en relación cos puntos fortes e as deficiencias

3.2.1. Identificación da estratexia do PDR de Galiza

Unha das características máis relevantes de Galiza é a significación territorial e social da
súa ruralidade. Por iso, o desenvolvemento rural cobra unha especial transcendencia,
sendo un instrumento de particular utilidade para facer fronte aos desequilibrios internos
causados pola concentración do crecemento no Eixe Atlántico e pola acusada tendencia
ao abandono que sofre o resto do territorio, en particular as zonas de montaña e do
interior.

A viabilidade das zonas rurais, expresada en termos de sostibilidade económica, social e
ambiental, preséntase como un reto ineludíbel para o necesario reequilibrio territorial. A
loita contra o despoboamento, así como a necesidade de frear o abandono das
actividades tradicionais, con elevados valores naturais e culturais asociados, constitúese
no núcleo da estratexia. Para facer fronte a estes retos cómpre unha complexa
combinación de elementos que xeren crecemento económico e progreso social sobre a
base da posta en valor dos propios recursos endóxenos preservando a súa estabilidade,
integridade e conservación ao máis longo prazo.

No proceso de formulación estratéxica do PDR de Galiza é preciso considerar o elevado
peso económico e social dos sectores agrario e forestal no conxunto da economía
galega, así como a dependencia que ten gran parte do espazo rural da actividade agraria
e a silvicultura.

Deste xeito, e dado o carácter estratéxico dos sectores agrario e forestal, queda
xustificada a maior importancia que cobrarán as actuacións dirixidas ao seu
desenvolvemento na estratexia do PDR, así como o protagonismo que terán agricultores,
gandeiros e silvicultores no resto das liñas de acción.

A mellora do desempeño medio ambiental e a igualdade de oportunidades son
obxectivos transversais aplicados a todos os puntos do programa, enfoque que non é
incompatíbel coa inclusión de actuacións específicas dirixidas á incorporación ao
mercado de traballo de colectivos con dificultades especiais de integración laboral, ou de
actuacións dirixidas ao avance cara a un modelo de produción agraria e forestal sostíbel
desde o punto de vista ambiental.

Partindo do carácter estratéxico do medio rural para o proxecto de futuro de Galiza e de
que unha Galiza de futuro esixe un medio rural forte e ben dimensionado, cómpre
destacar unha serie de puntos que indican as prioridades do PDR e que posteriormente
serán ordenados e xerarquizados, estabelecendo unha serie de obxectivos finais,
intermedios e específicos. As ditas prioridades son:



Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza 2007-2013.                                      . 17-12-2007

109

Contribuír á xeración de rendas dignas para os produtores agrarios e para os
silvicultores, como garantía da súa permanencia en activo.

O fomento do relevo xeracional no sector agrario e forestal, mediante a
incorporación de mozos e mozas como titulares de explotación.

A mobilización produtiva da terra, a reforma das estruturas agrarias e a
reorientación dos sistemas produtivos con criterios de ordenación, de modo que
sexan menos dependentes dos consumos externos.

A valorización das superficies de monte, mediante a súa ordenación, a aposta
pola produción de madeiras de calidade, a diversificación das especies forestais
prestando un apoio especial ás frondosas caducifolias e o aproveitamento
multifuncional do bosque.

Fomento dos proxectos asociativos e cooperativos, como mecanismo para
mellorar a viabilidade das explotacións e para o desenvolvemento de novas
actividades no medio rural.

O incremento do valor engadido das cadeas agroalimentarias e forestais, a través
do fomento das producións de calidade e do pechamento dos ciclos produtivos.

A innovación tecnolóxica e a formación nos sectores agroalimentario e forestal.

A retribución dos agricultores polas funcións ambientais, territoriais e sociais non
remuneradas polo mercado.

A aposta por un modelo de agricultura respectuosa co ambiente e pola agricultura
ecolóxica, non só polo compromiso co ambiente senón tamén porque pode
contribuír á viabilidade económica de parte das explotacións.

Incremento da cuberta forestal mediante a forestación de terras non agrarias de
aptitude forestal.

Adopción de medidas preventivas contra os incendios forestais.

A xeración de novas oportunidades de emprego nas zonas rurais, en actividades
que respondan ás actuais demandas sociais e que axuden a fixar poboación.

O avance na equiparación das condicións de vida das áreas rurais coas urbanas.

A reorientación do programa Leader para que garanta un funcionamento máis
participativo e democrático, unha contribución máis efectiva á dinamización
socioeconómica das áreas rurais e unha maior eficiencia na asignación e xestión
de fondos.
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a) A meta do PDR de Galiza

Tendo en conta as consideracións expresadas previamente, así como o risco de que o
marco comunitario 2007-2013 sexa o derradeiro no que Galiza perciba unha contía
significativa de fondos de desenvolvemento rural da UE, a Comunidade está obrigada a
realizar un grande esforzo que lle permita alcanzar un medio rural sólido e viábel no
horizonte 2013, de xeito que estea preparada para afrontar con garantía de éxito os
cambios no contexto europeo que poidan producirse a partir desta data.

META: conseguir un medio rural sólido e viábel no horizonte de 2013.

b) Os obxectivos finais e os obxectivos intermedios

A determinación dos obxectivos finais e intermedios do PDR de Galiza realízase de
acordo coas directrices comunitarias e estatais, que sinalan con claridade os ámbitos
concretos sobre os que deben situarse as actuacións, en función das características e
principais necesidades da situación do medio rural galego.

Deste modo, a estratexia galega céntrase na consecución dos catro obxectivos finais que
se mostran a seguir:

Obxectivo final 1. Reforzar a base produtiva agroalimentaria e forestal

Este obxectivo descomponse nos seguintes obxectivos intermedios:

OI1. Fomentar o coñecemento e desenvolver o capital humano

OI2. Reestruturar e desenvolver o potencial físico fomentando a innovación

OI3. Fomentar a calidade da produción agraria

A consecución deste primeiro obxectivo final implica que as explotacións agrarias inicien
un proceso de innovación que permita mellorar a súa viabilidade no contexto europeo.
Todo isto non só a través das clásicas actuacións destinadas á incorporación de
agricultores mozos ou ao apoio aos investimentos das explotacións agrarias, senón
tamén a través de actuacións dirixidas á innovación, información, formación profesional e
asesoramento técnico.

É necesario tamén realizar actuacións que contribúan a mobilizar e a poñer en valor

Obxectivos finais:

OF1. Reforzar a base produtiva agroalimentaria e forestal

OF2. Fomentar un sector agrario e forestal multifuncional e sostíbel

OF3. Mellorar a calidade de vida e a economía das zonas rurais

OF4. Fomentar a gobernanza nas zonas rurais
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superficies infrautilizadas, ao tempo que se favorece a reorientación cara a sistemas
produtivos menos dependentes de consumos externos, de forma que permitan reducir os
custos unitarios e/ou obter produtos de calidade, reforzando desa forma a viabilidade
económica das explotacións ao tempo que se avanza cara a modelos produtivos máis
sostíbeis desde o punto de vista ambiental.

Por outra banda, apóstase pola obtención de produtos agrarios e forestais de calidade,
perseguindo asemade unha mellora das canles de comercialización. Desta maneira
téntase responder aos cambios na demanda de produtos agroalimentarios e forestais,
adaptando a oferta en materia de calidade, trazabilidade e seguridade. Así mesmo, o
apoio ás empresas agroalimentarias e de transformación forestal desempeñará un
importante papel en termos de xeración de emprego e renda nas zonas rurais e, por
tanto, incidirá na fixación de poboación.

Por conseguinte, preténdese darlle apoio ao sector agrario galego, un sector con
capacidade de atender as demandas cada vez máis esixentes dos consumidores e de
competir no mercado internacional pola vía da calidade. Así mesmo, apoiaranse as
explotacións ou cooperativas que opten por unha vía de transformación e
comercialización directa dos seus produtos. En todo caso, daráselles prioridade aos
aspectos relacionados coa innovación tecnolóxica e a aplicación de I+D+i.

Por último, o logro deste obxectivo final implica a posta en marcha dun proceso de
valorización -–egundo criterios de ordenación, de aposta por madeiras de calidade e de
aproveitamento multifuncional do monte- das superficies forestais infrautilizadas. Esta
valorización persegue un duplo obxectivo: por un lado, obter un rendemento destes
espazos que contribúa a incrementar a renda das áreas rurais; por outro lado, contribuír
a reducir os danos ambientais ocasionados polo proceso de abandono. Alén disto,
perséguese implantar unha auténtica cultura forestal en Galiza que permita a
consolidación dun complexo forestal-madeireiro que sirva de base para a creación dunha
industria transformadora relevante.

Obxectivo final 2. Fomentar un sector agrario e forestal multifuncional e sostíbel

Este obxectivo final descomponse nos seguintes obxectivos intermedios:

OI4. Fomentar o uso sostíbel das terras agrarias e forestais

OI5. Conservar e valorizar o patrimonio natural

De cara á consecución deste segundo obxectivo, será necesario, por unha parte, ofrecer
unha axeitada remuneración das funcións territoriais, sociais e ambientais que
desenvolve a actividade agraria. Con tal fin, prevese a posta en marcha do contrato de
explotación sostíbel, que abranguerá diversas medidas que se encadran neste obxectivo
final.
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Tamén é importante sinalar que, como parte fundamental da estratexia, para a
consecución deste obxectivo figura o fomento de métodos de produción máis
respectuosos co ambiente, como é o caso da agricultura ecolóxica.

Actuarase no sentido de fomentar a compatibilidade entre as actividades agroforestais e
a preservación de hábitats e especies de interese para a conservación da biodiversidade,
especialmente nos espazos da Rede Natura 2000 ou noutras áreas de alto valor natural.
Ademais, perséguese a sensibilización en cuestións ambientais, en particular da
poboación rural que reside en áreas de alto valor natural.

Dentro deste obxectivo sitúanse tamén unha serie de actuacións que teñen por obxecto
previr e loitar contra os incendios forestais. Aínda que a estratexia contra o lume debe
centrarse na mobilización produtiva da terra e o freo do proceso de abandono que sofren
as áreas rurais, baixo este obxectivo preténdese poñer en marcha accións preventivas,
con incidencia a curto prazo, que permitan diminuír drasticamente a cifra de incendios e a
cantidade de hectáreas afectadas anualmente polos incendios forestais en Galiza.

Obxectivo final 3. Mellorar a calidade de vida e a economía das zonas rurais

A consecución deste terceiro obxectivo final implica tanto o aumento da renda e a
creación de emprego nas zonas rurais, como a mellora da calidade de vida da poboación
residente, aumentando a capacidade de acollida do territorio de investimentos produtivos.

Neste sentido, precísase unha diversificación da economía rural alén da agricultura, a
gandaría e a silvicultura que, malia seren actividades con alta capacidade para mellorar
as rendas e as condicións de vida dos habitantes do mundo rural, non son suficientes
para resolver o problema do emprego rural e equiparar as rendas. É necesario promover
a ampliación do eido de actividades das explotacións e a creación de pequenas unidades
de produción que consoliden novas actividades sectoriais no medio rural e contribúan á
creación dun tecido empresarial dinámico.

Por outra banda, actuarase na mellora das condicións de vida dos residentes en zonas
rurais, tanto no sentido de mellorar as infraestruturas nas áreas rurais como de fomentar
a implantación e a mellora dos servizos básicos demandados pola poboación.

Deste xeito, a consecución deste obxectivo permitirá progresar en prol dunha maior
fixación da poboación nas zonas rurais.

Obxectivo final 4. Fomentar a gobernanza nas zonas rurais

O enfoque Leader aplicarase á parte das medidas do PDR durante este período, aínda
que cambiando e mellorando o seu funcionamento. Os obxectivos que se deberán atinxir
son:
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Garantir o funcionamento democrático e incrementar a representatividade social na
composición dos parceirados locais encargados de desenvolver o programa.

Sen coartar a liberdade de actuación dos grupos, estabeleceranse sistemas de
seguimento, control e tamén apoio máis efectivos aos grupos de acción local.

Darlle prioridade, no funcionamento dos grupos, á dinamización, maduración e
acompañamento de novos proxectos, reducindo a súa dedicación a tarefas de
xestión e burocráticas.

Destinar os fondos prioritariamente a proxectos produtivos, incluíndo nas
estratexias de desenvolvemento, ademais das actividades non agrarias, os
proxectos innovadores directamente relacionados coa produción agraria e a
silvicultura.

Asegurar unha maior participación das organizacións profesionais agrarias,
cooperativas e das mulleres e mozos/as, a través das súas asociacións, nas
estruturas de dirección dos grupos de acción local.

c) Os obxectivos específicos

Finalmente, e a través do exposto previamente, podemos deducir toda unha serie de
obxectivos específicos asociados a cada obxectivo intermedio. Estes obxectivos permiten
conectar as directrices comunitarias e estatais coas debilidades e fortalezas do medio
rural galego, así como coas ameazas e oportunidades detectadas no diagnóstico levado
a cabo.

OI1. Fomentar o coñecemento e desenvolver o capital humano

OE1. Fomentar o rexuvenecemento dos activos agrarios

OE2. Mellorar a información, formación profesional e asesoramento técnico dos
traballadores agrarios e forestais

OE3. Aumentar o esforzo en I+D+i agrario, alimentario e forestal

OI2. Reestruturar e desenvolver o potencial físico fomentando a innovación

OE4. Aumentar a dimensión económica das explotacións agrarias

OE5. Mellorar a base territorial e as infraestruturas relacionadas coas explotacións
agrarias

OE6. Fomentar a diversificación produtiva agraria

OE7. Fomentar a valorización dos espazos forestais

OE8. Aumentar o valor engadido das cadeas agroalimentarias e forestais

OE9. Apoiar o desenvolvemento de novos produtos, procesos e tecnoloxías

OE10. Mellorar a produtividade do traballo das explotacións agrarias
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OE11. Mellorar as canles de comercialización de produtos agrarios

OE12. Potenciar o asociacionismo agroalimentario

OI3. Fomentar a calidade da produción agraria

OE13. Aumentar a participación en réximes de calidade

OE14. Apoiar a adaptación de explotacións e producións aos novos estándares e
esixencias de calidade

OI4. Fomentar o uso sostíbel das terras agrarias

OE15. Aumentar o valor das funcións territoriais, sociais e ambientais realizadas pola
actividade agraria

OE16. Fomentar a produción ecolóxica

OE17. Conservar e valorizar as zonas de alto valor natural e zonas agrarias
desfavorecidas

OE18. Apoiar o restabelecemento do potencial silvícola das superficies afectadas por
incendios

OI5. Conservar e valorizar o patrimonio natural

OE19. Mellorar as condicións de protección, conservación e xestión do ámbito
natural

OE20. Mellorar a ordenación e a capacidade de defensa dos espazos forestais,
especialmente fronte aos incendios forestais

OE21. Conservar e mellorar a biodiversidade e outros sistemas ambientais,
asociados aos ecosistemas agrarios

OF3. Mellorar a calidade de vida e a economía das zonas rurais

OE22. Mellorar o acceso a servizos básicos nas zonas rurais

OE23. Mellorar o acceso ás novas tecnoloxías (TIC) no medio rural

OE24. Conservar e mellorar o patrimonio rural

OE25. Favorecer a creación de actividades produtivas non agrarias nas zonas rurais

OF4. Fomentar a gobernanza nas zonas rurais

OE26. Mellorar a representatividade, transparencia e eficacia dos GAL

OE27. Mellorar a capacidade de dinamización do desenvolvemento local

OE28. Aplicar o enfoque territorial nas estratexias de desenvolvemento local
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d) A árbore de obxectivos

A estratexia do Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza queda estruturada no
seguinte esquema ou árbore lóxica, onde se mostra a relación existente entre os
obxectivos de distinto nivel: meta, obxectivos finais, obxectivos intermedios e obxectivos
específicos.

(en horizontal: OBTER UN MEDIO RURAL SÓLIDO E VIÁBEL NO HORIZONTE DE 2013)

REFORZAR A BASE PRODUTIVA AGROALIMENTARIA E FORESTAL:

Fomentar o coñecemento e desenvolver o capital:  Fomentar o rexuvenecemento dos activos agrarios / Mellorar a
información, formación e asesoramento técnico dos traballadores agrarios e forestais / Aumentar o esforzo en I+D+i
agrario, alimentario e forestal

Reestruturar e desenvolver o potencial físico fomentando a innovación: Aumentar a dimensión económica das
explotacións agrarias / Mellorar a base territorial e as infraestruturas relacionadas coas explotacións agrarias /
Fomentar a diversificación produtiva agraria / Fomentar a valorización dos espazos forestais / Aumentar o valor
engadido das cadeas agroalimentarias e forestais / Mellorar a produtividade do traballo das explotacións agrarias /
Apoiar o desenvolvemento de novos produtos, procesos e tecnoloxías / Potenciar o asociacionismo agroalimentario /
Mellorar as canles de comercialización de produtos agrarios

Fomentar a calidade da produción agraria: Aumentar a participación en réximes de calidade / Apoiar a adaptación de
explotacións e producións aos novos estándares e esixencias de calidade

FOMENTAR UN SECTOR AGRARIO E FORESTAL MULTIFUNCIONAL E SOSTÍBEL:

Fomentar o uso sostíbel das terras agrarias e forestais: Aumentar o valor das funcións territoriais, sociais e ambientais
realizadas pola actividade agraria e forestal / Fomentar a produción ecolóxica / Conservar e valorizar as zonas de alto
valor natural e as zonas agrarias desfavorecidas / Apoiar o restabelecemento do potencial silvícola das superficies
afectadas por incendios

Conservar e valorizar o patrimonio natural: Mellorar as condicións de protección, conservación e xestión do ámbito rural
/ Mellorar a ordenación e a capacidade de defensa dos espazos forestais, especialmente fronte aos incendios forestais /
Conservar e mellorar a biodiversidade e outros sistemas ambientais asociados aos ecosistemas agrarios

MELLORAR A CALIDADE DE VIDA E A ECONOMÍA DAS ZONAS RURAIS:

Mellorar o acceso aos servizos básicos nas zonas rurais / Mellorar o acceso ás novas tecnoloxías no medio rural /
Conservar e mellorar o patrimonio rural / Favorecer a creación de actividades produtivas non agrarias nas zonas rurais

FOMENTAR A GOBERNANZA NAS ZONAS RURAIS:

Mellorar a representatividade, transparencia e eficacia dos GAL / Mellorar a capacidade de dinamización do
desenvolvemento local / Aplicar o enfoque territorial nas estratexias de desenvolvemento local
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3.2.2. Selección dos eixes e das medidas de desenvolvemento rural e peso financeiro
asignado en termos de gasto público

No seguinte cadro reflíctese o peso financeiro, en termos de gasto público, de cada unha
das medidas seleccionadas dos 4 eixes:

Eixes e medidas
ASIGNACIÓN
FINANCEIRA

(%)

(111) Información e formación profesional. 1,69 %

(112) Instalación de agricultores mozos. 8,84 %

(113) Xubilación anticipada dos agricultores e traballadores
agrícolas.

4,21 %

(114) Utilización dos servizos de asesoramento por parte
dos agricultores e silvicultores.

0,96 %

(115) Implantación de servizos de xestión, substitución e
asesoramento das explotacións agrícolas, así como
servizos de asesoramento no sector forestal.

1,97 %

(121) Modernización das explotacións agrícolas. 10,22 %

(122) Aumento do valor económico dos bosques. 2,11 %

(123) Aumento do valor engadido dos produtos agrícolas e
forestais.

9,53 %

(124) Cooperación para o desenvolvemento de novos
produtos, procesos e tecnoloxías no sector agrícola e
alimentario e no sector forestal.

0,96 %

(125) Mellora e desenvolvemento das infraestruturas
agrícolas e forestais relacionadas coa evolución e a
adaptación da agricultura e a silvicultura.

4,36 %

(131) Axudas aos agricultores para que poidan adaptarse
ás normas estabelecidas na normativa comunitaria.

0,06 %

(132) Apoio aos agricultores que participan en programas
de calidade dos alimentos.

0,49 %

(133) Apoio ás agrupacións de produtores en materia de
desenvolvemento de actividades de información e
promoción de produtos no marco de programas relativos á
calidade dos alimentos.

1,01 %

TOTAL EIXE 1 46,43 %
(211) Axudas destinadas a indemnizar os agricultores
polas dificultades naturais en zonas de montaña.

3,28 %
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(212) Axudas destinadas a indemnizar os agricultores
polas dificultades naturais en zonas distintas das de
montaña.

1,17 %

(214) Axudas agroambientais. 9,71 %

(215) Axudas relativas ao benestar dos animais. 0,06 %

(216) Axudas aos investimentos non produtivos. 0,87 %

(221) Primeiro repoboamento forestal en terras agrícolas. 0,60 %

(222) Primeira implantación de sistemas agroforestais en
terras agrícolas.

0,04 %

(223) Primeiro repoboamento forestal en terras non
agrícolas.

6,22 %

(226) Recuperación do potencial forestal e implantación de
medidas preventivas.

9,46 %

(227) Axudas a investimentos non produtivos. 1,18 %

TOTAL EIXE 2 32,58 %
(311) Diversificación cara a actividades non agrícolas. 0,15 %

(312) Axudas á creación e ao desenvolvemento de
microempresas.

4,26 %

(313) Fomento de actividades turísticas. 0,48 %

(321) Servizos básicos para a economía e a poboación
rural.

4,18 %

(323) Conservación e mellora do patrimonio rural. 1,29 %

TOTAL EIXE 3 10,37 %
(411) Estratexias de desenvolvemento local:
competitividade.

2,00 %

(412) Estratexias de desenvolvemento local: ambiente e
xestión de terras.

0,40 %

(413) Estratexias de desenvolvemento local: calidade de
vida e diversificación.

5,60 %

(421) Cooperación transnacional e interrexional. 0,40 %

(431) Funcionamento do grupo de acción local, adquisición
de capacidades e promoción territorial.

1,60 %

TOTAL EIXE 4 10,00 %
TOTAL EIXES 1, 2, 3 E 4 99,38 %

(511) Asistencia técnica 0,62 %
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IMPORTE TOTAL 100 %

Co fin de comprobar o cumprimento do disposto no artigo 17 do Regulamento canto ao
respecto das porcentaxes mínimas de contribución financeira comunitaria, e dada a
esixencia de que o importe que se reserve para o eixe 4 contribuirá ás porcentaxes
estabelecidas como mínimos para os outros 3 eixes, reflíctese a seguir a clave de
repartición do eixe 4 e a súa contribución aos obxectivos dos demais eixes.  Como se
aprecia no seguinte cadro, os mínimos esixidos polo citado artigo 17 cúmprense mesmo
sen contar coa imputación do eixe 4 aos demais eixes:

Contribución Feader ao programa por
eixes

EIXES

Euros Porcentaxe

Clave de
repartición do

eixe 4

Contribución
Feader ao
programa por
obxectivos

Eixe 1
397.658.588

46,43 % 48,93 %

Eixe 2
279.045.874

32,58 % 33,08 %

Eixe 3
88.808.259

10,37 % 17,37 %

41 68.517.748

411 17.129.437 25,00 %

412 3.425.887 5,00 %

413 47.962.424 70,00 %

421 3.426.031 -

431 13.704.833 -

TOTAL EIXE 4
85.648.612

10,00 %

511
5.324.779 0,62 % 0,62 %

TOTAL PROGRAMA
856.486.112

100 % 100,00 %

Na táboa que figura a seguir móstrase o peso financeiro por medidas en termos de gasto
público, distribuíndo a dotación do eixe 4 entre os demais eixes, de acordo coa clave de
repartición estabelecida no cadro anterior:
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Eixes e medidas
ASIGNACIÓN
FINANCEIRA

(%)

(111) Información e formación profesional. 1,69 %

(112) Instalación de agricultores mozos. 8,84 %

(113) Xubilación anticipada dos agricultores e traballadores
agrícolas

4,21 %

(114) Utilización dos servizos de asesoramento por parte
dos agricultores e silvicultores.

0,96 %

(115) Implantación de servizos de xestión, substitución e
asesoramento das explotacións agrícolas, así como
servizos de asesoramento no sector forestal.

1,97 %

(121) Modernización das explotacións agrícolas. 10,22 %

(122) Aumento do valor económico dos bosques. 2,11 %

(123) Aumento do valor engadido dos produtos agrícolas e
forestais.

9,53 %

(124) Cooperación para o desenvolvemento de novos
produtos, procesos e tecnoloxías no sector agrícola e
alimentario e no sector forestal.

0,96 %

(125) Mellora e desenvolvemento das infraestruturas
agrícolas e forestais relacionadas coa evolución e a
adaptación da agricultura e a silvicultura.

4,36 %

(131) Axudas aos agricultores para que poidan adaptarse
ás normas estabelecidas na normativa comunitaria.

0,06 %

(132) Apoio aos agricultores que participan en programas
de calidade dos alimentos.

0,49 %

(133) Apoio ás agrupacións de produtores en materia de
desenvolvemento de actividades de información e
promoción de produtos no marco de programas relativos á
calidade dos alimentos.

1,01 %

Gasto asignado ao eixe 1 que se executará segundo o
enfoque Leader (eixe 4)

2,50 %

TOTAL EIXE 1 48,93 %
(211) Axudas destinadas a indemnizar os agricultores
polas dificultades naturais en zonas de montaña.

3,28 %

(212) Axudas destinadas a indemnizar os agricultores 1,17 %
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polas dificultades naturais en zonas distintas das de
montaña.

(214) Axudas agroambientais. 9,71 %

(215) Axudas relativas ao benestar dos animais. 0,06 %

(216) Axudas aos investimentos non produtivos. 0,87 %

(221) Primeira repoboamento forestal en terras agrícolas. 0,60 %

(222) Primeira implantación de sistemas agroforestais en
terras agrícolas.

0,04 %

(223) Primeira repoboamento forestal en terras non
agrícolas.

6,22 %

(226) Recuperación do potencial forestal e implantación de
medidas preventivas.

9,46 %

(227) Axudas a investimentos non produtivos. 1,18 %

Gasto asignado ao eixe 2 que se executará segundo o
enfoque Leader (eixe 4).

0,50 %

TOTAL EIXE 2 33,08 %
(311) Diversificación cara a actividades non agrícolas. 0,15 %

(312) Axudas á creación e ao desenvolvemento de
microempresas.

4,26 %

(313) Fomento de actividades turísticas. 0,48 %

(321) Servizos básicos para a economía e a poboación
rural.

4,18 %

(323) Conservación e mellora do patrimonio rural. 1,29 %

Gasto asignado ao eixe 3 que se executará segundo o
enfoque Leader (eixe 4).

7,00 %

TOTAL EIXE 3   17,37 %
TOTAL EIXES 1, 2, 3 E 4 99,38 %

(511) Asistencia técnica 0,62 %

IMPORTE TOTAL   100 %



Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza 2007-2013.                                      . 17-12-2007

121

3.2.3. Xustificación estratéxica da selección de eixes e medidas

A estratexia definida no Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza, cuxos
obxectivos foron expresados e xustificados anteriormente, porase en marcha a través
dun conxunto de medidas e actuacións.

A definición das ditas actuacións baséase no cumprimento dos obxectivos expostos, que
á súa vez responden ás deficiencias e puntos fortes identificados no medio rural galego.

Eixe nº 1: reforzar a base produtiva agroalimentaria e forestal

Subeixe 1.1. -–Mellora do coñecemento e desenvolvemento do potencial humano.

Subeixe 1.2. -–Reestruturación, desenvolvemento do potencial físico e innovación.

Subeixe 1.3. -–Mellora da calidade dos produtos.

Este Eixe engloba toda unha serie de actuacións dirixidas prioritariamente á mellora e
reorientación dos sistemas produtivos; á reforma das estruturas agrarias e a mobilización
produtiva da terra; ao fomento do relevo xeracional no sector agrario e ao freo da
tendencia de desaparición das explotacións; ao incremento do valor engadido das
producións agrarias e forestais e ao desenvolvemento da capacidade de innovación e da
calidade das cadeas agroalimentaria e forestal.

Dentro de todas as accións que se levarán a cabo no seo deste eixe, cómpre destacar os
seguintes grupos de actuacións:

O apoio aos investimentos das explotacións agrarias e á incorporación de
mozos/as á actividade agraria

O obxectivo xeral destas actuacións é conseguir que as explotacións agrarias inicien
un proceso de innovación que lles permita mellorar a súa viabilidade no contexto
europeo.

Os beneficiarios destas actuacións serán os titulares de explotación ou os mozos/as
que desexen incorporarse á actividade agraria. As principais accións subvencionábeis
serán:

- A incorporación de persoas novas como titulares de explotación.
- O apoio aos investimentos nas explotacións, con especial incidencia na

incorporación de novas tecnoloxías e procesos, na mobilización produtiva
da terra e no avance cara a sistemas produtivos menos dependentes de
inputs externos.

- Accións dirixidas á mellora da calidade dos produtos.
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- O fomento das formas asociativas.
- As accións de apoio á innovación, información, formación profesional e

asesoramento técnico.

O apoio á industria agroalimentaria e forestal e o fomento dos produtos de
calidade

Esta liña de actuación aposta pola obtención de produtos agrarios de calidade,
perseguindo asemade unha mellora da transformación e das canles de
comercialización. A través destas liña de actuación daráselles prioridade aos aspectos
relacionados coa innovación tecnolóxica e coa aplicación de I+D+i.

Os beneficiarios destas actuacións serán as explotacións agrarias, cooperativas e
industrias agroalimentarias e forestais.

Dentro das actuacións subvencionábeis destacan:

- O apoio ao desenvolvemento de novos produtos, procesos e tecnoloxías.
- Accións dirixidas a mellorar os procesos de transformación e comercialización.
- O apoio a novas formas de comercialización, particularmente a través de

fórmulas conxuntas ou en circuítos curtos.
- Accións dirixidas a mellorar a calidade dos produtos.

- Investimentos que permitan pechar os ciclos produtivos e incrementar o
valor engadido das cadeas agroalimentaria e forestal.

Valorización do Monte

O obxectivo xeral destas actuacións é o incremento do valor económico dos bosques,
tendo en conta en todo caso a tripla función dos montes: económica, social e ambiental.

Os beneficiarios destas actuacións serán as comunidades de montes veciñais en man
común, concellos titulares de montes, os propietarios forestais particulares e as súas
asociacións. É importante destacar que terán prioridade as accións realizadas por
instancia de promotores que teñan como actividade principal a agrícola, gandeira ou
forestal e que ademais teñan residencia no medio rural. As actuacións subvencionábeis
serán:

- Os tratamentos silvícolas e o aproveitamento da biomasa residual xerada.
- A densificación das masas existentes de frondosas caducifolias para

mellorar o seu valor.
- As iniciativas de valorización integral do monte: ordenación de recursos

forestais, plantación, diversificación de actividades.

Eixe nº 2: mellora do ambiente e do contorno rural
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Subeixe 2.1. -–Uso sostíbel das terras agrícolas.

Subeixe 2.2. -–Uso sostíbel do solo forestal.

Este eixe engloba toda unha serie de actuacións dirixidas prioritariamente á conservación
da biodiversidade, ao fomento de métodos de produción compatíbeis coa protección do
contorno e á remuneración das funcións territoriais, sociais e ambientais da actividade
agraria.

As actuacións prioritarias serán:

O contrato de explotación sostíbel (CES)

O obxectivo principal destas actuacións é remunerar as funcións territoriais, sociais e
ambientais que se derivan de determinados sistemas agrícolas e gandeiros, ao tempo
que se simplifica a xestión de axudas. Mediante o CES preténdese reforzar a
sostibilidade das explotacións e fomentar o desenvolvemento de sistemas de produción
sostíbeis.

As axudas agroambientais e as axudas para o benestar dos animais xestionaranse
mediante o contrato de explotación sostíbel. No caso dos titulares que asinen un CES,
tamén se poderán canalizar a través deste outras axudas, como as indemnizacións
compensatorias ou as axudas para a utilización de entidades de asesoramento.

O apoio aos sistemas de produción sostíbeis tamén se porá de manifesto na prioridade
que terán nalgunhas medidas do eixe 1 os asinantes dun CES.

Actuacións dirixidas ao fomento da agricultura ecolóxica

Dentro das axudas agroambientais, no marco do CES, daráselle unha especial
relevancia ao fomento da produción ecolóxica. O obxectivo destas actuacións é lograr un
maior desenvolvemento da agricultura ecolóxica en Galiza, orientando parte das
explotacións cara a este tipo de produción. Os beneficiarios serán os titulares das
explotacións de produción ecolóxica ou en transición. As principais actuacións
subvencionábeis serán:

- Os custos derivados da transición de agricultura convencional a ecolóxica.
- Os custos derivados da adaptación das infraestruturas existentes ás

condicións produtivas da agricultura ecolóxica.
- Ademais, os produtores que entren en fase de transición contarán con

vantaxes á hora de optar a outras axudas como a modernización ou
incorporación de persoas novas nas explotacións.

Aplicación de medidas preventivas fronte aos incendios forestais

As actuacións englobadas nesta liña comprenden:
- Introdución de medidas preventivas: vixilancia, construción e mellora de

infraestruturas preventivas.
- Silvicultura preventiva.
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- Apoio ao restabelecemento do potencial silvícola das superficies afectadas
por incendios.

Actuacións dirixidas á conservación dos lugares Natura 2000

O obxectivo principal destas actuacións será o de contribuír a compatibilizar a actividade
agroforestal coa conservación e mellora dos lugares Natura 2000. Neste sentido
apoiaranse actuacións realizadas no marco de tres medidas do eixe 2:

- Investimentos non produtivos en superficies forestais.
- Investimentos non produtivos en superficies agrarias.
- Unha medida agroambiental destinada especificamente ás explotacións

situadas en zonas Natura 2000 (a medida "“ellora e conservación do medio
físico en zonas de prados e pastos incluídas na Rede Natura 2000"”.

Eixe nº 3: mellora da calidade de vida e da economía nas zonas rurais
Subeixe 3.1. -–Diversificación da economía rural.

Subeixe 3.2. -–Mellora da calidade de vida nas zonas rurais.

O obxectivo das actuacións que se engloban neste eixe é, por un lado, a diversificación
económica e o aumento das rendas da poboación rural e, por outro lado, a mellora das
condicións de vida nos espazos rurais. As liñas de acción prioritarias serán:

O apoio á diversificación económica das áreas rurais

Os beneficiarios destas actuacións serán os titulares das explotacións agrarias, os
cónxuxes ou outros familiares, así como calquera outro residente das zonas rurais. As
actuacións subvencionábeis serán de dous tipos:

- O apoio á diversificación de actividades e da renda das explotacións
agrarias.

- O apoio a proxectos dinamizadores das áreas rurais; proxectos que teñan
como obxectivo final o desenvolvemento equilibrado do territorio,
favorecendo a xeración de actividade e incrementando o nivel de renda da
poboación.

As accións orientadas á mellora da calidade de vida das áreas rurais

Esta liña de acción comprende dous tipos de actuacións:

- A mellora das infraestruturas e dos servizos básicos da poboación.
- Accións dirixidas á mellora do patrimonio natural e cultural das áreas rurais.

Dada a relevancia territorial dos montes veciñais en man común, e tendo en conta que
constitúen un instrumento particularmente valioso de xestión do territorio, de
conservación da paisaxe e do patrimonio rural e de prevención dos riscos asociados ao
abandono dos usos tradicionais, como poden ser a proliferación de incendios e a
posterior erosión, especialmente nas zonas de pendente, nesta última liña apoiarase en
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concreto a realización de investimentos destinados ao mantemento, a restauración e a
posta en valor do patrimonio natural e paisaxístico ligado a sistemas pastorís.

Eixe nº 4: programa Leader

O obxectivo desta liña de acción é continuar a posta en marcha do enfoque Leader en
parte das actuacións de desenvolvemento rural, mais mellorando substancialmente o seu
funcionamento.

Para isto levaranse a cabo as seguintes actuacións:

- Actuacións dirixidas a garantir o funcionamento democrático e a
representatividade social dos parceirados locais encargados de
desenvolver o programa.

- Estabelecemento de sistemas de seguimento, control e apoio aos grupos
de acción local máis efectivos sen coartar a liberdade de actuación destas
entidades.

- Asegurar unha maior participación das mulleres e persoas novas, a través
das súas asociacións, nas estruturas de dirección dos grupos de acción
local

- Os fondos irán destinados prioritariamente a proxectos produtivos, de
maneira que se consiga unha maior efectividade canto á creación de
emprego.
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3.3. Avaliación a priori

A avaliación do programa foi levada a cabo por QUASAR CONSULTORES, de acordo
coas esixencias estabelecidas no artigo 85 do Regulamento (CE) 1698/2005 de Feader,
e ás recomendacións emitidas no Manual sobre seguimento e avaliación do
desenvolvemento rural 2007-2013, elaborado pola Comisión.

En primeiro lugar, cómpre salientar o novo enfoque metodolóxico empregado con
respecto ás etapas de programación precedentes: neste caso, a programación e a
avaliación leváronse a cabo de forma simultánea, atendendo ás condicións
regulamentarias de iteratividade e interactividade entre ambos os procesos.

A avaliación a priori integrouse no deseño do PDR, permitindo reorientar o programa
durante o seu proceso de elaboración. Deste modo, as recomendacións e valoracións
emitidas polo equipo avaliador foron empregadas polo equipo programador, o que
permitiu mellorar a calidade da programación e lograr unha óptima asignación dos
recursos orzamentais.

O informe de avaliación a priori completo achégase como anexo ao presente documento;
a seguir exprésanse as principais conclusións e recomendacións:

En primeiro lugar, o diagnóstico da situación do ámbito rural galego permite
identificar os retos aos que se enfronta a Comunidade no proceso de
desenvolvemento rural en curso. Os principais problemas detectados son o crecente
desequilibrio interno, as debilidades demográficas das zonas rurais do interior e os
baixos niveis de produtividade e renda do sector agroalimentario. A todo iso se
suman os retos presentes en termos de valorización e conservación dos espazos
forestais, diversificación da economía rural e mantemento, mellora e difusión do
patrimonio rural no seu conxunto.

Após analizar conxuntamente a situación de partida do medio rural galego e a
estratexia definida no PDR galego, constátase un alto grao de adecuación entre os
obxectivos estabelecidos no programa e as deficiencias ou puntos fortes
identificados na Comunidade. Deste xeito, pódese afirmar que a estratexia galega
ten un alto grao de pertinencia, é dicir, axústase convenientemente ás necesidades
observadas, potenciando as fortalezas existentes.

A coherencia interna da estratexia formulada no PDR de Galiza avalíase a través da
análise do seu fundamento, a súa consistencia e a súa estrutura lóxica. En primeiro
lugar, a análise do fundamento da estratexia pon de manifesto que na maioría dos
casos existen fortes vínculos de interrelación entre os distintos obxectivos do
programa, o que beneficia o seu funcionamento global e conseguinte consecución da
meta final do PDR.
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En termos de consistencia, a análise efectuada permite verificar que os eixes do
PDR son a consecuencia lóxica dos obxectivos formulados neste. En liñas
xerais, a articulación dos eixes de intervención propostos contribúe á consecución
dos obxectivos de carácter intermedio e, por conseguinte, aos obxectivos de nivel
superior ou finais.

Con respecto á análise da estrutura da estratexia, que foi representada no
programa a través dunha árbore de obxectivos, apréciase que todos os obxectivos
específicos formulados responden á consecución dos obxectivos intermedios, e
estes ao logro dos obxectivos finais; feito que determina a existencia dunha clara
interrelación entre os obxectivos de distintos niveis.

A análise da coherencia externa realizada na avaliación permite apreciar a
contribución do PDR galego ao logro dos principais obxectivos do ámbito comunitario
e nacional.

En primeiro lugar, constátase que todas as directrices estratéxicas comunitarias de
desenvolvemento rural son atendidas, polo menos, por un obxectivo intermedio do
PDR de Galiza, o que pon de manifesto a contribución do PDR ao logro dos
obxectivos comunitarios.

Así mesmo, o PDR galego é perfectamente coherente e complementario con
respecto ao primeiro piar da Política Agrícola Común.

Do mesmo modo, cómpre destacar a correspondencia existente entre o PDR galego
e a Estratexia de Lisboa, así como o marcado carácter ambiental que ten a estratexia
adoptada, e que orixina o seu alto grao de coherencia cos ámbitos prioritarios
expostos na Estratexia de Goteburgo.

Por último, verifícase a axeitada orientación do programa cara aos elementos clave
expostos no Plan Estratéxico Nacional de Desenvolvemento Rural (PENDR). Neste
sentido, constátase que a estratexia galega conta con diversos obxectivos específicos
que responden ao cumprimento das medidas horizontais expostas no Marco Nacional
de Desenvolvemento Rural.

As realizacións previstas e os resultados e impactos esperados, que se presentan
de forma máis extensa no punto 4.3 deste documento, foron analizadas asignándolles
aos obxectivos específicos, intermedios e finais do PDR os indicadores de realización,
resultado e repercusión, respectivamente. Isto permitiunos estimar, e permitiranos
avaliar nun futuro, que grao de cumprimento dos obxectivos marcados no programa se
espera ou efectivamente houbo. As principais conclusións extraídas son:

o Maiores repercusións en termos de mellora da competitividade do sistema
agroalimentario e forestal. En concreto, espérase:

a significativa mellora do capital humano agrario;



Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza 2007-2013.                                      . 17-12-2007

128

o fomento do relevo xeracional na actividade agraria e a diminución do éxodo
rural;
o aumento da competitividade e do VEB das explotacións apoiadas na
modernización e o aumento do valor engadido de procesos e produtos;
a valorización económica da superficie forestal;
 o fomento da produción e consumo de produtos de calidade.

o En termos de repercusións no medio galego, cómpre destacar:

 a mellora da capacidade de defensa dos espazos forestais;
 a recuperación do potencial silvícola afectado por incendios e o repoboamento
forestal de importantes superficies;
a mellora da conservación da biodiversidade, o uso eficiente dos recursos e
redución das emisións e da degradación de terras;
 a diminución do abandono de terras, especialmente das de carácter máis
marxinal.

o Por último, débese destacar o impacto socioterritorial que terá o programa en
termos de:

mellora do acceso da poboación a servizos básicos e infraestruturas;
diversificación da economía rural e creación de emprego;
fomento da gobernanza nas zonas rurais, de modo que a poboación adquira un
maior protagonismo.

A análise do valor engadido comunitario (VEC) que previsibelmente se derivará da
posta en marcha do PDR de Galiza reflicte que, malia as limitacións existentes en
termos financeiros, o cofinanciamento a través do Feader constitúe unha achega
certamente significativa no ámbito do desenvolvemento rural.

Así, o PDR de Galiza constituirá no próximo período de programación un instrumento
básico da Política de Desenvolvemento Rural, potenciando a coordinación entre os
diferentes ámbitos institucionais, así como o enfoque territorial, local e de abaixo-
arriba implicando a poboación rural no proceso de desenvolvemento, grazas á
aplicación da metodoloxía Leader.

Por outro lado, dadas as características do programa e das actuacións que se van
desenvolver, cómpre destacar que o seu VEC será sobre todo de carácter local,
incidindo de xeito particular sobre a mellora da competitividade e o atractivo rural, a
conservación e a valorización do patrimonio e a mellora da gobernanza local.

A análise de custo-efectividade permite avaliar o grao de adecuación existente
entre as repercusións e resultados esperados e os recursos financeiros asignados ás
distintas actuacións ou grupos de actuacións.
Por unha parte, débese destacar que a repartición financeira realizada no PDR de
Galiza se axusta convenientemente aos requisitos estabelecidos no ámbito
comunitario e estatal, respectando os límites e sendo coherente coas prioridades
estabelecidas.
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Por outra parte, no curso da avaliación identificáronse unha serie de factores que
inciden decididamente na eficiencia das actuacións, como son: a importante
contribución privada ao futuro desenvolvemento das actuacións do programa, o rigor
técnico nos procesos de selección de proxectos, a competencia existente entre todos
os proxectos presentados, o desenvolvemento de procesos de seguimento e
avaliación en materia de eficiencia económico-financeira e o enfoque de procesos
específicos de participación e parceirado en relación coa eficiencia do
desenvolvemento da programación.

A valoración dos procedementos e dos sistemas de seguimento e de avaliación
previstos no PDR de Galiza permite constatar a súa axeitada definición, de modo que
se garanta a súa execución eficaz.

Por outro lado, constátase que a participación dos axentes socioeconómicos
durante a fase de programación foi moi elevada, colaborando activamente na
definición final da estratexia do PDR desde o inicio do proceso.

Así mesmo, con respecto ao sistema de seguimento, o PDR estabelece un sistema de
indicadores, entre os que se inclúen, ademais dos indicadores comúns propostos pola
Comisión, unha serie de indicadores adicionais que permiten mellorar a adecuación do
PDR á realidade de Galiza.

Por último, no curso da avaliación a priori constátase que as prioridades horizontais de
ambiente e igualdade de oportunidades foron convenientemente integradas no proceso
de elaboración da programación.

A integración da igualdade de oportunidades constátase que foi apropiadamente
considerada e tratada. Achegouse información desagregada por sexo, conforme as
dispoñibilidades estatísticas, analizouse expresamente a situación da muller rural e,
en relación coas medidas, as mulleres constitúen un ámbito de prioridade claramente
destacado. No entanto, dada a magnitude da brecha de xénero existente no mundo
rural, considérase necesario poñer en práctica actuacións específicas adicionais
incidindo de forma particular na dinamización da participación da muller no
desenvolvemento do programa. Co fin de lograr unha maior integración deste
principio, dispúxose a participación do Servizo Galego de Promoción da Igualdade do
Home e da Muller no Comité de Seguimento.

No que respecta á integración do principio de ambiente, trátase dun requisito
expresamente considerado desde o inicio da elaboración do programa, que quedou
garantido a través do proceso de avaliación ambiental estratéxica ao que foi
sometido, onde queda constatado o marcado carácter ambiental do programa.

A partir deste proceso, conclúese que o desenvolvemento sostíbel desde un punto
de vista ambiental é un dos piares básicos da estratexia do Programa de
Desenvolvemento Rural de Galiza; as actuacións dirixidas á conservación do
ambiente e o uso sostíbel dos recursos naturais abranguen un dos eixes de acción
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do programa, que absorbe o 31,11 % do gasto público total asignado a este; alén
das actuacións de índole especificamente ambiental incluídas no eixe 2, a
compoñente ambiental ten unha apreciábel presenza no resto das medidas
programadas.

Os posíbeis efectos adversos derivados da posta en marcha do programa serán
limitados ou contrarrestados coa efectiva aplicación dunha serie de medidas
correctoras. Estas medidas derívanse do cumprimento da normativa vixente e dos
instrumentos dispoñíbeis no contexto europeo e estatal orientados a garantir o
cumprimento dos obxectivos ambientais, así como das medidas estabelecidas en
termos de criterios de atribución de prioridade e selección de proxectos ou
beneficiarios.

3.4. Repercusión do anterior período de programación

3.4.1. O impacto en Galiza da reforma da PAC de 2003

A reforma da PAC aprobada en xuño de 2003 supuxo o cambio máis importante
nesta política desde a súa configuración inicial, debido sobre todo ao
desencaixamento da maioría das axudas directas estabelecidas nas diversas
organizacións comúns de mercado (OCM) e á súa integración nun pagamento único
por explotación desvinculado da produción. A isto hai que sumarlle outros elementos
relevantes da reforma: introdución da condicionalidade, modulación das axudas
directas e reforzamento das medidas de desenvolvemento rural, reformas sectoriais
en determinadas OCM (entre as que cómpre destacar, pola súa importancia para
Galiza, os cambios na OCM de leite e produtos lácteos).

Centrándonos no desencaixamento das axudas, no caso de España o Gobierno
central, facendo uso das posibilidades ofrecidas pola normativa comunitaria, optou
por manter unha parte das axudas ligadas á produción e por aplicar o réxime do
pagamento único a partir de 2006. Ademais, adoptouse a decisión, con base no
previsto no artigo 69 do Regulamento (CE) 1782/2003, de detraer o 10 % das
axudas no sector lácteo e o 7 % no vacún de carne para concederlles pagamentos
adicionais a determinados segmentos de explotacións. Desta forma, en Galiza
integráronse no pagamento único o 90 % da prima láctea, o 75 % das axudas a
cultivos herbáceos, o 50 % das primas de ovino-caprino, o 60 % da prima por
sacrificio de bovinos adultos e o 93 % da prima especial de vacún.

Culminado o proceso de implantación do novo réxime, Galiza contaba a finais de
2006 con 44.823 agricultores con dereitos de pagamento único asignados, o que
supón o 5,22 % dos 858.138 existentes no conxunto de España. A contía media
deses dereitos limítase a 2.367 €/produtor, unha cifra que supón pouco máis da
metade da media estatal (4.077 €). Na seguinte táboa vemos o resumo da
asignación de dereitos en función do seu tipo.
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Táboa 46. Réxime do pagamento único.
Resumo da asignación definitiva de dereitos por tipo. Galiza

 (Datos a 31/12/2006)
IMPORTES (€)

TIPO DE

DEREITOS

NÚMERO DE

DEREITOS
INICIAL RESERVA TOTAL

€/Der

NORMAL       303.849    83.722.012,93 €     104.324,14 €    83.826.340,02 €      275,88 €

ESPECIAL           9.245    17.160.006,60 €       16.076,29 €    17.176.082,89 €   1.857,88 €INICIAL

RETIRADA              118          24.144,15 €                  -   €          24.144,15 €      204,61 €

NORMAL         21.040      1.678.584,04 €  2.976.055,66 €      4.654.639,77 €      221,23 €
RESERVA

ESPECIAL              204          38.260,58 €     368.998,04 €         407.258,62 €   1.996,37 €

TOTAL       334.456  102.623.008,30 €  3.465.454,13 €  106.088.465,45 €      317,20 €

A especialización produtiva do sector agrario galego, unida á reducida dimensión das
explotacións e certos factores que limitaron no pasado o acceso aos pagamentos
directos nalgunhas OCM (particularmente en vacún de carne), fixeron que o volume
de axudas que viñan percibindo a maioría dos agricultores fose aquí reducido. E
isto trasladouse ao novo réxime de pagamento único, a pesar de que a súa
implantación coincidiu cun incremento do volume global de axudas da PAC, debido
fundamentalmente á introdución da prima láctea (nos anos 2004-2006).
Concretamente, máis da metade dos beneficiarios sitúase por debaixo dos 1.000 €
de dereitos de pagamento único, mentres que no extremo contrario apenas o 4,4 %
supera os 10.000 €. O resultado, como xa indicamos, é que o importe medio dos
dereitos por produtor se limita á metade da media estatal.

Tendo en conta que só transcorreu unha campaña de aplicación do réxime de
pagamento único, sería prematuro pretender estabelecer conclusións sobre o seu
impacto no sector agrario e o medio rural galego. Con todo, poden ofrecerse unhas
primeiras notas centradas nas dúas principais producións agrarias desta
Comunidade Autónoma: a carne de vacún e o leite.

O risco, citado en numerosos estudos, de que o desencaixamento das axudas poida
fomentar o abandono da actividade, especialmente en sectores como o vacún de
carne, quedou en boa medida atenuado en Galiza polo feito de que nesta rama se
mantiveron adaptadas unha parte importante das axudas, especialmente a prima á
vaca en aleitamento, a de maior peso nesta Comunidade Autónoma. Isto, unido á
favorábel conxuntura de prezos, fixo que, como vemos no seguinte gráfico, o rabaño
de vacas de aptitude cárnica se mantivese nos dous últimos anos (2006 e 2007)
practicamente estábel.
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Gráfico 27. Evolución do número de vacas de carne. Galiza 2005-2007

Tampouco no sector lácteo os datos mostran un impacto relevante da reforma (en
particular do desencaixamento da prima láctea), como si parece observarse no resto
de España e noutros países da Unión Europea. Concretamente, no conxunto do
Estado español as entregas de leite á industria iniciaron na campaña 2006/2007
unha clara diminución, que prosegue no primeiro semestre da campaña 2007/2008.
En Galiza, pola contra, a produción continuou aumentando e a un ritmo significativo.
Así, tomando os 5 primeiros meses das campañas lácteas (para posibilitar a
comparación), en España as entregas de leite no período abril-agosto de 2007
sitúanse un 7 % por debaixo das de 2005; mentres que en Galiza se incrementaron
nun 3 %, como se pode ver no gráfico que figura a seguir.
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Convén subliñar, con todo, que os anteriores son só uns primeiros datos, referidos a
dous anos, que non permiten extraer conclusións de maior alcance. Pensando a
medio prazo, poden estabelecerse dúas consideracións:

 Dado que as explotacións galegas parten dun volume medio de axudas
directas e un peso relativo destas axudas na renda inferior ás medias estatal e
comunitaria, pódese aventurar que o impacto do desencaixamento debería
ser aquí menor que noutras zonas.

 Dentro do territorio rural de Galiza ese impacto será previsibelmente maior
naquelas comarcas que máis dependen das axudas directas da PAC.

En relación con isto, no seguinte mapa observamos como as axudas desvinculadas
da produción se concentran en municipios de orientación gandeira, concretamente
os especializados en leite e carne de bovino, existindo 23 municipios cuxas
explotacións cobraron máis dun millón de euros de pagamento único en 2006. Isto
podería orixinar un risco de abandono da produción, especialmente naquelas zonas
con peores condicións naturais ou estruturais, de darse unha deterioración dos
prezos percibidos e dos niveis de rendibilidade. Sobre todo se se desencaixan tamén
certas axudas que no Estado español se mantiveron total ou parcialmente
encaixadas e que teñen relevancia nas áreas de montaña de Galiza (a prima para a
vaca de cría e a de ovino-caprino).

Mapa 15. Contía do pagamento único por municipios en 2006
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Perante estes impactos, que poden darse nos próximos anos, varias das medidas
incluídas no Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza 2007-2013 están
concibidas para atenuar os seus efectos nas áreas rurais, operando nunha tripla
dirección: favorecer o mantemento da actividade agraria, especialmente nas áreas
con maiores limitacións naturais ou estruturais; impulsar unha reorientación dos
sistemas produtivos cara a modelos baseados nos recursos propios da explotación,
modelos que ademais dos seus beneficios ambientais serán probabelmente tamén,
no novo contexto, máis viábeis economicamente, ao reduciren o uso de inputs
externos e, polo tanto, os custos de produción; finalmente, a terceira liña de
actuación consiste no apoio á diversificación económica das zonas rurais.

No que se refire á modulación, poden destacarse dúas conclusións:

 Polas razóns xa expostas, só unha pequena minoría dos agricultores galegos (o
13,7 % en 2005, o 17,7 % en 2006) percibe un volume total de pagamentos
directos da PAC superior a 5.000 euros (a maioría situados entre 5.000 e
10.000), polo que o impacto da modulación sobre o conxunto do sector agrario é
limitado, e tamén o é a contía dos fondos recadados.

 Á hora de asignar eses fondos dentro do Estado español, o Goberno central
adoptou a norma de que as sumas moduladas en cada Comunidade Autónoma
se destinen a medidas de desenvolvemento rural na mesma Comunidade, sen
introducir ningunha redistribución con base en criterios de cohesión. Isto, unido
ao anterior, fai que no caso de Galiza o financiamento adicional para medidas
de desenvolvemento rural que procede da modulación sexa de moi escasa
relevancia.

3.4.2. Resultados da programación de desenvolvemento rural 2000-2006

Na etapa 2000-2006 a aplicación do Regulamento (CE) 1257/99 de axuda ao
desenvolvemento rural levouse a cabo en Galiza a través de catro documentos de

PAGAMENTO ÚNICO

(Intervalos en 1.000 €)
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programación, dous de carácter rexional e outros dous de carácter plurirrexional. O cadro
que se presenta a seguir mostra de forma esquemática a estrutura das ditas
programacións:

A ORGANIZACIÓN DO DESENVOLVEMENTO RURAL 2000-2006 CON CARGO AO
FEOGA (Regulamentos (CE) 1257/1999 e 445/2002)

R
EX

IO
N

AL

PROGRAMA OPERATIVO
INTEGRADO PARA AS REXIÓNS

DE OBXECTIVO 1 DE GALIZA
(ÁMBITO DO DESENVOLVEMENTO

RURAL)
Desenvolvemento do sector

agrícola e gandeiro.
Industrias agroalimentarias.
Aspectos territoriais, de

poboación e emprego, e executar
as estratexias de
desenvolvemento rural.

Contorno natural e silvicultura.

LEADER PLUS:

Estratexias territoriais.
Cooperación.

ÁM
B

IT
O

S 
D

E 
PR

O
G

R
AM

AC
IÓ

N

PL
UR

IR
R

EX
IO

N
AL

MEDIDAS DE ACOMPAÑAMENTO:

Cesamento anticipado.
Indemnizacións.

compensatorias.
Medidas agroambientais.
Forestación de terras agrícolas.

MELLORA DAS ESTRUTURAS
E SISTEMAS DE PRODUCIÓN

AGRARIOS:

Explotacións agrarias.
Instalación de

mozos/as.
Xestión de recursos

hídricos.

De acordo cos datos da repercusión da programación de desenvolvemento rural en
Galiza durante o período 2000-2006 que constan na avaliación a priori que se incorpora
como anexo 2 a este Programa, preséntase a seguir unha información extraída dos
informes de execución anuais e das avaliacións realizadas, sobre os principais
resultados, canto á execución física e financeira, dos distintos programas aplicados en
Galiza.

Programa Operativo Integrado de Galiza (POI) 2000-2006

O POI Galiza estabelece catro obxectivos concretos relacionados coa agricultura e o
desenvolvemento rural:

Potenciar o desenvolvemento do sector agrícola e gandeiro.
Potenciar o crecemento e a competitividade das industrias agroalimentarias.
Potenciar os aspectos territoriais, de poboación e emprego, e executar as
estratexias de desenvolvemento rural.
Conservar e mellorar o contorno natural.

Para lograr estes obxectivos, o POI inclúe, distribuídas nos eixes 1, 3 e
fundamentalmente no eixe 7, baixo a denominación "“gricultura e desenvolvemento
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rural"” 7 medidas de desenvolvemento rural previstas no MCA. O custo público total das
medidas financiadas con Feoga-O no programa operativo ascende a 1.019,2 millóns de
euros. Desta cantidade, o 28,6 % corresponde á medida 7.8 (prestación de servizos a
explotacións agrarias), o 20,1 % á medida 1.2 (industrias agroalimentarias), e o 15,1 % á
medida 7.2 (infraestruturas de apoio). Así mesmo, a cantidade destinada ao medio
natural a través das medidas 3.9 (silvicultura) e 3.10 (accións ambientais derivadas da
conservación da paisaxe e a economía) supón o 29,6 % da participación de Feoga-O no
POI.

Os investimentos previstos no período de programación 2000-2006 centrábanse
claramente no ámbito do "“omplexo agroalimentario"” que concentraba un 49,03 % do
total; seguido das actuacións relacionadas co medio natural, que comprendían un 29,51
%. Os ámbitos relativos ás infraestruturas agrarias e diversificación económica
comprenderon, respectivamente, o 15,56 % e 5,44 % do investimento previsto.

Centrando a análise no período abranguido entre 2000 e 2005, e a partir das
informacións recollidas no Informe de execución 2005, obsérvase que as maiores
porcentaxes de execución aparecen nas medidas relacionadas coas infraestruturas
agrarias e o medio natural, rexistrándose as menores porcentaxes no ámbito da
diversificación económica, cuxa execución é de apenas o 11,15 % do previsto.

Táboa 47. Medidas relativas a "“gricultura e desenvolvemento rural"”incluídas no POI de
Galiza 2000-2006

Custo público total
previsto

2000-2006

Importe pagado
a 31-dec-2005Ámbitos

prioritarios Medidas

Euros %
s/total Euros %

s/total
Infraestruturas

agrarias 7.2 159.326.245,00 15,56
%

128.249.259,1
2

80,49
%

Complexo
agroalimentario

1.2, 7.7,
7.8 502.083.645,00 49,03

%
297.384.076,8

4
59,23

%
Diversificación

económica 7.5 55.680.594,00 5,44
% 6.206.523,57 11,15

%

Medio natural 3.9,
3.10 302.194.938,00 29,51

%
215.459.153,2

8
71,30

%
Total

desenvolvement
o rural

1.2, 7.2,
7.7, 7.8

1.019.285.422,0
0 100 % 647.299.012,8

1
63,51

%

Asistencia
técnica

1.2, 7.2,
7.7, 7.8,

9.3
4.704.001,00 120.651,37 2,56

%

Total Feoga-O 1.023.989.423,0
0

Fonte: elaboración propia a partir do Informe de execución do POI de Galicia. Anualidade 2005.
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Cómpre salientar que os avances físicos logrados ao longo do período 2000-2005 no
marco do POI de Galiza representan unha porcentaxe significativa dos obxectivos
programados para o conxunto do período. De feito, máis do 70 % dos indicadores
propostos no Programa presentaban en 2005 unha execución superior ao 70 %. As
áreas nas que a realización resulta máis notábel corresponden á silvicultura (3.9),
accións ambientais de conservación da paisaxe (3.10) e, en relación co complexo
alimentario, a prestación de servizos ás explotacións agrarias, comercialización de
produtos agrarios de calidade e enxeñaría financeira (7.8).

En relación coas medidas 3.9 e 3.10, destaca o bo comportamento canto ao número de
empregos creados e, especialmente, na superficie conservada, superando as
expectativas formuladas na Programación.

Dentro da medida 7.8, a eficacia física alcanza o 108,16 % canto ao número de
agricultores beneficiados, sendo tamén importante o nivel de eficacia atinxido canto ao
número de empregos creados.

O atraso sufrido na posta en marcha do programa Proder II, e as dificultades derivadas
da aplicación da metodoloxía ascendente e participativa que caracteriza este programa,
leva a que os resultados alcanzados en termos de eficacia física na medida 7.5 sexan
máis modestos, malia o cal os datos actuais permiten asegurar que a execución á
finalización do programa se aproximará ás cifras previstas.

Táboa 48. Execución e eficacia física das medidas Feoga-O no POI de Galiza até 2005

Eixe Med. Indicador Unidade
Programado
2000-2006 (A)

Valor realizado
31/12/2005 (B) % (A/B)

Empresas beneficiarias (PEME) Nº 1.580,00 1.213,00 76,77 %

Empresas beneficiarias Nº 1.650,00 1.283,00 77,76 %

Investimento privado inducido € 432.500.000,00 282.948.712,40 65,42 %

Investimentos verdes/investimentos
emprendidos

€ 15.600.000,00 25.757.225,12 165,11 %

Empregos creados Nº 1.460,00 1.193,00 81,71 %

1 2

Empregos mantidos Nº 14.100,00 13.985,40 99,19 %

Proxectos de montes privados Nº 1.750,00 1.947,00 111,26 %

Proxectos de montes públicos Nº 850 640 75,29 %

Investimento privado inducido € 900.000,00 6.313.464,59 701,50 %

Superficie afectada polas infraestruturas
ha 203,6 433,5 212,92 %

Superficie forestal mellorada en estado
san aos 3 anos ha 110.000,00 108.222,54 98,38 %

9

Empregos creados Nº 3.000,00 3.445,83 114,86 %

Actuacións para a conservación do medio
natural

Nº 560 439 78,39 %

3

10

Accións de formación Nº 225 191 84,89 %
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Eixe Med. Indicador Unidade
Programado
2000-2006 (A)

Valor realizado
31/12/2005 (B) % (A/B)

Accións de defensa de especies Nº 663 502 75,72 %

Permisos e autorizacións de queima Nº 2.000.000,00 1.963.451,00 98,17 %

Superficie conservada ha 239.807,00 1.781.117,46 742,73 %

Superficie ordenada ha 26.794,10 26.794,10 100,00 %

Áreas recreativas Nº 96 74 77,08 %

Participantes en accións de formación Nº 9.250,00 7.726,00 83,52 %

Superficie queimada igual ou menor a 3
ha

ha 3 3,61 120,33 %

Camiños rurais construídos ou mellorados km 1.500,00 1.251,03 83,40 %
2

Superficie afectada en reparcelamento de
terras

ha 150.000,00 117.773,00 78,52 %

Campañas de promoción e imaxe de
produtos e servizos

Nº 20 44 220,00 %

Construción e bens artísticos ou culturais
rehabilitados postos en valor e espazos
naturais/urbanos recuperados

Nº 40 45 112,50 %

Servizos apoio a empresas e poboación
rural

Nº 50 45 90,00 %

Estabelecementos de agroturismo Nº 25 9 36,00 %

Novas prazas de turismo Nº 250 315 126,00 %

Investimento privado inducido € 37.302.000,00 4.478.834,15 12,01 %

Empregos creados Nº 1.000,00 129 12,90 %

5

Empregos mantidos Nº 1.000,00 113 11,30 %

Accións de formación Nº 3.353,00 2.725,00 81,27 %
7

Participantes nos cursos (individuos
formados, etc.)

Nº 73.666,00 64.233,00 87,19 %

Demostracións realizadas Nº 498 292 58,63 %

Plans realizados Nº 86 55 63,95 %

Estacións RAIF melloradas Nº 65 53 81,54 %

Puntos de control biolóxicos Nº 22 22 100,00 %

Servizos creados de substitución e de
asistencia ás explotacións agrarias

Nº 720 575 79,86 %

Proxectos de comercialización de produtos
agrícolas de calidade Nº 50 33 66,00 %

Agricultores beneficiados Nº 369.112,00 399.242,00 108,16 %

Solicitudes investimento mellora calidade
presentados

Nº 941 685 72,79 %

Explotacións investigadas Nº 197.313,00 193.014,00 97,82 %

Superficie beneficiada ha 7.782,50 4.845,42 62,26 %

Explotacións acollidas/controladas Nº 452.632,00 419.723,00 92,73 %

Cabezas acollidas/controladas Nº 65.603.573,00 65.623.677,59 100,03 %

Agricultores afectados (servizos básicos) Nº 98.550,00 88.255,00 89,55 %

Participantes na rede de comercialización
Nº 150 204 136,00 %

7

8

Empregos creados Nº 1.766,00 1.929,05 109,23 %
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Programa plurirrexional de mellora de estruturas e dos sistemas de produción
agrarios

Trátase dun programa de aplicación en todas as rexións de Obxectivo 1 de España, que
recolle tres das medidas do eixe 7 do MCA destinadas á xestión de recursos hídricos
agrarios (7.1), investimentos en explotacións agrarias (7.3) e instalación de agricultores
mozos (7.4).

O investimento total destinado a estas tres medidas para o conxunto do período 2000-
2006 en Galiza é de 200,5 millóns de euros, correspondendo o 2,7 % á medida 7.1, o
58,4 % á 7.3 e o 38,9 % restante á 7.4.

No que respecta á execución das medidas, as conclusións derivadas da Actualización da
Avaliación Intermedia do programa e do Informe Anual de Execución correspondente ao
ano 2005 poden resumirse para Galiza nos seguintes termos:

A dotación da medida 7.1 (xestión de recursos hídricos) para Galiza presenta
escasa relevancia no conxunto do programa en comparación con outras CC.AA. En
calquera caso, detéctase unha baixo nivel de execución nesta medida, atribuíble ás
dificultades de posta en marcha das actuacións como consecuencia do cumprimento
da normativa ambiental e das particulares circunstancias que presenta a execución
deste tipo de proxectos no territorio galego.

Canto á medida 7.3 (investimentos en explotacións agrarias), Galiza si ten un
gran protagonismo no total da medida, tanto respecto á dotación financeira asignada,
unha das máis importantes sobre o total do programa, como pola elevada execución
financeira e física, cuns niveis de pagamento e de realizacións notoriamente
superiores aos previstos

O anterior é extensíbel, así mesmo, á medida 7.4 (primeira instalación), na que
Galiza desempeña un papel importante en termos financeiros e de execución. Trátase
dunha medida que tivo unha grande aceptación e contribúe ao necesario relevo
xeracional no sector agrario galego.

Táboa 49. Nivel de execución en Galiza das medidas incluídas no P.O. de Mellora de Estruturas
e dos Sistemas de Produción Agrarios nas rexións de Obxectivo 1

BENEFICIARIO FINAL TOTAL
PROGRAMADO

2000-2006

EXECUTADO+COMPROMETIDO
31/12/2005 %

7.1
D.X. ESTRUTURAS E
INFRAESTRUTURAS

AGRARIAS
2.875.572 549.608,56 19,11

7.3
MAPA asociado a

GALIZA 99.570.041 65.932.116,90 66,22

7.3
GALIZA

75.957.718 145.677.349,94 191,79

7.4 MAPA asociado a
GALIZA 19.838.982 11..653.990,01 58,78
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7.4
GALIZA

20.180.817 36.117.374,82 178,97

Fonte: P.O. de Mellora de Estruturas e dos Sistemas de Produción Agrarios nas rexións de Obxectivo 1.
Informe de Execución 2005.

Programa horizontal de medidas de acompañamento da PAC

Este programa estabelecía, a nivel estatal e de forma aplicábel a todas as Comunidades
Autónomas, con financiamento do Feoga-Garantía, as indemnizacións compensatorias
destinadas ás zonas desfavorecidas, a forestación de terras agrícolas, o cesamento
anticipado na actividade agraria e as medidas agroambientais.

No que respecta á valoración do impacto en Galiza das medidas contempladas neste
programa horizontal, da análise efectuada na Actualización da Avaliación Intermedia do
programa en 2005, do que se deriva que Galiza foi a terceira Comunidade en importancia
canto a compromisos adquiridos (absorbeu o 15 % dos compromisos do total do
programa), pódense extraer as seguintes conclusións:

Galiza foi a Comunidade que en maior medida contribuíu ao cesamento
anticipado, tanto en termos de dotación financeira coma en número de beneficiarios,
debido ao elevado número de agricultores de idade avanzada presentes no sector
agrario galego. De acordo cos datos extraídos da Actualización da Avaliación
Intermedia, asináronse 2.822 acordos de cesamento, que representan apenas o 2 %
dos 167.752 titulares maiores de 55 anos. Polo tanto, o nivel de eficiencia da medida é
relativamente baixo (69 %) xa que só se chegou ao 2 % dos agricultores maiores de
55 anos e conta cun dos importes medios máis baixos (5.603 €), o que leva a concluír
que se trata dunha medida que absorbe unha cantidade importante de recursos
financeiros mais que produce un impacto mínimo no rexuvenecemento dos
activos agrarios. Outro dato de interese é que Galiza é a Comunidade na que houbo
maior proporción de traballadores agrícolas acollidos á medida (o 21 % dos
beneficiarios son traballadores), que en moitos casos coinciden con familiares que
colaboran na explotación.

A forestación de terras agrarias tivo tamén grande importancia en Galiza, só
por detrás de Castela e León. Así, dos 78.153.914 € previstos inicialmente de gasto
público ao pechamento do ano 2005 executáranse 63.271.032 € de fondos Feoga-
Garantía, que supuxeron un gasto público total de 90.191.242 €. Con todo, para o
período 2007-2013, tendo en conta que Galiza ten unha porcentaxe de SAU inferior ao
25 %, un valor moi por debaixo (arredor da metade) tanto da media española coma da
comunitaria, mentres que conta con importantes extensións de terreos de monte que
están desarborizados, considérase máis axeitado fomentar a forestación, e os
efectos ambientais positivos que leva asociados, en terreos de aptitude forestal.
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O impacto da medida relativa ás zonas desfavorecidas resúmese á vista dos
seguintes datos: a medida conta cunha media de 13.826 beneficiarios por ano e un
total de 314.773 ha de superficie acollidas ao programa. A prima media por
beneficiario é das máis baixas do Estado español (801 €/beneficiario), o que relativiza
o impacto desta medida e aconsella adoptar criterios de prioridade de índole
socioeconómica que permitan concentrar a medida nas zonas que máis dificultades
presentan. Outra conclusión que se extrae é que, dado que o impacto desta medida
está a ser moi reducido en termos de contribución á fixación de poboación no medio
rural, podería facerse extensiva a clasificación de zonas desfavorecidas a outras liñas
de actuación, de xeito que as explotacións agrarias situadas en zonas desfavorecidas
conten con máis alicientes para seguir mantendo a súa actividade nestas áreas con
dificultades.

A importancia dos compromisos agroambientais en Galiza sobre o total do
programa foi reducida. En Galiza, durante o período 2000-2006, as axudas ás
medidas agroambientais desenvolvéronse a través de 8 liñas: control integrado,
agricultura ecolóxica, mellora do medio físico en prados e pastos, redución da cabana
gandeira, mantemento das razas autóctonas en perigo de extinción, gandaría
ecolóxica, xestión racional dos sistemas de pastoreo e compaxinación dos sistemas de
pastoreo tradicionais no contorno do lobo.

Canto aos resultados atinxidos, os datos extraídos da Actualización da Avaliación
Intermedia mostran que a superficie acollida a compromisos agroambientais foi de
81.742 ha (12 % da SAU), cun total de 2.325 beneficiarios. Malia o limitado impacto
territorial, conclúese a existencia dun cambio de mentalidade canto á relación do
agricultor co ambiente e un cambio cara a sistemas de produción máis respectuosos
co medio. Como elemento negativo, destaca a burocracia asociada á solicitude de
axudas agroambientais, que supera as posibilidades dalgúns agricultores por falta de
tempo e información, así como a diversidade de medidas existentes e as dificultades
de medir e cuantificar o impacto da aplicación dos compromisos en termos de mellora
ambiental. En sentido positivo, destácase que as medidas agroambientais espertaron
o interese de agricultores mozos que se senten identificados coas novas formas de
traballar o campo e ven recoñecido pola sociedade o seu esforzo na obtención de
produtos de calidade.

Respecto dos datos de execución, na seguinte táboa reflíctese a evolución anual dos
compromisos agroambientais durante o período 2000-2006:

Táboa 50. Datos sobre a aplicación das medidas agroambientais en Galiza 2000-2006
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Fonte: Consellería do Medio Rural.

Os datos da táboa mostran unha evolución á
alza na asunción de compromisos agroambientais, que foi máis evidente no caso das
medidas de control integrado, mellora do medio físico en prados e pastos e mantemento
de razas autóctonas en perigo de extinción, mais tamén visíbel no caso da agricultura e
gandaría ecolóxicas. A pesar disto, o gasto público total no conxunto do período 2000-
2006 limitouse a 15,5 millóns de euros.

No que respecta á agricultura ecolóxica, en Galiza a superficie cualificada en agricultura
ecolóxica no ano 2005 era de 5.895 ha, a maioría acollidas ao Programa de Medidas de
Acompañamento.

Táboa 51. Prácticas agroambientais nas explotacións agrarias galegas

Tipo de práctica agroambiental Explotacións con SAU

Métodos de produción ecolóxica: nº de explotacións 370

Explotacións con métodos de produción ecolóxica na produción animal: total 127

Métodos de produción ecolóxica (superficie cualificada): ha 5.895,18

En período de conversión cara a métodos de agricultura ecolóxica: ha 1.241,69

Superficie cualificada no primeiro ano de prácticas: ha 2.019,49

Superficie total inscrita en agricultura ecolóxica: ha 9.156,36 -

Fonte: Estadísticas 2005 (MAPA, 2006).

Resulta necesario recoñecer que o desenvolvemento destas medidas foi reducido en
comparación coa potencialidade que ofrecían. Conscientes da necesidade de apostar
pola ampliación dos compromisos agroambientais, no Programa de Desenvolvemento
Rural de Galiza 2007-2013 contémplase un incremento substancial dos recursos
financeiros dedicados ás medidas agroambientais, até a cifra de 144,4 millóns de
euros, ao que lle hai que engadir a axuda suplementaria nacional que se contempla
no punto 8 do programa, que é de case 6 millóns de euros; este incremento supón
practicamente multiplicar por dez os recursos destinados a estas medidas no
período 2000-2006, chegando a acadar o orzamento destinado ás medidas
agroambientais o 10,07 % do conxunto dos recursos financeiros asignados ao
programa para o período 2007-2013.

Anos Beneficiarios Axuda total ano corrente
acumulado

Axuda total anos futuros
acumulado

2000 1.025 580.350,03 504.659,05

2001 1.005 659.063,25 473.586,72

2002 768 1.332.068,66 3.160.889,09

2003* 1.275 1.780.401,92 5.996.877,39

2004 2.774 2.319.399,93 11.894.694,47

2005 3.374 4.584.896,65 11.446.986,63

2006 3.044 4.239.264,70 7.169.346,97

Total 13.265 15.495.445,14 40.647.040,32
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Con isto trátase de corrixir a escasa valorización económica das externalidades positivas
xeradas por determinados sistemas ou formas de produción agraria sobre o ambiente,
que non lles permitiu até agora aos agricultores ou gandeiros un nivel de ingresos
aceptábel ao non contabilizar no prezo dos seus produtos o valor engadido ambiental
que proporcionan. As prácticas agroambientais implican o emprego de métodos de baixa
densidade, que xeran normalmente menores rendementos, polo que é difícil competir
coas explotacións de tipo intensivo. Así, a súa achega á sociedade en termos ambientais
non adoita verse recompensada no mercado, o que xustifica o apoio a estas prácticas a
través das axudas para a subscrición de compromisos agroambientais.

Os resultados da aplicación da iniciativa Leader+ en Galiza

A análise da iniciativa comunitaria Leader+ 2000-2006 en Galiza, análise por outro lado
plenamente trasladábel ao programa Proder II (incluído no Programa Operativo Integrado
de Galiza), confirma a súa capacidade para a mobilización de recursos e procesos de
desenvolvemento nos respectivos territorios de actuación. Cos datos dispoñíbeis a 31 de
decembro de 2006, aprobáronse 1.391 actuacións cun importante peso dos sectores de
PEME (232 proxectos) e turismo (230 proxectos):

Táboa 52. Número de accións ou proxectos aprobados dentro do programa Leader+ de Galiza

MEDIDAS
Accións

aprobadas En curso Finalizadas

  101 Adquisición de competencias 1 0 1

  102 Gastos de xestión, funcionamento administrativo
e asistencia técnica 139 68 71

  103 Servizos á poboación 124 79 45

  104 Patrimonio natural 78 52 26

  105 Valorización de produtos locais agrarios 54 27 27

  106 PEME e servizos 232 157 75

  107 Valorización do patrimonio cultural e
arquitectónico 191 121 70

  108 Turismo 230 160 70

  109 Outros investimentos 68 44 24

  110 Formación e emprego 86 57 29

TOTAL EIXE 1 1.203 765 438
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  201 Cooperación interterritorial 117 75 42

  202 Cooperación transnacional 71 48 23

TOTAL EIXE 2 188 123 65

TOTAIS 1.391 888 503

Na cifra de accións en curso translócese unha das dificultades na aplicación da iniciativa,
cal foi o atraso na posta en marcha do programa, dado que os convenios cos grupos de
acción local (GAL) se asinaron o 16 de outubro de 2002, polo que o funcionamento
efectivo se atrasou na práctica case ata 2003. Aínda que isto orixinou inicialmente certos
problemas para o cumprimento da regra N+2, finalmente logrouse o compromiso
completo dos fondos a 31-12-2006, mesmo cunha importante bolsa de proxectos que
quedaron en reserva por falta de maior dispoñibilidade financeira, como se reflicte no
cadro seguinte:

Táboa 53. Volume de fondos públicos previstos e fondos públicos comprometidos (contratos
activados e contratos en reserva) 31-12-2006. Grupos Leader+ de Galiza

GAL
Fondos públicos
previstos (euros)

Fondos públicos
activados (euros)

Fondos
públicos de
contratos

activados e
en reserva

% Fondos
públicos

activados/ fondos
públicos previstos

% Fondos públicos
activados e en
reserva/ fondos

públicos previstos

Portodemouros 8.095.093,00 7.877.954,22 9.303.913,32 96,77 % 122,87 %

Val Limia 6.977.686,00 6.324.872,03 8.539.201,14 90,37 % 113,73 %

Ribeira Sacra 6.003.224,00 5.596.784,68 6.197.855,28 69,57 % 96,41 %

Terra Cha 5.960.142,00 5.952.875,75 8.737.591,75 100,00 % 100,00 %

Terras do Miño 5.932.426,00 5.349.766,29 6.403.541,70 77,93 % 98,86 %

Neria 5.718.653,00 5.686.139,05 6.260.153,96 100,00 % 100,00 %

Condado Paradanta 5.309.010,00 4.719.809,93 5.622.304,70 99,65 % 99,65 %

País do Bibei 5.259.496,00 5.257.713,21 5.317.462,03 99,77 % 99,77 %

Montes 4.683.979,00 4.678.690,05 5.100.475,64 99,93 % 99,93 %

Valmiño 4.558.268,00 4.548.017,67 5.660.179,53 100,00 % 113,60 %

Euroeume 4.345.651,00 4.189.236,43 5.260.088,15 76,75 % 110,39 %

Río Lor 4.263.428,00 4.215.810,14 4.413.810,14 100,12 % 103,11 %

Terras de Miranda 4.186.230,00 4.229.550,16 4.599.408,42 107,29 % 107,29 %

Ordes 4.099.536,00 4.099.550,97 4.346.154,97 100,00 % 114,38 %

Ulla Umia 3.804.738,00 3.755.519,82 4.198.805,08 100,13 % 121,14 %

Monterrei 3.656.115,00 3.656.039,94 3.694.395,53 100,00 % 100,00 %

GALIZA 82.853.675,00 80.138.330,34 93.655.341,35 96,72 % 113,04 %
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Se, no canto de facer a análise en termos de fondos públicos, aténdese ao investimento
total, revélase o efecto multiplicador do programa, xa que co 100 % dos fondos públicos
comprometidos se supera o 142 % da achega privada prevista. Noutras palabras,
prevírase que por cada euro de investimento público se xerase un investimento privado
de 0,71 € e conseguiuse que por cada euro de investimento público se promova o
investimento de 1,15 € privados.

Con relación ao emprego xerado e consolidado, a falta dos datos de pechamento do
programa, estanse a conseguir uns resultados que melloran tamén as previsións. Así,
dos 161.554.133,63 € comprometidos como investimento total no programa a 31 de
decembro de 2006, os proxectos produtivos representan o 66 %, é dicir, 107 millóns de
euros. O investimento en proxectos xa finalizados permitiu crear 694 novos empregos e
consolidar 901. E se consideramos o total de proxectos aprobados, as cifras previstas
elévanse a 1.200 empregos creados e 1.108 consolidados. Isto implica un investimento
por emprego de 46.000 €. Non é posíbel delimitar con exactitude o volume de
investimento por emprego de nova creación, mais á vista dos datos pódese estimar un
investimento total por emprego creado inferior aos 80.000 €.

Desde a perspectiva de xénero, é de destacar o feito de que se están a crear máis
empregos de mulleres que de homes: os novos empregos femininos supoñen o 56,14 %
do total, aínda que esta porcentaxe baixa ao 47,23 % se consideramos tamén os
empregos consolidados.

Táboa 54. Emprego creado e consolidado; programa Leader+ de Galiza

Accións
aprobadas

%
Accións
finalizadas

%

Total empregos 2.308 1.595

Homes 1.218 52,77 % 853 53,45 %

Mulleres 1.090 47,23 % 743 46,55 %

Emprego creado 1.200 694

Homes 526 43,86 % 293 42,21 %

Mulleres 674 56,14 % 401 57,79 %

Emprego
consolidado 1.108 901

Homes 692 62,41 % 560 62,10 %

Mulleres 417 37,59 % 342 37,90 %
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A valoración positiva nos aspectos mencionados debe acompañarse, con todo, dun
esforzo por detectar aqueles elementos susceptíbeis de mellora no novo período de
programación, tanto a nivel de xestión coma de impacto social, e tamén no relativo á
selección de proxectos e á conseguinte asignación dos fondos. Todo isto co fin de
aproveitar mellor as potencialidades que ofrece o enfoque Leader nas condicións
concretas do medio rural de Galiza. Neste sentido, cómpre sinalar algúns problemas
detectados no período 2000-2006, que se tiveron en conta á hora de deseñar o novo
eixe 4 do Programa de Desenvolvemento Rural 2007-2013:

A) Modelo de xestión e procedementos

- Excesivo peso das tarefas administrativas e de xestión sobre a estrutura
dos grupos, que os obrigou a deixar parte do seu traballo de animación,
dinamización e captación de iniciativas.

- Ineficiencias financeiras, pola necesidade dos GAL de adiantar os fondos
para o pagamento aos promotores de proxectos, o que se evitaría se o
pagamento aos perceptores finais o fixese a Administración.

B) Impacto social e territorial

- Elevado peso real do sector público, en moitos GAL, fronte á sociedade
civil, manténdose aínda a maioría de votos do sector privado, o que
dificultou un dos obxectivos máis importantes, como é a implicación da
poboación como protagonista no desenvolvemento do seu territorio.

- Elevado peso, nalgúns GAL, de proxectos non produtivos de promoción
pública, co risco de acometer dotacións públicas sen a necesaria
planificación global, máis aínda cando a porcentaxe de axuda chegaba ao
100 %.

- Reducida presenza nos grupos de axentes do territorio con especial
relevancia no desenvolvemento rural, como cooperativas agrarias,
organizacións profesionais agrarias ou asociacións empresariais.

- Necesidade de elementos de incentivo na actuación dos GAL.

Acometer na presente programación a corrección destes elementos contribuirá a mellorar
os resultados do novo programa Leader.

Como conclusión desta análise dos resultados da programación de desenvolvemento
rural 2000 -2006, cómpre apuntar dúas ideas:

 A variedade de documentos de programación en que se distribuíron as diversas
medidas de desenvolvemento rural no período anterior conduciu a unha relativa
dispersión dos esforzos, o que reduciu a súa visibilidade.

 No entanto, de forma global obtivéronse importantes avances en todos os
ámbitos do desenvolvemento rural; as áreas onde se obtiveron maiores
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realizacións son a silvicultura, as accións ambientais de conservación da paisaxe
e en relación co complexo alimentario, a prestación de servizos ás explotacións
agrarias e a comercialización de produtos agrarios de calidade.
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4. XUSTIFICACIÓN DAS PRIORIDADES ELIXIDAS ATENDENDO AO MARCO COMUNITARIO E
ESTATAL; REPERCUSIÓN PREVISTA DO PDR

4.1. O marco estratéxico do PDR de Galiza

O marco estratéxico do Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza queda definido
polo Regulamento (CE) 1698/2005, relativo á axuda do Feader ao desenvolvemento
rural, xunto co seu Regulamento de aplicación (CE) 1974/2006; e polas Directrices
Estratéxicas Comunitarias de Desenvolvemento Rural, que reforzan o enfoque
estratéxico da Política de Desenvolvemento Rural fixando as prioridades de actuación a
escala comunitaria.

Así mesmo, no ámbito estatal, o Plan Estratéxico Nacional de Desenvolvemento Rural
(PENDR) e o Marco Nacional de Desenvolvemento Rural (MNDR) constitúen o referente
máis inmediato da programación galega.

REGLAMENTO (CE) 1698/2005

Directrices Estratégicas de Desarrollo Rural

Plan Estratégico Nacional
Marco Nacional

PROYECTO DE PDR
GALICIA Equipo

evaluación
externo

PDR GALICIA

Evaluación
Previa

COMISIÓN

MAPA

XUNTA

Consulta
Pública.

Agentes
económicos y

sociales

APROBACIÓN MAPA Y COMISIÓN

REGULAMENTO (CE) 1698/2005

COMISIÓN Directrices Estratéxicas de Desenvolvemento Rural

MAPA Plan Estratéxico Nacional
Marco Nacional

XUNTA Proxecto de PDR
GALIZA Avaliación Equipo

previa avaliación
externo

Consulta
Pública.
Axentes
económicos e PDR GALIZA
sociais

APROBACIÓN MAPA E COMISIÓN
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4.1.1. A contribución do PDR de Galiza ao cumprimento das Directrices Estratéxicas
Comunitarias de Desenvolvemento Rural

As prioridades comunitarias en materia de desenvolvemento rural para o período de
programación 2007-2013 exprésanse na Decisión do Consello do 20 de febreiro de 2006
sobre as Directrices Estratéxicas Comunitarias (2006/144/CE).

As ditas directrices precisan as áreas de intervención nas que será necesario actuar para
incorporar a Política de Desenvolvemento Rural aos obxectivos de desenvolvemento
sostíbel de Goteburgo e de crecemento e emprego de Lisboa. Así mesmo, aseguran a
coherencia desta política coa Política de Cohesión da UE e coa aplicación da nova
Política Agrícola Común.

DIRECTRIZ 1: mellora da competitividade dos sectores agrario e forestal
i. Reestruturar e modernizar o sector agrario

ii. Mellorar a integración da cadea agroalimentaria
iii. Facilitar a innovación e o acceso á investigación e desenvolvemento (I+D)
iv. Impulsar a adopción e a difusión das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC)
v. Estimular o espírito empresarial

vi. Buscar novas saídas para os produtos agrícolas e silvícolas
vii. Mellorar o comportamento ambiental das explotacións agrícolas e silvícolas

DIRECTRIZ 2: mellora do ambiente e do contorno natural
i. Fomentar servizos ambientais e prácticas agropecuarias respectuosas cos animais

ii. Protexer as paisaxes rurais e os bosques
iii. Loitar contra o cambio climático
iv. Reforzar a achega da agricultura ecolóxica
v. Fomentar iniciativas económico-ambientais dobremente beneficiosas

vi. Fomentar o equilibrio territorial
DIRECTRIZ 3: mellora da calidade de vida nas zonas rurais e fomento da diversificación da

economía rural
i. Incrementar a actividade económica e a taxa de emprego na economía rural

ii. Fomentar a entrada das mulleres no mercado laboral
iii. Devolverlles a alma ás aldeas
iv. Promover a creación de microempresas e a artesanía
v. Ensinar os novos coñecementos necesarios para a diversificación da economía local

vi. Impulsar a aceptación e o uso das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC)
vii. Impulsar a subministración de fontes renovábeis de enerxías e formas innovadoras de

emprego destas
viii. Fomentar o desenvolvemento do turismo

ix. Modernización das infraestruturas locais
DIRECTRIZ 4: desenvolver a capacidade local de creación de emprego e diversificación

i. Desenvolver a capacidade local de cooperación e animación e fomentar a adquisición de
cualificacións para axudar a mobilizar o potencial local

ii. Alentar a cooperación entre o sector público e privado
iii. Fomento da cooperación e as innovacións
iv. Mellora da gobernanza local
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Partindo dos obxectivos presentes na Estratexia do PDR de Galiza, definidos no punto
3.2.1 do presente documento, destaca a elevada correspondencia existente entre a
formulación estratéxica e as Directrices Estratéxicas Comunitarias de
Desenvolvemento Rural. As prioridades estabelecidas pola Comisión son atendidas
pola Estratexia do PDR de Galiza, o que pon de manifesto a contribución do programa ao
logro dos obxectivos comunitarios.

Así, o obxectivo final dirixido a reforzar a base produtiva agroalimentaria e forestal mostra
unha elevada vinculación en relación coa directriz 1, mentres que os obxectivos relativos
a fomentar un sector agrario e forestal multifuncional e sostíbel e mellorar a calidade de
vida e a economía das zonas rurais responden ao cumprimento das directrices 2 e 3,
respectivamente. Por último, o obxectivo final dirixido a fomentar a gobernanza das zonas
rurais relaciónase, directamente, coa cuarta directriz estratéxica.

Así mesmo, cómpre resaltar que a Comisión estabelece outras dúas directrices: a
Directriz Estratéxica 5, que sinala a necesidade de garantir a coherencia interna da
programación, dándose a máxima sinerxía posíbel entre os distintos eixes do programa.
A coherencia do PDR de Galiza con esta directriz queda xustificada na análise realizada
na avaliación a priori relativa á coherencia interna do programa. E a Directriz
Estratéxica 6, relativa á complementariedade con outros instrumentos comunitarios, que
sinala a necesidade de alentar as sinerxías entre a Política Estrutural, a Política de
Emprego e a Política de Desenvolvemento Rural; a análise da coherencia do PDR de
Galiza con esta última directriz consta no punto 10 do presente documento.

4.1.2. Coherencia co Plan Estratéxico Nacional de Desenvolvemento Rural e co Marco
Nacional de Desenvolvemento Rural

De conformidade co previsto no artigo 11 do Regulamento (CE) Nº 1698/2005, o Estado
español presentoulle á Comisión o Plan Estratéxico Nacional de Desenvolvemento Rural
(PENDR) 2007-2013, que recolle as prioridades de intervención, os obxectivos
específicos, a contribución do Feader e os demais recursos financeiros, garantindo a
coherencia coas Directrices Estratéxicas Comunitarias. O PENDR define a estratexia de
desenvolvemento rural común ao conxunto estatal, constituíndo o marco de referencia
para os Programas de Desenvolvemento Rural de cada Comunidade Autónoma.

O PENDR estabelece como un dos elementos fundamentais da estratexia española de
desenvolvemento rural o mantemento da poboación nas zonas rurais e a mellora da
calidade de vida, concedéndolle especial importancia ao aumento da competitividade da
agricultura, a gandaría e a actividade forestal, que son a base económica e social da
maior parte do territorio rural.

O PENDR identifica o sector agrario como principal elemento sobre o que debe incidir o
desenvolvemento rural en España. Entre os obxectivos de carácter máis xeral, o PENDR
fai referencia á loita contra o despoboamento, á vertebración do territorio, á
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diversificación da economía rural e á mellora da calidade de vida. A protección e
conservación do ambiente ocupa un lugar destacado, en coherencia coas directrices
comunitarias, e tamén se fai explícita a necesidade de atender ao principio de igualdade
de oportunidades entre homes e mulleres. Para cada un dos 4 eixes estabelecidos polo
Regulamento 1698/2005 identifícanse uns obxectivos específicos.

Igualmente, estabelécense as chamadas medidas horizontais, que xunto cos elementos
comúns do resto da programación, desenvólvense, conforme o disposto no artigo 15.3
do Regulamento (CE) nº 1698/2005, no Marco Nacional de Desenvolvemento Rural
(MNDR) 2007-2013.

As ditas medidas de carácter horizontal son de obrigada aplicación en todas as
Comunidades Autónomas, e permiten outorgarlle prioridade a determinados aspectos de
carácter estratéxico para o conxunto do Estado. Así e todo, as actuacións previstas en
cada medida horizontal non son excluíntes doutras actuacións que as Comunidades
Autónomas decidan poñer en práctica no marco desas mesmas medidas.

Alén das medidas horizontais, inclúense unha serie de elementos comúns a certas
medidas, que se deben ter en conta no caso de que se inclúan as medidas
correspondentes nos programas de desenvolvemento rural, e que deben ser
completados e definidos polas Comunidades Autónomas.
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AS MEDIDAS HORIZONTAIS E ELEMENTOS COMÚNS DO DESENVOLVEMENTO RURAL
INCLUÍDOS NO PENDR E DESENVOLVIDOS NO MNDR

No eixe 1, relativo ao aumento da competitividade da agricultura e a silvicultura, as actuacións
son as seguintes:

Medida 125: Infraestruturas relacionadas coa evolución e adaptación da agricultura e a silvicultura:
125.1 Actuación horizontal de xestión dos recursos hídricos
125.2 Actuación horizontal doutras infraestruturas rurais: esta actuación considerarse
horizontal unicamente nas Comunidades Autónomas onde os sistemas de regadío non
teñan un nivel de implantación relevante e naquelas que así o decidan nos seus respectivos
programas de desenvolvemento rural.

Medida 123: Aumento do valor engadido dos produtos agrícolas e forestais
Sistema de asesoramento ás explotacións agrarias:

Medida 115: Implantación de servizos de xestión, substitución e asesoramento:
115.1 Actuación horizontal de implantación de servizos de asesoramento
Medida 114: Utilización de servizos de asesoramento, que incluirán como mínimo
asesoramento no ámbito da condicionalidade e a seguridade laboral.

Medida 112: Instalación de agricultores mozos: contempla con carácter obrigatorio a instalación
nunha explotación agraria prioritaria, deixando a criterio das Comunidades Autónomas a
posibilidade de prever axudas para a instalación nunha explotación agraria non prioritaria.

No eixe 2, relativo á mellora do ambiente e do contorno rural:
Mitigación da desertización: prevención de incendios forestais. Esta medida comprende o artigo
48  do  Regulamento  (CE)  1698/2005  no  relativo  á  implantación  de  medidas  preventivas  e,  con
carácter voluntario, o artigo 47, que prevé as axudas en prol do medio forestal.
Conservación e desenvolvemento da Rede Natura 2000 no medio forestal. Esta comprende os
artigos 47 e 49 do Regulamento (CE) 1698/2005. Será preceptiva a aplicación de polo menos un
deles nas superficies forestais de zonas Natura 2000 das Comunidades Autónomas.

Os elementos comúns:

Contrato territorial de explotación, como modelo opcional para a xestión das medidas
cofinanciadas polo Feader.

Axuda á produción ecolóxica, como posible actuación que incluír entre as axudas agroambientais,
en cuxo caso estabelece uns requisitos mínimos obrigatorios.

Rede Natura 2000 no ámbito agrario: os programas que non inclúan a medida prevista no artigo
38  do  Regulamento  (CE)  1698/2005  poderán  considerar  a  partir  de  2008  o  feito  de  que  as
explotacións estean situadas en zonas Natura 2000 como un dos criterios de prioridade na
concesión das axudas agroambientais.

Axudas destinadas a compensar as dificultades naturais en zonas de montaña e outras zonas
con dificultades: determina que as CC.AA. que inclúan estas axudas deberán estabelecer
gradacións en función de criterios físicos e/ou socioeconómicos.

Elementos básicos para o enfoque Leader: determina a obrigatoriedade de aplicar a metodoloxía
Leader polo menos nun 10 % do Feader, estabelecendo unha serie de criterios comúns relativos aos
grupos de acción local.
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A correspondencia existente entre os obxectivos específicos presentes na estratexia do
PDR de Galiza e as medidas horizontais estabelecidas no PENDR e desenvolvidas no
MNDR, reflectidas na táboa anterior, mostra a axeitada orientación do programa galego
cara aos elementos claves expostos a nivel estatal.

 Coherencia entre o PDR de Galiza e o PENDR e MNDR: inclusión das medidas horizontais
Medidas horizontais estabelecidas no

PEN e no MNDR
Obxectivos específicos (OE) do PDR de Galiza

que atenden ás medidas
Infraestruturas relacionadas coa
evolución e adaptación da agricultura e
a silvicultura

OE5 Mellorar a base territorial e as infraestruturas
relacionadas coas explotacións agrarias

Aumento do valor engadido das
producións

OE8 Aumento do valor engadido das cadeas
agroalimentarias e forestais
OE9 Apoio ao desenvolvemento de novos produtos,
procesos e tecnoloxías

Posta en marcha dos servizos de
asesoramento ás explotacións agrarias

OE 2. Mellorar a información, formación profesional e
asesoramento técnico dos traballadores agrarios e
forestais

Instalación de agricultores mozos OE 1 Fomentar o rexuvenecemento dos activos agrarios

Mitigación da desertización: prevención
dos incendios forestais

OE20 Mellorar a ordenación e a capacidade de defensa
dos espazos forestais, especialmente fronte aos
incendios forestais

Conservación e desenvolvemento da
Rede Natura 2000 no medio forestal

OE 19 Mellorar as condicións de protección,
conservación e xestión do ámbito natural

OE 21 Conservar e mellorar a biodiversidade e outros
sistemas ambientais asociados aos ecosistemas
agrarios e forestais

Por outra banda, a asignación financeira, recollida no punto 3.2.2 do presente programa,
reflicte a concentración de recursos financeiros arredor destas medidas de carácter
horizontal e a importancia estratéxica que adquiren na estratexia de desenvolvemento
rural galega, en liña coas prioridades estabelecidas a nivel estatal no PENDR e
desenvolvidas no MNDR. Esta distribución dos recursos permite concluír que existe unha
elevada coherencia do PDR de Galiza co Plan Estratéxico Nacional de Desenvolvemento
Rural e co MNDR que desenvolve as medidas horizontais e elementos comúns.
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4.2. Realizacións previstas e resultados e impactos esperados

As realizacións previstas e os resultados e impactos esperados analizáronse con detalle
na avaliación a priori, documento que se inclúe como anexo do PDR. A seguir
preséntanse de forma resumida as principais conclusións que se obteñen após esta
análise.

As actuacións dirixidas á mellora da competitividade do sistema agroalimentario e
forestal concentran no PDR de Galiza un importante peso financeiro, en coherencia coas
disposicións estabelecidas a nivel comunitario e estatal. Disto dedúcese que os maiores
impactos do Programa serán os relacionados co sector agrario (agricultura e gandaría) e
a silvicultura, sectores que desempeñan un papel prioritario en relación coas actividades
e os usos do espazo rural e que, polo tanto, serán un importante impulsor do
desenvolvemento no mundo rural galego.

A través das actividades formativas e da posta en marcha de servizos de
información, asesoramento e xestión, ha de esperarse unha significativa mellora
do capital humano no ámbito rural. A mellor capacitación dos profesionais dos
sectores agrario e forestal propiciará unha xestión máis eficiente e un maior
rendemento global das súas explotacións, ao tempo que incidirá nunha actividade
máis compatíbel e respectuosa co ambiente. Esta mellora terá repercusións en
termos de incremento do VEB das explotacións apoiadas.

As actuacións dirixidas ao apoio á instalación de agricultores mozos,
complementadas coas relativas ao fomento da xubilación anticipada, promoverán o
relevo xeracional na actividade agraria, fomentando asemade a permanencia das
persoas novas no medio rural e freando o éxodo rural.

A mellora da estrutura das explotacións agrarias e do seu potencial físico, a través
das distintas actuacións como a modernización das explotacións, a mellora da
estrutura produtiva e o correcto equilibrio dos factores de produción, o aumento do
valor engadido dos produtos, a introdución de novas tecnoloxías ou a cooperación
para o desenvolvemento de novos procesos, repercutirán no aumento do VEB
das explotacións melloradas, e propiciarán a competitividade das explotacións
agrarias galegas no contexto actual.

A optimización da xestión e o aproveitamento do monte a través de accións en
materia de mellora silvícola, xenética e de xestión de masas forestais, nun contexto
de multifuncionalidade, permitirán a valorización económica, social e ambiental
dos espazos forestais, así como a diversificación e o aumento das distintas
producións e calidades do monte, garantindo a súa sostibilidade.

A través do apoio aos custos derivados da participación en sistemas de calidade
incentivarase os produtores galegos á participación nos distintos programas
de calidade comunitarios, así como noutras figuras de calidade diferenciada
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previstas na Lei 2 /2005, ou noutras que se poidan instaurar na Comunidade. Así
mesmo, a través do programa fomentarase o consumo de produtos de calidade,
o que permitirá un aumento do VEB da produción baixo sistemas de calidade
diferenciada, que segundo as estimacións alcanzará os 200 millóns de euros.

Por último, é preciso resaltar entre os resultados esperados do programa un
avance no cumprimento da normativa comunitaria, especialmente en materia de
sanidade e identificación animal, calidade sanitaria dos produtos de orixe animal e
vexetal e protección da saúde pública.

Por outro lado, cómpre salientar o marcado carácter ambiental da programación, tal e
como queda demostrado no proceso de avaliación ambiental estratéxica ao que foi
sometido o programa.

O programa terá, polo tanto, importantes impactos positivos sobre o ambiente. En
concreto, cómpre sinalar:

As repercusións en termos de mellora da capacidade de defensa dos espazos
forestais, así como de detección, prevención e loita contra incendios. As actuacións
desenvolvidas no PDR promoverán a xestión activa e revalorización económica,
social e ambiental dos montes e terán un importante impacto en termos de
recuperación do potencial silvícola afectado.

 Por outro lado, a implantación de sistemas agroforestais permitirá valorizar as
zonas rurais a través da implantación de sistemas agrosilvopastorais. Por último, o
incremento da zona arborizada a partir de superficies sen cuberta arbórea
conseguirá mellorar as condicións ambientais do ámbito, contribuíndo á protección
do medio, á prevención de incendios e outros riscos naturais e, en última instancia,
á atenuación do cambio climático.

Así mesmo, a posta en marcha de medidas como os pagamentos agroambientais
terá consecuencias positivas sobre a mellora da biodiversidade, o uso eficiente
dos recursos naturais, a redución das emisións e a diminución da
degradación das terras.

As axudas destinadas a agricultores de zonas con dificultades específicas (zonas
de montaña ou outras) terán unha incidencia positiva, freando a desaparición de
explotacións marxinais desde o punto de vista económico-financeiro mais de
interese ambiental. Ambas as axudas, xunto con outras de carácter ambiental,
constitúen un importante avance en relación coa internalización dos beneficios
ambientais que crean para o conxunto da sociedade determinados sistemas
agrarios e agricultores. Ademais, contribúen a reducir desequilibrios territoriais que,
en función da diferente capacidade e potencial produtivo, poden derivarse do
primeiro piar da PAC.
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Os efectos de carácter socioterritorial sobre o conxunto do medio rural son, malia a
súa extrema dificultade de análise, sobre todo cuantitativa, de especial relevancia.

Facilitarase o acceso dunha parte significativa da poboación rural aos servizos
básicos e infraestruturas. Na devandita mellora cómpre destacar o fomento do
acceso ás novas tecnoloxías nas zonas rurais.

A mellora e axuda na prestación dos servizos básicos non só posibilitará a mellora
da calidade de vida rural, senón que axudará a fixar poboación no territorio, o que
resulta transcendental para o desenvolvemento equilibrado e sostíbel das áreas
rurais de Galiza.

Sen menoscabo da incidencia sobre as economías locais, os efectos das accións
en prol da diversificación da economía rural, aínda que serán dificilmente
medíbeis pola súa limitada repercusión, terán un efecto demostrativo de valor moi
apreciábel no contexto rural. A posta en marcha de iniciativas empresariais de
pequena dimensión e carácter local estará vinculada á creación de novos
empregos, cunha importante capacidade de arrastre.

A mellora do atractivo turístico do medio rural galego permitirá consolidar un
sector que experimentou un gran crecemento en Galiza, propiciando o incremento
do número de turistas que recibe a Comunidade, o que incidirá positivamente na
consolidación do sector do turismo rural, que constitúe unha fonte importante de
renda e emprego no medio rural.

A falta de recursos económicos provoca o abandono do patrimonio natural e cultural
das zonas rurais. A recuperación deste patrimonio é vital para darlles opcións ás
zonas rurais e proporcionarlles un valor engadido que posibilite a xeración de
recursos alternativos, como o turismo e a artesanía.

Por último, após a posta marcha do Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza é de
esperar o fomento da gobernanza nas zonas rurais, de modo que a poboación rural
adquira un maior protagonismo no futuro do seu territorio.

A xeración de dinámicas de desenvolvemento local, a través do deseño e a
aplicación de estratexias por parte de parceirados representativos de todos os
axentes do territorio e que impliquen a diversos sectores socioeconómicos.

A xeración de emprego asociado á actuación dos grupos de acción local será
obviamente limitada mais terá importantes efectos de arrastre e demostrativos.
Debe destacarse o importante papel que poden xogar os grupos de acción local
como impulsores da sociedade da información no mundo rural.

Preténdese lograr unha maior eficacia dos GAL no seu labor de animación do
territorio, dotándoos da estrutura e a capacidade suficientes para o cumprimento do
seu labor de promoción, dinamización e desenvolvemento do territorio que constitúe
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o seu ámbito de actuación, e en particular da estrutura necesaria para levar a cabo
a súa estratexia de desenvolvemento.

Con independencia de todos os puntos descritos previamente, é preciso destacar que o
PDR, por si mesmo e de forma illada, non conta cos recursos necesarios para incidir de
forma significativa sobre as macromagnitudes do conxunto da economía rural galega. Os
medios financeiros asignados ao programa, en relación coa importancia territorial e a
magnitude das necesidades que ten o medio rural galego, resultan moi limitados. Os
efectos derivados presentarán consecuentemente unha expresión e unha visibilidade
tamén limitada, tendo necesariamente un marcado carácter sectorial e local.

Ademais, cómpre destacar que a visibilidade dos efectos xerais tamén quedará limitada
polo peso relativo que, en termos financeiros, teñen as axudas agrarias do primeiro piar
da PAC.

A pesar das limitacións sinaladas, é preciso salientar que o PDR constituirá un
instrumento básico da Política de Desenvolvemento Rural de Galiza durante a
etapa 2007-2013, sendo o principal instrumento de coordinación institucional e de
dinamización no ámbito rural, así como un referente destacado en relación coa
integración efectiva do ambiente nos procesos de desenvolvemento, a aplicación dos
principios de sostibilidade, de non-discriminación e de igualdade entre mulleres e homes.
Por último, ha de sinalarse que a posta en marcha do programa tamén resultará
significativa como referente en termos de participación e cooperación entre as diferentes
institucións e axentes implicados no desenvolvemento, así como na configuración de
boas prácticas no eido do seguimento e a avaliación das políticas públicas.
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5. INFORMACIÓN SOBRE OS EIXES E MEDIDAS

Os eixes da programación. O PDR de Galiza desenvólvese a través dos 4 eixes

estabelecidos polo Regulamento (CE) 1698/2005:

Eixe nº 1: reforzar a base produtiva agroalimentaria e forestal.

Subeixe 1.1. -–Mellora do coñecemento e desenvolvemento do potencial

humano.

Subeixe 1.2. -–Reestruturación, desenvolvemento do potencial físico e

innovación.

Subeixe 1.3. -–Mellora da calidade dos produtos.

Eixe nº 2: mellora do ambiente e do contorno rural.

Subeixe 2.1. -–Uso sostíbel das terras agrícolas.

Subeixe 2.2. -–Uso sostíbel do solo forestal.

Eixe nº 3: mellora da calidade de vida e da economía nas zonas rurais.

Subeixe 3.1. -–Diversificación da economía rural.

Subeixe 3.2. -–Mellora da calidade de vida nas zonas rurais.

Eixe nº 4: enfoque Leader.

5.1.  Definicións comúns a varias medidas

 Antes de entrarmos na descrición dos requisitos contidos en cada unha das medidas de
desenvolvemento rural seleccionadas, detállanse unha serie de definicións empregadas
para a descrición das medidas:

Definicións contempladas na Lei 19/1995, do 4 de xullo, de modernización das

explotacións agrarias ou nas normas que, se é o caso, a modifiquen:

 Actividade agraria: o conxunto de traballos que se require para a obtención de
produtos agrícolas, gandeiros e forestais.

 Explotación agraria: o conxunto de bens e dereitos organizados
empresarialmente polo seu titular no exercicio da actividade agraria,
primordialmente con fins de mercado, e que constitúe en si mesma unha
unidade técnico-económica.
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 Titular da explotación: a persoa física ou xurídica que exerce a actividade
agraria organizando os bens e dereitos integrantes da explotación con criterios
empresariais e asumindo os riscos e responsabilidades civís, sociais e fiscais
que poidan derivarse da xestión da explotación.

 Agricultor profesional: persoa física que, sendo titular dunha explotación
agraria, obtén polo menos o 50 % da súa renda total de actividades agrarias
ou doutras actividades complementarias, sempre que a parte da renda
procedente directamente da actividade agraria realizada na explotación non
sexa inferior ao 25 % da súa renda total e o tempo de traballo dedicado a
actividades agrarias ou complementarias sexa superior á metade do seu
tempo de traballo total. Para estes efectos, considéranse actividades
complementarias a participación de titular en institucións de carácter
representativo, en órganos de representación sindical, cooperativa ou
profesional vinculados ao sector agrario, así como as actividades de
transformación e venda directa de produtos da súa explotación e as
relacionadas coa conservación do espazo natural e protección do ambiente,
ao igual que as turísticas, cinexéticas e artesanais realizadas na explotación.

 Agricultor a título principal (ATP): o agricultor profesional que obteña polo
menos o 50 % da súa renda total da actividade agraria exercida na súa
explotación e cuxo tempo de traballo dedicado a actividades non relacionadas
coa explotación sexa inferior á metade do seu tempo de traballo total.

 Agricultor mozo: persoa que teña unha idade comprendida entre os 18 e os 40
anos e que exerza ou pretenda exercer a actividade agraria.

Agricultor a tempo parcial: persoa física que, sendo titular dunha explotación
agraria, dedícalles a actividades agrarias realizadas nesta non menos da
quinta parte nin máis da metade do seu tempo total de traballo.

 Unidade de traballo agrario (UTA): o traballo efectuado por unha persoa
dedicada a tempo completo durante un ano á actividade agraria.

 Renda unitaria de traballo (RUT): rendemento económico xerado na
explotación agraria que se lle atribúe á unidade de traballo e que se obtén de
dividir entre o número de unidades de traballo agrario dedicadas á explotación
a cifra resultante de sumar a marxe neta ou excedente neto de explotación e o
importe dos salarios pagados.

 Renda de referencia (RF): indicador relativo aos salarios brutos non agrarios
en España, cuxa determinación anual se fará tendo en conta os datos de
salarios publicados polo INE.

Estas definicións empréganse para delimitar o concepto de explotación agraria prioritaria



Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza 2007-2013.                                      . 17-12-2007

160

que a Lei 19/1995, do 4 de xullo, de modernización das explotacións agrarias toma como
referencia básica de actuación, outorgándolle preferencia para a obtención de beneficios
e axudas, sen prexuízo das disposicións da normativa comunitaria. En relación coas
explotacións prioritarias, hai que distinguir, tal e como figura no Marco Nacional, entre
aquelas cuxos titulares son persoas físicas e as explotacións prioritarias asociativas:

Explotacións prioritarias cuxos titulares sexan persoas físicas:

Han de posibilitar a ocupación de polo menos unha unidade de traballo ao ano.

A renda unitaria do traballo obtida ha de ser superior ao 35 % da renda de
referencia e inferior ao 120 % desta.

O titular ha de ser agricultor profesional.

Posuír un nivel de capacitación agraria suficiente, para cuxa determinación se
conxugarán criterios de formación lectiva e experiencia profesional.

Estar dado de alta no réxime especial agrario da Seguridade Social ou no
réxime especial de traballadores por conta propia ou no réxime de autónomos,
en función da súa actividade agraria.

Outros requisitos estabelecidos polas Comunidades Autónomas.

No caso de matrimonio, a titularidade da explotación poderá recaer, para estes efectos,
en ambos os cónxuxes, sendo suficiente que un deles reúna os requisitos indicados no
punto anterior.

As explotacións agrarias que pertenzan a unha comunidade hereditaria e sobre as que
exista pacto de indivisión por un período mínimo de seis anos consideraranse, para estes
efectos, como explotacións familiares prioritarias sempre que a explotación e polo menos
un dos partícipes na comunidade cumpra os requisitos antes sinalados. O período de
indivisión contarase a partir da cualificación da explotación como prioritaria.

Explotacións prioritarias asociativas:

Han de posibilitar a ocupación de polo menos unha unidade de traballo ao ano.

A renda unitaria do traballo obtida ha de ser superior ao 35 % da renda de
referencia e inferior ao 120 % desta.

Polo menos o 50 % dos seus socios han de ser agricultores profesionais.

Os dous terzos dos socios que sexan responsábeis da xestión e
administración han de cumprir os requisitos esixidos ao agricultor profesional
canto á dedicación de traballo e procedencia de rendas, referidos á
explotación asociativa, e cumprir os requisitos sinalados para agricultores
cuxos titulares sexan persoas físicas



Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza 2007-2013.                                      . 17-12-2007

161

Cumprir co feito de que dous terzos, polo menos, do volume de traballo
desenvolvido na explotación sexa realizado por socios que cumpran os
requisitos anteriormente sinalados para persoas físicas.

 Ou ben ser unha explotación asociativa que se constitúa agrupando, polo
menos, dúas terceiras partes da superficie da explotación dentro dun só
linde, sen que a superficie achegada por un único socio supere o 40 % da
superficie total da explotación. Nestas explotacións asociativas, polo menos
un socio debe ser agricultor a título principal e cumprir as restantes
esixencias estabelecidas para agricultores estabelecidos como persoas
físicas.

Definicións contempladas na Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa

contra os incendios forestais de Galiza:

 Monte ou terreo forestal: todo terreo no que vexetan especies forestais
arbóreas, arbustivas, de matogueira ou herbáceas, sexa espontaneamente ou
procedentes de sementeira ou plantación, que cumpran ou poidan cumprir
funcións ambientais, protectoras, produtoras, culturais, paisaxísticas ou
recreativas. Tamén terán a consideración de monte ou terreo forestal os
demais terreos descritos no artigo 5 da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de
montes.

 Incendio forestal: lume que se estende sen control sobre combustíbeis
forestais situados no monte, incluídos os enclaves forestais localizados en
terreos agrícolas calquera que sexa a súa extensión.

 Forestal: todo o relativo aos montes.

 Repoboamento forestal: introdución de especies forestais nun terreo mediante
sementeira ou plantación. Pode ser forestación ou reforestación.

 Forestación: repoboamento, mediante sementeira ou plantación, dun terreo
que era agrícola ou estaba dedicado a usos non forestais.

 Reforestación: a reintrodución de especies forestais, por medio de sementeira
ou plantación, en terreos que xa estiveron poboados forestalmente até épocas
recentes mais que quedaron rasos debido ás curtas, incendios, vendavais,
pragas, enfermidades ou outros motivos.

 Instrumentos de xestión forestal: engloban os proxectos de ordenación de
montes, plans dasocráticos, plans técnicos ou outras figuras equivalentes,
como os plans de ordenación dos recursos forestais.

5.2. Requisitos comúns aplicábeis a todas ou algunhas das medidas
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Sen prexuízo de que na descrición do contido e alcance de cada unha das medidas se
faga unha referencia expresa a condicións ou requisitos específicos aplicábeis, sinálanse
a seguir unha serie de aspectos comúns a todas ou varias medidas relativos a cuestións
esixidas polo Regulamento (CE) nº 1698/2005, o Regulamento (CE) nº 1974/2006 ou
outra normativa comunitaria de aplicación.

AORMAS SOBRE SUBVENCIONABILIDADE DOS GASTOS

111- )Os gastos só poderán beneficiarse da contribución do Feader se se dedican a
operacións aprobadas pola Autoridade de xestión do Programa ou baixo a súa
responsabilidade, de acordo cos criterios de selección fixados polo organismo
competente.

As normas relativas á subvencionabilidade dos gastos estabeleceranse a escala estatal á
luz da normativa estatal e autonómica de aplicación, sempre que se cumpran as
condicións especiais estabelecidas no Regulamento (CE) nº 1698/2005 e na normativa
comunitaria de desenvolvemento.

Gastos elixíbeis nas medidas de investimento

De acordo co disposto no artigo 55 do Regulamento (CE) nº 1974/2006, no caso dos
investimentos os gastos subvencionábeis limitaranse a:

a) Construción, adquisición, incluída a realizada a través de arrendamento financeiro, ou
mellora de inmóbeis.

b) A compra ou arrendamento-compra de nova maquinaria e equipo, incluídos os
soportes lóxicos de ordenador, até o valor de mercado do produto; non serán gastos
subvencionábeis os demais custos relacionados cos contratos de arrendamento con
opción de compra, tales como a marxe do arrendador, os custos de refinanciamento dos
xuros, os gastos xerais e os gastos de seguro.

c) Os gastos xerais vinculados aos gastos contemplados nas alíneas a) e b), tales como
honorarios de arquitectos, enxeñeiros e asesores, estudos de viabilidade ou adquisición
de patentes e licenzas.

Exclusivamente no caso das PEME, poderá considerarse subvencionábel a compra de
equipo de ocasión, sempre que se trate de casos debidamente motivados nos réximes
de axuda correspondentes.

No caso dos investimentos agrícolas, non será subvencionábel a compra de dereitos de
produción agrícola, animais e plantas anuais e a súa plantación.

Non son subvencionábeis os investimentos de simple substitución.

Gastos non subvencionábeis

De acordo co artigo 71 do Regulamento (CE) nº 1698/2005, os seguintes custos non
poderán beneficiarse da axuda do Feader:

a) O IVE, agás o IVE non recuperábel cando sexa custeado de forma efectiva e definitiva
por beneficiarios distintos das persoas que non son suxeitos pasivos aos que se refire o
artigo 4, número 5, parágrafo primeiro da Sexta Directiva 77/388/CEE do Consello, do 17
de maio de 1977.

b) Os xuros debedores, sen prexuízo da posibilidade de que a contribución do Feader
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poida efectuarse en forma distinta dunha axuda directa non reembolsábel.

c) A adquisición de terreos por un importe superior ao 10 % do total dos gastos
subvencionábeis da operación de que se trate. En casos excepcionais e debidamente
xustificados, poderase fixar unha porcentaxe superior para operacións relacionadas coa
conservación do ambiente.

Condicións de subvencionabilidade das achegas en especie

De acordo co disposto no artigo 54 do Regulamento (CE) nº 1974/2006, nas medidas
que comprendan investimentos en especie, poderán considerarse gastos
subvencionábeis as contribucións dun beneficiario público ou privado como a
subministración de bens ou a prestación de servizos polos que non se efectúen
pagamentos en efectivo acreditados polas correspondentes facturas ou documentos
equivalentes, sempre que se cumpran as seguintes condicións:

a) As contribucións consistirán na subministración de terreos, bens inmóbeis, bens de
equipo ou materias primas, ou na prestación de servizos de investigación ou profesións,
ou de actividades voluntarias non remuneradas.

b) As contribucións non estarán vinculadas a operacións de enxeñaría financeira.

c) O valor das contribucións deberá poder calcularse e auditarse por separado.

No caso de achega de terreos ou bens inmóbeis, o valor será certificado por un taxador
cualificado independente ou por un organismo oficial debidamente autorizado.

No caso de traballo voluntario non remunerado, o seu valor determinarase segundo o
tempo dedicado e a remuneración por hora e día aboada por actividades equivalentes,
cando proceda, sobre a base dun sistema de cálculo de custos previamente
estabelecido, sempre que o sistema de control ofreza garantías abondas de que as
actividades se levaron a cabo.

En todo caso, o gasto público cofinanciado polo Feader destinado a unha operación que
inclúa contribucións en especie non poderá ser superior ao total dos gastos
subvencionábeis, excluídas as achegas en especie, ao final da operación.

B. DURABILIDADE DAS OPERACIÓNS RELATIVAS A INVESTIMENTOS

Tal e como sinala o artigo 72 do Regulamento CE nº 1698/2005, só se garantirá a
participación do Feader nunha operación relativa a investimentos se esta non sofre,
durante os cinco anos seguintes á data da decisión relativa ao financiamento, adoptado
pola Autoridade de xestión, ningunha modificación importante:

a) que afecte a súa natureza ou as súas condicións de execución ou que lle proporcione
unha vantaxe indebida a unha empresa ou a un organismo público, e

b) que resulte ben dun cambio na natureza do réxime de propiedade dunha determinada
infraestrutura ben da interrupción ou do cambio de localización dunha actividade
produtiva.

Os importes pagados de forma indebida recuperaranse de conformidade co artigo 33 do
Regulamento (CE) nº 1290/2005.
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C. RÉXIME DE ANTICIPOS

Tal e como estabelece o artigo 56 do Regulamento (CE) nº 1974/2006, os beneficiarios
das medidas de investimento poderán solicitarlles aos organismos pagadores
competentes o aboamento dun anticipo. Respecto dos beneficiarios públicos, este
anticipo só poderá aboárselles aos municipios e asociacións de municipios e aos
organismos de dereito público.

O importe do anticipo non poderá superar o 20 % da axuda pública concedida e a súa
liquidación supeditarase á constitución dunha garantía bancaria ou dunha garantía
equivalente que corresponda ao 110 % do importe anticipado. No entanto, no caso dos
beneficiarios públicos, poderá aceptarse unha garantía escrita da súa autoridade de
acordo coa normativa aplicábel, equivalente ao 110 % do importe anticipado, sempre que
a dita autoridade se comprometa a aboar o importe cuberto pola garantía no caso de que
non se estabelecese o dereito ao importe anticipado.

A garantía liberarase cando o organismo competente comprobe que o importe dos
gastos reais derivados do investimento supera o importe do anticipo.

D. CUMPRIMENTO DA NORMATIVA COMUNITARIA DE CONTRATACIÓN
Os organismos públicos, conforme o número 1.9 da Directiva 2004/18/CE, do Parlamento
Europeo e do Consello, do 31 de marzo de 2004, sobre coordinación dos procedementos
de adxudicación dos contratos públicos de obras, de subministración e de servizos,
deben respectar as disposicións desta Directiva e/ou os principios do Tratado (se os
límites da Directiva non se acadan) nas actuacións previstas nas medidas 1.2.2, 1.2.4,
1.2.5, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.2.3, 2.2.6, 2.2.7, 3.2.1 e 3.2.3 e, en xeral, en todos os casos
en que resulte de aplicación a citada Directiva.

A autoridade de xestión do programa garante que os contratos públicos ou concesións
no contexto dos proxectos cofinanciados por fondos comunitarios respectan as Directivas
2004/17/CE, 2004/18/CE e o Regulamento (CE) nº 1564/2005 e/ou os principios do
Tratado que se apliquen.

E. CUMPRIMENTO DA CONDICIONALIDADE: DISPOSICIÓNS ESTATAIS E
AUTONÓMICAS DE APLICACIÓN
Os requisitos en materia de condicionalidade esixíbeis aos beneficiarios das medidas
211, 212, 214, 215 e 221, en virtude do disposto no art. 51 do Regulamento (CE) nº
1698/2005, son idénticos aos previstos no Regulamento (CE) nº 1782/2003 do Consello,
do 29 de setembro de 2003, polo que se estabelecen disposicións comúns aplicábeis
aos réximes de axuda directa no marco da Política Agrícola Común. Este introduce a
obriga de cumprir cos requisitos legais de xestión citados no seu anexo III, e coas boas
prácticas agrarias e ambientais enunciadas no seu anexo IV.
Respectarase, así mesmo, o disposto no Regulamento (CE) nº 796/2004, da Comisión,
do 21 de abril de 2004, polo que se estabelecen disposicións de aplicación da
condicionalidade, así como a normativa estatal e autonómica de aplicación.

A normativa estatal de aplicación en materia de condicionalidade é o Real Decreto
2352/2004, do 23 de decembro, sobre a aplicación da condicionalidade en relación coas
axudas directas no marco da Política Agrícola Común (BOE do 24 de decembro de
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2004). Dentro deste marco, a nivel español as disposicións de desenvolvemento na
Comunidade Autónoma de Galicia figuran nos seguintes textos normativos:

- Decreto 106/2007, do 31 de maio, sobre a distribución de competencias na aplicación e
control da condicionalidade en relación co desenvolvemento rural e as axudas directas
da Política Agrícola Común (D.O.G. do 11 de xuño de 2007) ]que veu substituír o anterior
Decreto 594/2005 do 29 de decembro (D.O.G. do 17 de xaneiro de 2006)].

- Orde do 30 de xaneiro de 2007, pola que se regula a aplicación do réxime do
pagamento único e outros réximes de axuda directa á agricultura e a gandaría, así como
a indemnización compensatoria, no ano 2007 (D.O.G. do 31 de xaneiro de 2007) [en
anos anteriores a normativa referida á condicionalidade figurou na Orde do 24 de xaneiro
de 2005 (D.O.G. do 28 de xaneiro de 2005) e na Orde do 6 de febreiro de 2006 (D.O.G.
do 14 de febreiro de 2006)].

O documento que se achega como anexo III ao Marco Nacional de Desenvolvemento
Rural 2007-2013, baixo o título "“ocumento sobre boas condicións agrarias e ambientais"”
recolle un resumo das esixencias derivadas da normativa estatal no ámbito da
condicionalidade. Esta información compleméntase coa que figura no anexo IV do Marco
Nacional, que recolle unhas táboas resumo sobre as normas da condicionalidade.

A seguir reprodúcense esas táboas, engadindo as adaptacións e particularidades
derivadas da normativa autonómica aprobada en relación coa condicionalidade.
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BCAA esixíbeis aos agricultores en materia de condicionalidade para os efectos da Programación 2007 -2013 en materia de desenvolvemento rural

Constituirán a base para sinalar a subvencionabilidade das medidas agroambientais e o cálculo das súas compensacións.

Finalidade: evitar a
erosión Esixencia Excepcións

Autorización para non-
cumprimento ou incremento

das esixencias

Normativa específica da
Comunidade Autónoma de

Galicia
En cultivos herbáceos. Non labrar en pendentes maiores do 10

% dentro dos recintos.
Parcelas inferiores a 1 ha.
Parcelas de forma

complexa.
Por razóns de mantemento

de practicas de agricultura
tradicional.

Por adopción de prácticas
de agricultura de conservación.

Poderá eximir desta esixencia a
autoridade competente das
CC.AA. por algunha das razóns
expostas.

As excepcións citadas están
recollidas na orde da Consellería
do Medio Rural do 30 de xaneiro
de 2007.

En viñedo, oliveiral e
froitos secos.

Non labrar en pendentes maiores do 15
% dentro dos recintos.

Recintos en socalcos ou
cultivos en faixas.

Práctica do labrado de
conservación.

Mantemento da cobertura
de vexetación no total do solo.

Parcelas inferiores a 1 ha.
Parcelas de forma

complexa.
Por razóns de mantemento

de prácticas de agricultura
tradicional.

Poderá eximir desta esixencia a
autoridade competente das
CC.AA. por algunha das razóns
expostas.

As excepcións citadas están
recollidas na orde da Consellería
do Medio Rural do 30 de xaneiro
de 2007.
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Finalidade: evitar a
erosión Esixencia Excepcións

Autorización para non-
cumprimento ou incremento

das esixencias

Normativa específica da
Comunidade Autónoma de

Galicia

Todo tipo de cultivo.
Non alterar a estrutura de socalcos
existentes.

Parcelas inferiores a 1 ha.
Parcelas de forma

complexa.
Por razóns de mantemento

de prácticas de agricultura
tradicional.

Por adopción de prácticas
de agricultura de conservación.

Poderá eximir a autoridade
competente das CC.AA.

As excepcións citadas están
recollidas na orde da Consellería
do Medio Rural do 30 de xaneiro
de 2007.

Todo tipo de cultivo con
socalcos de retención.

Deberán manterse en bo estado de
conservación, conservando a súa
capacidade de drenaxe.
Evitar a aparición de cárcavas.

A autoridade competente das
CC.AA poderá adoptar medidas
complementarias ou de
excepción.
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Finalidade: mantemento da
materia orgánica e da

estrutura do solo
Esixencia Excepcións

Autorización para non-
cumprimento, incremento das
esixencias ou delimitación de

zonas afectadas

Normativa específica da
Comunidade Autónoma de

Galicia

Cultivos herbáceos en
determinadas zonas.

Rotación de cultivos.
Uso de emendas orgánicas.
Mantemento da cuberta
vexetal.

Deberá determinalas a
autoridade competente das
CC.AA.

Responsabilidade da autoridade
competente das CC.AA.

Cultivos herbáceos. Prohibición de queima de
restrebas en todo o ámbito
nacional.

Deberá determinalas a
autoridade competente das
CC.AA. por razóns sanitarias e
seguindo normas de prevención
de incendios.

Responsabilidade da autoridade
competente das CC.AA.

Excepción recollida na orde da
Consellería do Medio Rural do 30
xaneiro de 2007:

Queima de restrebas por
razóns fitosanitarias promovida
pola Consellería do Medio Rural
ou autorizada por esta.

Todo  tipo  de  cultivo  agás
arrozais.

En solos saturados ou
encharcados non deberá
realizarse labrado nin pasar
ou permitir o paso de
vehículos sobre o terreo.

Necesidade de recolección,
fertilización de cuberta, certos
tratamentos fitosanitarios,
coidado e alimentación do
gando, etc. en época de chuvia.

Nestes casos as pegadas non
poderán  superar  os  15  cm  de
profundidade nun máximo do
25  %  da  parcela  nos  casos  de
recolección e o 10 % no resto
dos casos.

Responsabilidade da autoridade
competente das CC.AA.

As excepcións citadas están
recollidas na orde da Consellería
do Medio Rural do 30 de xaneiro
de 2007.
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Finalidade: evitar a erosión e
manter a materia orgánica e a

estrutura do solo
Esixencia Excepcións

Autorización para non-
cumprimento ou incremento

das esixencias

Normativa específica da
Comunidade Autónoma de

Galicia
Cultivos herbáceos de inverno. Non  labrar  entre  a  data  de

recolección  e  o  1  de
setembro.

Por casuística especifica da
zona de cultivo.

Inclúese nesta casuística a
aplicación do artigo 51.2 do
Regulamento 1782/2003.

Responsabilidade da autoridade
competente das CC.AA.

Especificidade considerada na
orde da Consellería do Medio
Rural do 30 xaneiro de 2007:

No  caso  de  rotación  de
cultivos, para favorecer a
implantación da cuberta
vexetal con cultivos herbáceos
e por razóns agronómicas, de
duplas colleitas, climáticas e de
tipoloxía de solos, estabelécese
a data do 1 de agosto como
inicio da presementeira.

Cultivos leñosos. Oliveiral: manter a cuberta
vexetal en rúas transversais
de pendente se se aplican
herbicidas no contorno das
árbores.
Leñosos secaño: non
arrancar restos de pés en
pendentes superiores ao 15
%.
Respectar as normas de
cambio cultural ou varietal e
de cambio de
aproveitamento.

Responsabilidade da autoridade
competente das CC.AA.
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Finalidade: evitar a erosión e
manter a materia orgánica e a

estrutura do solo
Esixencia Excepcións

Autorización para non-
cumprimento ou incremento

das esixencias

Normativa específica da
Comunidade Autónoma de

Galicia
Barbeitos e terras retiradas de
cultivo.

Poderase esixir opcionalmente:
Labrado tradicional ou
Labrado mínimo ou
Mantemento de cuberta
vexetal.

Respecto ao uso de herbicidas:
Só  se  usarán  os  de  baixa
perigosidade e sen efecto
residual.

Responsabilidade da autoridade
competente das CC.AA.

Terras non cultivadas diferentes
dos barbeitos e terras retiradas
de cultivo.

Poderase esixir opcionalmente:
Labrado tradicional ou
Labrado mínimo ou
Mantemento de cuberta
vexetal.
Non usar herbicidas, só se
permite o desherbado
mecánico.

Responsabilidade da autoridade
competente das CC.AA.
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Finalidade: evitar a erosión e
manter a materia orgánica e a

estrutura do solo
Esixencia Excepcións

Autorización para non-
cumprimento ou incremento

das esixencias

Normativa específica da
Comunidade Autónoma de

Galicia
Terras de barbeito, retiradas de
cultivo e non cultivadas.

Alternativamente ao
anteriormente exposto (agás no
dito para os herbicidas):

Incorporar unha cantidade
máxima total de 20 toneladas
por hectárea (t/ha) de esterco
ou 40 m³/ha de zurro nun
período de tres anos, sempre
que o solo posúa unha
cuberta vexetal, cumprindo en
todo caso o disposto no Real
Decreto 261/1996, do 16 de
febreiro, sobre a protección
de augas contra a
contaminación producida
polos nitratos procedentes de
fontes agrarias.

Responsabilidade da autoridade
competente das CC.AA.
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Finalidade: mantemento de
superficies de cultivo en bo

estado
Esixencia Excepcións

Autorización para non-
cumprimento ou incremento

das esixencias

Normativa específica da
Comunidade Autónoma de

Galicia
Pastos permanentes. O nivel mínimo de carga

gandeira efectiva será
sempre igual ou superior a
0,1 UGM/ha.

Causas locais.
De non acadarse o nivel

mínimo de UGM, poderá
substituírse por labores de
mantemento axeitados que
eviten a degradación do pasto
permanente de que se trate e a
súa invasión por matogueira
(Real Decreto 2352/2004:
artigo 4, números 4 a 2).

Responsabilidade da autoridade
competente das CC.AA.

As excepcións citadas están
recollidas na orde da Consellería
do Medio Rural do 30 de xaneiro
de 2007, coa seguinte
especificidade:

Niveis mínimos de carga
gandeira:

0,4 UGM/ha en zonas de
montaña.

0,7 UGM/ha en zonas
desfavorecidas.

0,9 UGM/ha no resto de
zonas.

Pastos permanentes. Non se poderán queimar nin
cavar os pastos permanentes,
agás para labores de
rexeneración da vexetación.

No caso de queima autorizada,
tomaranse medidas de
protección de incendios.

Os permisos son prerrogativa da
autoridade competente das
CC.AA.

A excepción citada está recollida
na orde da Consellería do Medio
Rural do 30 de xaneiro de 2007,
coa seguinte especificidade:

No caso de rexeneración
mediante queima, será
necesaria a autorización previa
da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento
Sostíbel.
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Finalidade: mantemento de
superficies de cultivo en bo

estado
Esixencia Excepcións

Autorización para non-
cumprimento ou incremento

das esixencias

Normativa específica da
Comunidade Autónoma de

Galicia
Todo tipo de cultivo. Limpeza das parcelas de cultivo

invadidas por vexetación
espontánea invasora.

Responsabilidade da autoridade
competente das CC.AA.

Normas específicas
consideradas na orde da
Consellería do Medio Rural do 30
de xaneiro de 2007.
Especies definidas como
vexetación espontánea invasora:

Rumex spp.
Senecio spp.
Cirsium spp.
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Finalidade: mantemento da
paisaxe e a biodiversidade Esixencia Excepcións

Autorización para non-
cumprimento ou incremento

das esixencias

Normativa específica da
Comunidade Autónoma de

Galicia
Todos os cultivos. Non se poderá efectuar

unha alteración significativa
dos  lindeiros  sen  a
autorización da autoridade
competente.

Poderá haber excepcións nos
casos de correccións de corgos,
regos e socalcos, así como as
operacións de refinamento de
terras que se realicen naquelas
parcelas que se vaian dedicar ao
cultivo do arroz e doutros de
regadío.

As excepcións autorizadas son
prerrogativa da autoridade
competente das CC.AA.

Excepcións específicas
consideradas na orde da
Consellería do Medio Rural do 30
xaneiro de 2007:

Os lindeiros e outros
elementos estruturais
poderanse alterar coa
autorización da autoridade
competente correspondente.

A construción de paradas
para corrección de corgos,
regos e socalcos.

Oliveiral. Non arrancar oliveiras. En certas zonas seguir
normas para a reconversión
varietal que non alteren a
paisaxe nin  a biodiversidade
(Real Decreto 2352/2004:
artigo 4, número 4c).

As excepcións autorizadas son
prerrogativa da autoridade
competente das CC.AA.

Pastos permanentes. Evitarase que a superficie
total de pastos permanentes
sufra unha redución
significativa (marxes de
redución admisíbeis respecto
a 2003 no artigo 3 do
Regulamento (CE) nº
796/2004).

As excepcións autorizadas son
prerrogativa da autoridade
competente das CC.AA.
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Finalidade: aforro e calidade
da auga Esixencia Excepcións

Autorización para non-
cumprimento ou incremento

das esixencias

Normativa específica da
Comunidade Autónoma de

Galicia
Terras  de  cultivo  regadas  con
augas procedentes de acuíferos.

Acreditación do dereito de
uso da auga mediante o
correspondente documento
administrativo expedido pola
administración hidráulica
competente.

As excepcións autorizadas son
prerrogativa da autoridade
competente das CC.AA.

Terras  de  cultivo  regadas  con
augas superficiais.

Os titulares das concesións
administrativas de augas
estarán obrigados a instalar e
manter os sistemas de
medición da auga de rego
estabelecidos polos
respectivos organismos de
cunca, de xeito que garantan
unha información precisa
sobre os caudais de auga
efectivamente utilizados e, se
é o caso, retornados.

As excepcións autorizadas son
prerrogativa da autoridade
competente das CC.AA.

Solos encharcados e canles. Non se poderán aplicar
produtos fitosanitarios,
fertilizantes, lamas de
depuradora, compost, zurros
ou estercos.

Exceptúase desta prohibición
a aplicación de tratamentos
fitosanitarios en parcelas de
cultivo de arroz e noutros
cultivos cando a realización dos
ditos tratamentos coincida
accidentalmente con épocas de
chuvias.

As excepcións autorizadas son
prerrogativa da autoridade
competente das CC.AA.

As excepcións citadas están
recollidas na orde da Consellería
do Medio Rural do 30 de xaneiro
de 2007.
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Finalidade: aforro e calidade
da auga Esixencia Excepcións

Autorización para non-
cumprimento ou incremento

das esixencias

Normativa específica da
Comunidade Autónoma de

Galicia
Explotacións gandeiras con
estabulación permanente ou
semipermanente.

Obriga de dispoñer de e
utilizar tanques de
almacenamento ou fosas,
esterqueiras e balsas
impermeabilizadas natural ou
artificialmente, estancas e
con capacidade axeitada.

As excepcións autorizadas son
prerrogativa da autoridade
competente das CC.AA.
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Requisitos legais de xestión (normas comunitarias e estatais)

DATA DE
APLICACIÓN ÁMBITOS DIRECTIVAS E REGULAMENTOS

COMUNITARIOS ARTIGOS DE REFERENCIA NORMAS NACIONAIS DE REFERENCIA

1. Dir. 79/409 de conservación das aves
silvestres.

Art. 3: obrigatoriedade de estabelecer medidas de protección de
hábitats e superficies para todas as especies de aves.

Art. 4: zonas de protección especial para unha lista de 181
especies de aves (anexo 1). Parágrafos 1, 2 e 4.

Art. 5: réxime xeral de protección para todas as especies de aves.

Art. 7 e 8: regulación da caza de aves.

Lei 4/1989, do 27 de marzo, de conservación dos
espazos naturais e da flora e fauna silvestres:
- Real Decreto 1095/1989, do 8 de setembro,

polo que se declaran as especies obxecto de
caza e pesca e se estabelecen normas para a
súa protección.

- Real Decreto 118/1989, do 15 de setembro,
polo que se determinan as especies de caza e
pesca comercializábeis e se ditan normas ao
respecto.

- Real Decreto 439/1990, do 30 de marzo, polo
que se regula o Catálogo Nacional de Especies
Ameazadas.

- Real Decreto 1997/1995, do 7 de decembro,
polo que se estabelecen medidas para contribuír
a garantir a biodiversidade mediante a
conservación dos hábitats naturais e da fauna e
flora silvestres.

01/01/2005 Ambiente

2. Dir. 80/68 de protección das augas
subterráneas contra a contaminación.

Art. 4: medidas para impedir a introdución de determinadas
substancias perigosas (enuméranse na lista 1) nas augas
subterráneas.

Art. 5: sobre a base dunha lista de substancias (lista 2, que inclúe
20 metais e biocidas), os Estados membros someterán a unha
investigación previa toda vertedura ou depósito destas substancias.

Real Decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se
aproba o Regulamento do Dominio Público
Hidráulico.
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DATA DE
APLICACIÓN ÁMBITOS DIRECTIVAS E REGULAMENTOS

COMUNITARIOS ARTIGOS DE REFERENCIA NORMAS NACIONAIS DE REFERENCIA

3. Dir. 86/278 de protección do ambiente
e en particular dos solos na utilización
das lamas de depuradora na
agricultura.

Art. 3: determina que os Estados membros deberán estabelecer as
condicións que permitan o emprego na agricultura das lamas
residuais producidas en estacións de depuración que traten augas
residuais domésticas ou urbanas.

Real Decreto 1310/1990, do 29 de outubro, sobre o
emprego das lamas de depuración no sector
agrario.
Orde do 26 de outubro de 1993, que desenvolve o
Real Decreto 1310/1990, do 29 de outubro,
 sobre o emprego das lamas de depuración no
sector agrario.

4. Dir. 91/676 de protección das augas
contra a contaminación producida por
nitratos.

Art. 4: os Estados membros deberán definir códigos de boas
prácticas agrarias, que os agricultores poderán aplicar de forma
voluntaria.

Art. 5: os Estados membros deben estabelecer programas de
acción de aplicación en todas as zonas vulnerábeis designadas, ou
máis específicos para cada zona vulnerábel ou parte desta zona.
Así mesmo, estabelécense as medidas que deben conter os
programas de acción e a obrigatoriedade de elaborar e executar
programas de control.

Real Decreto 261/1996, do 16 de febreiro, sobre a
protección das augas contra a contaminación
producida polos nitratos procedentes de fontes
agrarias.

01/01/2005 Ambiente

5. Dir. 92/43 de conservación dos
hábitats naturais e da flora e fauna
silvestres.

Art. 6: fixación de medidas de conservación nas zonas de especies
de conservación a través de plans de xestión ou mediante medidas
regulamentarias, administrativas ou contractuais. Avaliación de
calquera proxecto ou plan.

Art. 13: medidas de protección para determinadas especies
vexetais.

Art. 15: regulación da captura ou sacrificio de determinadas
especies de fauna silvestre.

Art. 22 (b): regulación da entrada de especies non autóctonas.

Lei 4/1989, do 27 de marzo, de conservación dos
espazos naturais e da flora e fauna silvestres.
Real Decreto 1997/1995, do 7 de decembro, polo
que se estabelecen medidas para contribuír a
garantir a biodiversidade mediante a conservación
dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres.
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DATA DE
APLICACIÓN ÁMBITOS DIRECTIVAS E REGULAMENTOS

COMUNITARIOS ARTIGOS DE REFERENCIA NORMAS NACIONAIS DE REFERENCIA

6. Dir. 92/102 de identificación e rexistro
de animais (ver 8 bis).

Art. 3: rexistro de explotacións por parte dos Estados membros.

Art. 4: condicións dos rexistros das explotacións de animais da
especie bovina, porcina e ovina.

Art. 5: requisitos de identificación dos animais e do movemento de
animais.

Real Decreto 205/1996, do 9 de febreiro, polo que
se estabelece un sistema de identificación e rexistro
dos animais das especies bovina, porcina, ovina e
caprina.
Real Decreto 479/2004, do 26 de marzo, polo que
se estabelece e regula o Rexistro Xeral de
Explotacións Gandeiras.

7egulamento (CE )nº 2629/97 de sistema
de identificación e rexistro de animais da
especie bovina.

111- )
Derrogado polo Regulamento (CE) nº
911/2004, da Comisión, do 29 de abril de
2004, polo que se aplica o Regulamento
(CE) nº 1760/2000, do Parlamento
Europeo e do Consello, do 17 de xullo de
1997, no que respecta ás marcas
auriculares, os pasaportes e os rexistros
de explotacións.

Art. 6: requisitos e condicións do pasaporte para o movemento de
bovinos.

Art. 8: condicións do rexistro de animais da especie bovina.

8. Regulamento (CE) nº 1760/2000, de
sistema de identificación e rexistro de
bovinos e etiquetaxe da carne de vacún e
dos seus produtos.

Art. 4: requisitos e condicións da marcaxe auricular.

Art. 7: requisitos e condicións do pasaporte e do rexistro de
animais.

Real Decreto 1980/1998, do 18 de setembro, polo
que se estabelece un sistema de identificación e
rexistro dos animais da especie bovina.

Saúde pública e
sanidade dos animais

Identificación e
rexistro de animais

8 bis) Regulamento (CE) nº 21/2004, do
Consello, do 17 de decembro de 2003,
polo que se estabelece un sistema de
identificación e rexistro dos animais das
especies ovina e caprina e se modifica o
Regulamento (CE) nº 1782/2003 e as
Directivas 92/102/CEE e 64/432/CEE
(DO L5 do 09.01.2004, p.8).

Artigos 3, 4 e 5.
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DATA DE
APLICACIÓN ÁMBITOS DIRECTIVAS E REGULAMENTOS

COMUNITARIOS ARTIGOS DE REFERENCIA NORMAS NACIONAIS DE REFERENCIA

9. Directiva 91/414/CEE, do Consello, do
15 de xullo de 1991, relativa á
comercialización dos produtos
fitosanitarios (DO L 230, 19.08.1991,
p.1).

Artigo 3. Real Decreto 2163/1994, do 4 de novembro, polo
que se implanta o sistema harmonizado comunitario
de autorización para comercializar e utilizar
produtos fitosanitarios.

10. Directiva 92/22/CE, do Consello, do
29 de abril de 1996, pola que se prohibe
empregar determinadas substancias de
efecto hormonal e tireostático e
substancias beta-agonistas na cría de
gando e pola que se derrogan as
Directivas 81/602/CEE, 88/146/CEE e
88/299/CEE (DO L 125,23.05.1996, p.3).

Artigos 3, 4, 5 e 7. Real Decreto 2178/2004, do 12 de novembro, polo
que se prohibe empregar determinadas substancias
de efecto hormonal e tireostático e substancias
beta-agonistas de uso na cría de gando.

11. Regulamento (CE) nº 178/2002, do
Parlamento Europeo e do Consello, do 28
de xaneiro de 2002, polo que se
estabelecen os principios e requisitos
xerais da lexislación alimentaria, se crea
a Autoridade Europea de Seguridade
Alimentaria e se fixan procedementos
relativos á seguridade alimentaria (DO L
31.12.2002, p.1).

Artigos 14, 15, 17 (1), 18, 19 e 20.
Aplicábel a partir
do 01/01/2006

Saúde pública e
cuestións veterinarias

e fitosanitarias

12 Regulamento (CE) nº 999/2001, do
Parlamento Europeo e do Consello, do 22
de maio de 2001, polo que se
estabelecen disposicións para a
prevención, o control e a erradicación de
determinadas encefalopatías
esponxiformes transmisíbeis (DO L 147,
31.05.2001, p.1).

Artigos 7, 11, 12, 13 e 15. Lei 26/2001, do 27 de decembro, pola que se
estabelece o sistema de infraccións e sancións en
materia de encefalopatías esponxiformes
transmisíbeis.
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DATA DE
APLICACIÓN ÁMBITOS DIRECTIVAS E REGULAMENTOS

COMUNITARIOS ARTIGOS DE REFERENCIA NORMAS NACIONAIS DE REFERENCIA

13. Directiva 85/511/CEE, do Consello,
do 18 de novembro de 1985, pola que se
estabelecen medidas comunitarias de
loita contra a febre aftosa (DO L 315,
24.11.1985, p.11).

Artigo 3. Real Decreto 2179/2004, do 12 de novembro, polo
que se estabelecen medidas de loita contra a febre
aftosa.

14 Directiva 92/119/CEE, do Consello, do
17 de decembro de 1992, pola que se
estabelecen medidas comunitarias xerais
para a loita contra determinadas
enfermidades de animais e medidas
específicas respecto á enfermidade
vesicular porcina (DO L 327, 22.12.2000,
p.74).

Artigo 3. Real Decreto 654/1994, do 15 de abril, polo que se
estabelecen medidas xerais de loita contra
determinadas enfermidades dos animais e medidas
específicas contra a enfermidade vesicular porcina.Aplicábel a partir

do 01/01/2006
Notificación de
enfermidades

15 Directiva 2000/75/CE, do Consello, do
20 de novembro de 2000, pola que se
aproban disposicións específicas
relativas ás medidas de loita e
erradicación da febre catarral ovina (DO
L 340, 11.12.1991, p.28).

Artigo 3. Real Decreto 1228/2001, do 8 de novembro, polo
que se estabelecen medidas específicas de loita e
erradicación da febre catarral ovina ou lingua azul.

16. Directiva 91/629/CEE, do Consello,
do 19 de novembro de 1991, relativa ás
normas mínimas para a protección de
tenreiros (DO L 340/11.12.1991, p.28).

Artigos 3 e 4. Real Decreto 1047/1994, do 20 de maio, relativa ás
normas mínimas para a protección de tenreiros.

17. Directiva 91/630/CEE, do Consello,
do 19 de novembro de 1991, relativa ás
normas mínimas para a protección de
porcos (DO L 340, 11.12.1991, p.33).

Artigos 3 e 4 (1). Real Decreto 1135/2002, do 31 de outubro, relativa
ás normas mínimas para a protección de porcos.Aplicábel a partir

do 01/01/2007 Benestar animal

18. Directiva 98/57/CE, do Consello, do
20 de xullo de 1998, relativa á protección
dos animais nas explotacións gandeiras
(DO L 221, 08.08.1998, p.23).

Artigo 4. Real Decreto 348/2000, do 10 de marzo, polo que
se incorpora ao ordenamento xurídico a Directiva
98/57/CE, relativa á protección dos animais nas
explotacións gandeiras.
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F. INTEGRACIÓN DE VARIAS MEDIDAS NO CONTRATO DE EXPLOTACIÓN
SOSTÍBEL

A decisión do Consello (2006/144/CE) relativa ás orientacións estratéxicas
comunitarias de desenvolvemento rural para o período 2007-2013 recoñece a
especificidade da actividade agraria, afirmando que o modelo agrario europeo reflicte
o papel multifuncional da agricultura no que se refire á riqueza e diversidade das
paisaxes, dos produtos de alimentación e do patrimonio natural e cultural.

A Administración galega é consciente, por unha parte, da multifuncionalidade da
actividade agraria e tamén de que unha parte importante destas múltiples funcións, ao
tratarse de externalidades, non se remunera a través de mecanismos de mercado e,
por outra parte, de que a actividade agraria contribúe á xestión dunha parte
fundamental do territorio de Galiza.

O Regulamento (CE) 1698/2005 contempla diversas medidas que poden
considerarse como unha compensación aos produtores agrarios pola xeración de
diferentes externalidades positivas. Co obxectivo fundamental de reforzar o carácter
multifuncional da actividade agraria, mellorar a sostibilidade das explotacións e apoiar
o desenvolvemento sostíbel das áreas rurais, a Consellería do Medio Rural da Xunta
de Galicia vai poñer en marcha o contrato de explotación sostíbel (CES).

A través do CES xestionaranse en exclusiva dúas das medidas contempladas no
Programa de Desenvolvemento Rural 2007-2013 de Galiza:

Axudas agroambientais (2.1.4-1), art. 36, a), iv) do Reg. (CE) 1698/2005

Axudas relativas ao benestar dos animais (2.1.5), art. 36, a), v) do Reg.
(CE) 1698/2005

Isto implica que acollerse a algunha desas dúas medidas será condición
indispensábel para a subscrición dun CES.

Ademais, a subscrición dun CES terase en conta como un criterio de prioridade á
hora de conceder outras axudas:

Instalación de agricultores mozos (1.1.2)

Utilización de servizos de asesoramento (1.1.4)

Modernización de explotacións agrarias (1.2.1)
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Apoio aos agricultores que participan en programas relativos á calidade dos
alimentos (1.3.2)

Indemnizacións aos agricultores polas dificultades naturais en zonas de
montaña (2.1.1) e outras zonas desfavorecidas (2.1.2)

Axudas a investimentos non produtivos (2.1.6)

En calquera caso, os beneficiarios dun CES haberán de cumprir os requisitos
contemplados en cada unha das liñas de axuda das que se queiran beneficiar, tal
como aparecen recollidos nas correspondentes fichas de medida. A contía unitaria de
cada unha das axudas é a que se contempla na descrición das diversas medidas.

No seguinte cadro recóllense as axudas derivadas das distintas medidas
agroambientais e de apoio ao benestar animal das que poderán beneficiarse as
explotacións en función da súa orientación produtiva.

Orientación gandeira

Láctea
Apícol
a

Bovina de carne, ovina-
caprina, equina, porcina ou
aviar

Outras
e
mixtas

Orientación
agrícola

Orientació
n mixta

Benestar animal X X

Variedades
autóctonas vexetais
en risco de erosión
xenética

X X

Control e produción
integrados X X X X X

Produción ecolóxica X X X X X X

Loita contra a erosión
en medios fráxiles X X X X X X

Mantemento de razas
autóctonas puras en
perigo de extinción

X X X

Utilización racional
dos recursos
forraxeiros

X X X X

Apicultura para a
mellora da
biodiversidade en
medios fráxiles

X X

Mellora e
conservación do
medio físico en zonas
de prados e pastos
incluídas na Rede
Natura 2000

X X X X
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Poderanse acoller a un CES os titulares de explotación que obteñan unha porcentaxe
mínima de ingresos da actividade agraria ou doutras actividades complementarias
realizadas na explotación, e que se comprometan a cumprir durante un período de 5
anos os seguintes requisitos:

Manter a actividade, agás causa de forza maior.

Cumprir os compromisos de condicionalidade que prevé a normativa.

Cumprir os compromisos específicos das axudas agroambientais (2.1.4) ou de
apoio ao benestar animal (2.1.5) recollidos no Programa de Desenvolvemento
Rural 2007-2013 de Galiza das axudas das que se queira beneficiar.

Comprometerse a levar unha contabilidade da explotación.

Recibir asesoramento sobre os requisitos contraídos por parte dunha entidade
inscrita no Rexistro de Entidades de Servizos de Asesoramento ou Xestión de
Galicia.

Mediante o CES preténdese, ademais, conseguir outros obxectivos:

Impulsar as sinerxías e o efecto multiplicador entre diferentes medidas
incluídas no Programa de Desenvolvemento Rural 2007-2013 de Galiza.

Contribuír a unha simplificación da xestión e dos procedementos
administrativos que redunde nunha menor carga burocrática para os titulares
de explotación.

A isto debémoslle engadir, finalmente, a posibilidade de realizar un plan de
comunicación global que facilite a información aos produtores agrarios e que faga
visíbel perante o conxunto da sociedade galega os beneficios da utilización dos
recursos do Feader desde o punto de vista do desenvolvemento sostíbel.
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5.3. Eixe 1: Mellora da competitividade do sector agrario e forestal

5.3.1. Medidas dirixidas a promover o coñecemento e mellorar o
potencial humano

As medidas dirixidas a promover o coñecemento e mellorar o potencial humano que
se porán en marcha neste programa son as seguintes:

(111) Accións de información e formación profesional.

(112) Instalación de agricultores mozos.

(113) Xubilación anticipada dos agricultores e dos traballadores agrícolas.

(114) Utilización de servizos de asesoramento por parte de agricultores e

silvicultores.

(115) Implantación de servizos de asesoramento, xestión e substitución.
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MEDIDA 1.1.1. Accións relativas á información e formación profesional, incluídas a divulgación de
coñecementos científicos e prácticas innovadoras de persoas que traballan nos sectores agrícola,
alimentario e forestal

EIXE 1 Aumento da competitividade do sector agrícola e forestal

FUNDAMENTO
XURÍDICO

- Artigo 20, alínea a), inciso i) do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader
- Artigo 21 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader
- Anexo II, artigo 5.3.1.1.1 do Regulamento (CE) nº 1974/2006 polo que se estabelecen as
disposicións de aplicación do Feader

XUSTIFICACIÓN

Os cambios económicos, tecnolóxicos e ambientais dan lugar á necesidade de novas
cualificacións para todas as persoas implicadas en actividades agrarias e
agroalimentarias. Para obter estas novas habilidades, é necesario ofrecer actividades
xerais, técnicas e económicas de formación non regulada. Canto máis alto sexa o nivel
de coñecemento dos agricultores e empresarios do sector agrario, máis alta será a súa
produtividade laboral e servirá para manter ou aumentar a competitividade das
explotacións.
A evolución e especialización da agricultura requiren un nivel apropiado de formación
técnica e económica, incluída a experiencia en novas tecnoloxías da información, así
como a concienciación axeitada nos campos da calidade dos produtos, resultados da
investigación e a xestión viábel dos recursos naturais, incluídos os requisitos de
condicionalidade e a aplicación de prácticas de produción compatíbeis co
mantemento e mellora da paisaxe e a protección do ambiente.
Medida destinada a fomentar o coñecemento e mellorar o potencial humano

OBXECTIVOS

A capacitación profesional dos agricultores debe servir tamén para mellorar as súas
condicións de vida, frear o éxodo rural e asegurar o relevo xeracional no medio rural,
fomentando a inserción profesional de mozos/as nas explotacións agrarias. Así
mesmo, debe servir para que a actividade produtiva sexa compatíbel e respectuosa co
ambiente e para que os agricultores, ademais de contar con coñecementos técnicos,
se doten dunha formación económica que lles permita xestionar eficientemente as
explotacións.
En definitiva, trátase de fomentar a capacitación dos traballadores do sector agrario
en todo o relacionado cos aspectos técnicos e económicos da súa actividade, incidindo
cando sexa necesario na reorientación de producións, no emprego de métodos
produtivos respectuosos coa conservación e protección do ambiente; incidir de forma
especial na formación dos agricultores mozos que se incorporan á empresa agraria
para que se integren no sector cun nivel suficiente de cualificación.
Por outra banda, esta medida debe contribuír a adecuar a oferta formativa ás
esixencias e demandas do mercado de traballo.
Finalmente, a mellora da cualificación dos agricultores require tamén que se eleve o
nivel de formación do persoal docente encargado de transmitir os coñecementos para
facilitar a adopción de innovacións no sector agrario.

ALCANCE E ACCIÓNS

Diferentes tipos de actividades de formación, incluídas a divulgación de coñecementos
científicos e prácticas innovadoras, dirixidas ás persoas que traballan nos sectores
agrícola e alimentario.
As actividades de formación poden abranguer diversos temas, como son:

- Temas técnicos
- Formación económica
- Resultados de investigacións e información en novas tecnoloxías (TIC)
- Manexo sostíbel dos recursos naturais

A axuda prevista non incluirá os cursos de preparación ou formación que formen parte
dos programas ou sistemas normais de educación agrícola do ensino secundario ou
superior.



Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza 2007-2013                                      . 30-10-2007

187

MEDIDA 1.1.1. Accións relativas á información e formación profesional, incluídas a divulgación de
coñecementos científicos e prácticas innovadoras de persoas que traballan nos sectores agrícola,
alimentario e forestal

POSÍBEIS
ACTUACIÓNS

111-a) Actuacións de carácter xeral:
Cursos para capacitar os mozos/as que se incorporan á empresa
agraroforestal.
Cursos de formación e reciclaxe/actualización de técnicos da Administración e
formadores dos programas de capacitación.
Cursos de formación continua de carácter teórico-práctico para axudar a
reorientar os produtores en función das esixencias dun mercado que
evoluciona rapidamente, impartidos directamente pola Administración ou a
través de entidades colaboradoras.
Seminarios, sesións de información e talleres para a divulgación técnica e
científica entre as persoas vinculadas ao sector agrario.
Accións de demostración ligadas á adopción de innovacións nas explotacións
e pequenas empresas transformadoras do medio rural.

As actividades e o contido da formación incidirán en aspectos como a mellora do nivel
técnico-produtivo, xestión técnico-económica da explotación, calidade dos produtos e,
como aspecto transversal, na xestión sostíbel dos recursos naturais, incluídos os
aspectos da condicionalidade e protección do ambiente e a conservación da paisaxe.
Terán especial relevancia as accións de formación relativas á valorización do medio
rural no seu conxunto desde unha perspectiva integral.
A realización das actuacións irá acompañada de procesos de avaliación da calidade
da formación impartida.

111-B) Actuacións específicas no sector forestal:
Accións de formación e divulgación en cuestións de novas tecnoloxías,
multifuncionalidade, sostibilidade e diversificación de produtos forestais.
Apoio a proxectos demostrativos de aproveitamento multifuncional do bosque,
especialmente os referidos ao aproveitamento silvopastoral e á difusión dos
resultados entre as persoas dedicadas á actividade silvícola.
Apoio a proxectos dirixidos a profundar no coñecemento, para a súa
divulgación entre o sector, sobre a xestión forestal sostíbel e a
multifuncionalidade, particularmente no eido da diversificación e a
valorización dos residuos forestais.
Campañas de sensibilización e concienciación do sector.
Accións sociolóxicas e de educación ambiental dirixidas aos traballadores do
sector forestal.

REQUISITOS COMUNITARIOS MÍNIMOS PARA A MEDIDA 1.1.1

BENEFICIARIOS

As actividades contempladas nesta medida van dirixidas ás persoas adultas que
traballan nos sectores agrario, alimentario ou forestal, así como aos técnicos da
Administración e formadores encargados de impartirlles os cursos de formación ás
persoas vinculadas aos sectores citados.
 Os beneficiarios da axuda, entendidos como os axentes responsábeis da execución
das operacións, serán as entidades encargadas de impartir as actividades de
formación e información que se describen no seguinte punto.

 ENTIDADES QUE
PROPORCIONAN AS
ACCIÓNS DE
FORMACIÓN E
INFORMACIÓN

111-a) Actuacións de carácter xeral:
Escolas de formación e experimentación agroforestal dependentes da Consellería
do Medio Rural
Outros centros formativos oficiais da Xunta de Galicia que imparten materias da
área agroforestal
Centros de investigación agroforestal e centros tecnolóxicos da Consellería do
Medio Rural
Oficinas agrarias comarcais e áreas dos servizos técnicos agrarios
Asociacións profesionais do ámbito agrario, forestal, alimentario ou ligadas ao
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MEDIDA 1.1.1. Accións relativas á información e formación profesional, incluídas a divulgación de
coñecementos científicos e prácticas innovadoras de persoas que traballan nos sectores agrícola,
alimentario e forestal

desenvolvemento rural, incluídos os colexios profesionais, organizacións de
produtores agrarios e servizos técnicos das cooperativas
Empresas privadas prestadoras de servizos de formación

111-B) Actuacións específicas no sector forestal:
Administración da Comunidade Autónoma
Administracións locais
Asociacións privadas do sector forestal
Empresas do sector forestal
Comunidades de montes veciñais en man común e as súas mancomunidades

A selección das entidades que colaboren na formación realizarase mediante convocatoria
pública ou, se é o caso, mediante procedementos de contratación que respectarán a
normativa aplicábel en materia de contratación pública.

DESCRICIÓN DO TIPO
DE ACTUACIÓNS
(INCLUÍDOS TIPOS DE
FORMACIÓN)

Cursos teórico-prácticos
Seminarios
Sesións de información
Talleres
Accións de demostración
Accións de información e divulgación, congresos, feiras, etc.
Campañas de divulgación e concienciación
Visitas formativas
Deseño, edición e publicación de material didáctico e informativo

A programación dos cursos realizarase anualmente e adecuarase ás necesidades do
programa en función da experiencia e resultados dos anos anteriores.

GASTOS
SUBVENCIONÁBEIS

 Serán subvencionábeis todos aqueles gastos necesarios para a organización,
realización e impartición das accións de formación e información, entre outros os
gastos de profesorado, materiais e equipos necesarios, alugamento de locais, difusión
e publicidade das actuacións, viaxes e visitas de carácter formativo, gastos de
desprazamento e manutención das persoas encargadas de realizar as actividades de
formación e información, etc.

ÍNDICE DO APOIO
(de até o 100%) Até un máximo do 100% do gasto subvencionábel

DELIMITACIÓN
DOUTROS
INSTRUMENTOS
FINANCEIROS DA UE
(FSE)

Co fin de asegurar a complementariedade das accións cofinanciadas por esta
medida no territorio galego e optimizar a utilización dos recursos só se cofinanciarán
as accións de formación en ámbitos non cubertos polo FSE.

REFERENCIAS DE TODAS AS OPERACIÓNS OU CONTRATOS EN CURSO DO PERÍODO ANTERIOR, INCLUÍDAS AS
CONDICIÓNS FINANCEIRAS, E DOS PROCEDEMENTOS E NORMAS (INCLUÍDOS OS TRANSITORIOS) APLICÁBEIS A
ESTES DE CONFORMIDADE CO REGULAMENTO (CE) Nº 1320/2006, POLO QUE SE ESTABELECEN NORMAS PARA A
TRANSICIÓN Á AXUDA AO DESENVOLVEMENTO RURAL ESTABELECIDA NO REGULAMENTO (CE) Nº 1698/2005.

Non existen operacións en curso do período anterior relativas a esta medida.

GASTO PÚBLICO REQUIRIDO POLA
MEDIDA

Gasto público total: 25.198.381 €
Comunitario: 14.504.188 €
Nacional: 10.694.193 €
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MEDIDA 1.1.1. Accións relativas á información e formación profesional, incluídas a divulgación de
coñecementos científicos e prácticas innovadoras de persoas que traballan nos sectores agrícola,
alimentario e forestal

Formación e educación en
agricultura  (%  de  agricultores  con
nivel de educación en agricultura
básica ou completa)

A Coruña: 7,5 %
Lugo: 10,7 %
Ourense: 1,5 %
Pontevedra: 5,2 %
(2003, Eurostat)

Produtividade do traballo en
silvicultura (VEBpb/UTA) 48.636 € (2004, IGE)

Comúns de base

Produtividade do traballo en
agricultura (VEBpb/UTA) 17,03 (2003, INE)

Realización
Número de participantes nas
actividades  formativas  (por  xénero  e
idade)

Actuacións de carácter xeral: 65.170
Homes: 41.057 (63 %)
Mulleres: 24.113 (37 %)
> 40 anos: 35.192 (54 %)
< 40 anos: 29.978 (46 %)
Actuacións específicas no sector
forestal:
Nº de participantes en accións
formativas: 3.755

Número  de  días  de  formación
recibidos (nº de xornadas formativas)

Actuacións de carácter xeral: 22.078
Actuacións sector forestal: 188

Resultado

Nº de participantes que concluíron
satisfactoriamente unha actividade
de formación relacionada coa
agricultura ou a silvicultura

75 % dos participantes (48.878)

INDICADORES

Repercusión Produtividade laboral (incremento
VEB/ocupado) 180 euros /ocupado

Información adicional en relación aos indicadores de realización, por accións previstas:

Medida 1.1.1-A) Acción Total
participantes

Total
cursos

Participante
s/ano

Participantes
/curso

Cursos
/ano

Capacitación de mozos/as
para a incorporación á
empresa agraria

1 5250 175 750 30 25

Cursos  de  formación  de
técnicos e formadores 2 2520 84 360 25 12

Accións de formación de
profesionais do sector
agrario e agroalimentario

3 44800 1792 6400 25 256

Seminarios e talleres 4 2100 70 300 30 10
Accións de demostración 5 2100 70 300 30 10
Accións formativas
desenvolvidas por
entidades asociativas e
bolsas de formación

6 8400 420 1200 20 60

65170 2611

 CRITERIOS DE PRIORIDADE

ACTUACIÓNS E
BENEFICIARIOS

Nos procedementos de xestión da axuda,  co  obxecto de axustar  a  concesión de axudas
aos recursos orzamentarios dispoñíbeis, poderán aplicarse, entre outros, os seguintes
criterios de prioridade:
111-a) Actuacións de carácter xeral:

Accións de capacitación de mozos/as para a incorporación á empresa agraria
Accións relacionadas coa valorización do medio rural
Accións relacionadas co asesoramento ás explotacións
Accións relacionadas coa transformación de produtos agrarios no marco de
producións de calidade diferenciada
Accións relacionadas coas enerxías renovábeis en agricultura

Nos procesos de selección dos beneficiarios da formación as mulleres serán beneficiarias
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MEDIDA 1.1.1. Accións relativas á información e formación profesional, incluídas a divulgación de
coñecementos científicos e prácticas innovadoras de persoas que traballan nos sectores agrícola,
alimentario e forestal

privilexiadas.
111-B) Actuacións específicas no sector forestal:

Aquelas levadas a cabo por asociacións ou agrupacións de propietarios forestais
As que estean relacionadas con procesos de concentración forestal
As vinculadas con accións sociais con repercusión colectiva
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MEDIDA 1.1.2. Instalación de agricultores mozos

EIXE 1 Aumento da competitividade do sector agrícola e forestal

FUNDAMENTO
XURÍDICO

- Artigo 20, alínea a), inciso ii) e artigo 22 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader
- Artigo 13 e 14 e anexo II, artigo 5.3.1.1.2 do Regulamento (CE) nº 1974/2006 polo que se
estabelecen as disposicións de aplicación do Feader
- Marco Nacional de Desenvolvemento Rural 2007-2013: número 5.1.4.
- Lei 19/1995 de modernización de explotacións

XUSTIFICACIÓN

Tal  e  como  recolle  o  Marco  Nacional  de  Desenvolvemento  Rural, xustifícase a implantación dunha
medida que fomente a instalación de agricultores mozos como titulares de explotacións agrarias,
contribuíndo así ao necesario relevo xeracional no sector e, como fin último, á fixación da poboación
nas zonas rurais.

Os obxectivos para esta medida estabelecidos no Marco Nacional son os seguintes:
Rexuvenecemento da poboación activa agraria fomentando un relevo xeracional que contribúa
á mellora da competitividade e dinamización.
Fomento do emprego no sector agrario e na actividade da explotación, con especial
consideración cara ás mulleres.
Contribución ao mantemento da poboación no medio rural.
Contribución a evitar o abandono das explotacións mellorando a súa dimensión e ao
mantemento da actividade da explotación, complementándoa, se é o caso, con outras
actividades realizadas no medio rural, como o pastoreo.
Mellora da competitividade das explotacións mediante a adaptación das súas producións ao
mercado, o incremento da rendibilidade da súa produción e o  impulso da innovación e
utilización das novas tecnoloxías.
Mellora do capital humano nas explotacións, mellor capacitado profesional e empresarialmente.

OBXECTIVO

Desta forma, preténdese conseguir o acceso de mozos/as menores de 40 anos á
titularidade, exclusiva ou compartida, das explotacións agrarias, contribuíndo así á
modernización e dinamización destas; ao mesmo tempo que se consegue manter a
poboación xuvenil no medio rural e promover o rexuvenecemento do sector agrario,
mediante a instalación de agricultores mozos, axeitadamente capacitados, que crean o
seu propio posto de traballo asumindo as responsabilidades de xestión e dirección das
explotacións nas que se incorporan.

ALCANCE E ACCIÓNS

Tal como indica o Marco Nacional, para a consecución dos obxectivos enumerados promoverase a
instalación de agricultores mozos apoiando o seu acceso á titularidade ou cotitularidade das
explotacións agrarias, de forma individual ou asociativa, o que comportará unha mellora estrutural e a
modernización destas, no momento da súa instalación e posteriormente.
As accións céntranse en concederlles axudas aos agricultores mozos para afrontar os investimentos e
gastos necesarios para a instalación.

POSÍBEIS
ACTUACIÓNS

Segundo recolle o Marco Nacional, os investimentos e gastos subvencionábeis serán aqueles que,
visto o plan empresarial, resulten necesarios para a instalación.
No caso de Galiza, poderán ser obxecto da axuda os seguintes gastos e investimentos:

Pagamento da primeira anualidade dun contrato de arrendamento de terras.
Gastos notariais e rexistrais derivados da primeira instalación.
Gastos de permisos, licenzas e autorizacións administrativas orixinados pola
instalación do beneficiario.
Achega económica do/a mozo/a á entidade asociativa para a súa integración como
socio/a nesta.
Adquisición  de  dereitos  de  produción  e  dereitos  a  prima  de  carácter  individual  e
transferíbel acorde coa normativa vixente de carácter sectorial que resulte de
aplicación.
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MEDIDA 1.1.2. Instalación de agricultores mozos

Custos de avais dos préstamos de primeira instalación.
Pagamento de dereitos hereditarios, se é o caso, a coherdeiros da explotación familiar
na que se instala a persoa beneficiaria.
Adquisición, construción ou acondicionamento da vivenda. Esta deberá constituír a
residencia habitual do beneficiario e estar situada na mesma parroquia ou nunha
limítrofe  á  da  explotación.  Ademais,  a  construción  nova  efectuarase  nun  soar  da
propiedade, privativa ou ganancial, do/a mozo/a. Por outra banda, a construción ou
acondicionamento exterior da vivenda deberá ser acorde coa tipoloxía da zona e coa
normativa urbanística correspondente.
Adecuación do capital de explotación.
Dificultades de tesouraría consideradas no plan empresarial.

REQUISITOS COMUNITARIOS MÍNIMOS PARA A MEDIDA 1.1.2

a) que teñan menos de 40 anos e se instalen por primeira vez nunha explotación
agrícola como xefe de explotación

b) que conten coas competencias e cualificacións profesionais axeitadasiBENEFICIARIOS

c) que presenten un plan empresarial para o desenvolvemento das actividades
agrícolas

Para os efectos desta medida, serán de aplicación as seguintes definicións estabelecidas na Lei 19/1995 de
modernización de explotacións ou nas normas que, se é o caso, a modifiquen:

Explotacións prioritarias cuxos titulares sexan persoas físicas:
Han de posibilitar a ocupación de polo menos unha unidade de traballo por ano.
A renda unitaria do traballo obtida ha de ser superior ao 35 % da renda de referencia e inferior ao
120 % desta.
O titular ha de ser agricultor profesional.
Posuír un nivel de capacitación agraria suficiente, para cuxa determinación se conxugarán
criterios de formación lectiva e experiencia profesional.
Estar  dado  de  alta  no  réxime  especial  agrario  da  Seguridade  Social  ou  no  réxime  especial  de
traballadores por conta propia ou no réxime de autónomos, en función da súa actividade agraria.
No caso de matrimonio, a titularidade da explotación poderá recaer, para estes efectos, en ambos
os cónxuxes, sendo suficiente que un deles reúna os requisitos indicados no punto anterior.

As explotacións agrarias que pertenzan a unha comunidade hereditaria e sobre as que exista
pacto de indivisión por un período mínimo de seis anos consideraranse, para estes efectos, como
explotacións familiares prioritarias, sempre que a explotación e polo menos un dos partícipes na
comunidade cumpra os requisitos antes sinalados. O período de indivisión contarase a partir da
cualificación da explotación como prioritaria.

Explotacións prioritarias asociativas:
Han de posibilitar a ocupación de polo menos unha unidade de traballo por ano.
A renda unitaria do traballo obtida ha de ser superior ao 35 % da renda de referencia e inferior ao
120 % desta.
Polo menos o 50 % dos seus socios han de ser agricultores profesionais.
Os dous terzos dos socios que sexan responsábeis da xestión e administración han de cumprir os
requisitos esixidos ao agricultor profesional canto a dedicación de traballo e procedencia de
rendas, referidos á explotación asociativa, e cumprir os requisitos sinalados para agricultores
cuxos titulares sexan persoas físicas.
Cumprir co feito de que dous terzos, polo menos, do volume de traballo desenvolvido na
explotación sexa achegado por socios que cumpran os requisitos anteriormente sinalados para
persoas físicas.
Ou ben ser unha explotación asociativa que se constitúa agrupando, polo menos, dúas terceiras
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partes da superficie da explotación baixo un só linde, sen que a superficie achegada por un único
socio supere o 40 % da superficie total da explotación. Nestas explotacións asociativas polo
menos un socio debe ser agricultor a título principal e cumprir as restantes esixencias
estabelecidas para agricultores estabelecidos como persoas físicas.

Agricultor profesional:

A  persoa física que,  sendo titular  dunha explotación agraria,  obteña polo  menos o  50 % da súa
renda total de actividades agrarias ou doutras actividades complementarias, sempre que a parte
de renda procedente directamente da actividade agraria realizada na súa explotación non sexa
inferior ao 25 % da súa renda total e
O tempo de traballo que dedique a actividades agrarias ou complementarias sexa superior á
metade do seu tempo de traballo total.

Para estes efectos, considéranse actividades complementarias a participación e presenza do
titular, como consecuencia de elección pública, en institucións de carácter representativo, así
como en órganos de representación de carácter sindical,  cooperativo ou profesional, sempre que
estes  se  encontren  vinculados  ao  sector  agrario,  as  de  transformación  e  venda  directa  dos
produtos da súa explotación e as relacionadas coa conservación do espazo natural e a protección
do ambiente, ao igual que as turísticas, cinexéticas e artesanais realizadas na súa explotación.

Condicións de elixibilidade dos beneficiarios:

Os beneficiarios deberán cumprir, no momento de presentación da solicitude da axuda, os seguintes requisitos:
Persoa maior de 18 anos e menor de 40 anos de idade no momento da solicitude da axuda.
Posuír un nivel de capacitación profesional suficiente ou comprometerse a adquirilo nun prazo máximo de 24
meses desde a data de concesión da axuda, sempre que o plan empresarial prevexa a necesidade deste
período de graza.
Comprometerse a exercer a actividade agraria polo menos durante cinco anos contados desde a data de
concesión da axuda.
Presentar un plan empresarial que reflicta o grao de viabilidade económica e a situación da explotación na que
o/a mozo/a queda instalado/a.

Esta medida só se aplicará para a primeira instalación de agricultores mozos, que non poderán, en ningún caso,
ser xa xefes de explotación.

Acreditación da capacitación profesional:

A capacitación profesional suficiente xustificarase dalgunha das seguintes formas:

1. Mediante a acreditación da titulación académica de capataz agrícola, formación profesional agraria
de primeiro grao ou outra superior na rama agraria.

2. Cun certificado de asistencia a cursos, cunha duración mínima de 250 horas lectivas, estabelecidos
pola Administración autonómica competente, de acordo co Decreto 247/2000, do 29 de setembro,
ou normativa que o substitúa.

3. Mediante certificación de asistencia a cursos, cunha duración mínima de 250 horas lectivas,
desenvolvidos por outras entidades competentes en ensinos agrarias, sempre que estean
previamente homologados pola Administración autonómica competente, de acordo co Decreto
247/2000, do 29 de setembro, ou normativa que o substitúa.

MODALIDADES DE
INSTALACIÓN

A) Instalarse por primeira vez nunha explotación agraria prioritaria

Instalarse como agricultor profesional
Instalarse por primeira vez como titular, cotitular ou socio dunha explotación
agraria prioritaria existente ou que acade tal consideración nun prazo máximo de
dous anos desde o momento da instalación.
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DEFINICIÓN DE
"INSTALACIÓN"

Que o/a mozo/a obteña da súa explotación unha renda procedente das
actividades agrarias e complementarias realizadas na súa explotación igual ou
superior ao indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM).

B) Instalarse por primeira vez nunha explotación agraria non prioritaria

Instalarse por primeira vez como titular, cotitular ou socio dunha explotación non
prioritaria compaxinando a actividade agraria desenvolvida na súa explotación
con calquera outra actividade económica.
A explotación agraria debe absorber polo menos 0,25 UTA. Este requisito deberá
cumprirse no prazo máximo de dous anos desde a data de concesión da axuda.
Que polo menos o 15 % das rendas do/a mozo/a procedan da actividade agraria
realizada na súa explotación, complementadas con outras actividades
económicas. O total das súas rendas debe ser igual ou superior ao IPREM.

Primeira instalación nunha explotación agraria prioritaria:

Aquela na que, por primeira vez, o/a mozo/a instálase como agricultor profesional
como titular, de forma exclusiva, compartida ou como socio/a dunha explotación
agraria prioritaria, nos seguintes termos:

a) Acceso á titularidade exclusiva ou compartida da explotación agraria
prioritaria, por compra, herdanza, pacto sucesorio, doazón, arrendamento,
parzaría ou figuras xurídicas análogas, asumindo o/a mozo/a que se
instala, polo menos, o 50 % dos riscos e das responsabilidades civís, fiscais
e sociais da xestión da explotación.

b) Acceso á cotitularidade dunha explotación agraria prioritaria.
c) Integración como socio/a nunha entidade asociativa con personalidade

xurídica, preexistente ou de nova constitución, que sexa titular dunha
explotación agraria prioritaria.

Primeira instalación nunha explotación agraria non prioritaria:

Aquela  na  que,  por  primeira  vez,  o/a  mozo/a  instálase  como  titular,  de  forma
exclusiva, compartida ou como socio/a dunha explotación agraria non prioritaria,
compaxinando a actividade agraria desenvolvida na súa propia explotación con
calquera outra actividade económica, nos seguintes termos:

a) Acceso á titularidade exclusiva ou compartida da explotación agraria, por
compra, herdanza, pacto sucesorio, doazón, arrendamento, parzaría ou
figuras xurídicas análogas, asumindo o/a mozo/a que se instala, polo
menos, o 50 % dos riscos e das responsabilidades civís, fiscais e sociais da
xestión da explotación.

b) Acceso á cotitularidade dunha explotación agraria.
c) Integración como socio/a nunha entidade asociativa con personalidade

xurídica, preexistente ou de nova constitución, que sexa titular dunha
explotación agraria.

Para os efectos da presente medida, considerarase como data da primeira
instalación a máis antiga de seguintes:

1. Data de alta en Facenda na actividade agraria.
2. Data de alta na Seguridade Social pola súa actividade na explotación.

No entanto, no caso de que o/a mozo/a estea dado/a de alta na Seguridade Social
Agraria mais o titular da explotación sexa outra persoa que é a que declara os
ingresos da explotación, poderase considerar como data de instalación do/a mozo/a
a de alta en Facenda na actividade agraria.
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REQUISITOS DO PLAN EMPRESARIAL QUE PRESENTAR, MESMO NO CASO DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS PARA
CUMPRIR AS NORMAS COMUNITARIAS VIXENTES DENTRO DO PERÍODO DE GRAZA DE 36 MESES

O plan empresarial debe describir polo menos:

A situación inicial da explotación agraria.
Obxectivos e metas específicas para o desenvolvemento da nova explotación.
Detalles dos investimentos, da formación, do asesoramento ou de calquera outra acción requirida para o
desenvolvemento das actividades da explotación agrícola.
Unha planificación que posteriormente permita ver os progresos e as previsións para o desenvolvemento das
actividades da nova explotación.

O plan empresarial tamén pode incluír, se é o caso, os investimentos necesarios para axustarse ás normas
comunitarias existentes (art. 26 Regulamento Feader). Neste caso concederase un período de graza máximo de
36 meses desde a data da instalación para cumprir as ditas normas.
Na modalidade A) o plan empresarial debe reflectir que a renda unitaria de traballo (RUT) supere o 35 % da renda
de referencia, que deberá acadarse aos dous anos da data de instalación.

FRECUENCIA E
TRAMITACIÓN DAS
REVISIÓNS DO PLAN
EMPRESARIAL

A revisión do plan empresarial farase após 5 anos desde a data de aprobación da
axuda.
O proceso de revisión consistirá en comprobar o mantemento das condicións do plan
empresarial e nunha avaliación dos progresos e previsións expostos no plan.
No  caso  de  incumprimento  do  plan,  o  procedemento  e  condicións  de  reintegro  da
axuda serán os estabelecidos pola Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións e normativa autonómica de aplicación.

POSIBILIDADE DE
ACOLLERSE AO PERÍODO DE
GRAZA CO OBXECTO DE
CUMPRIR OS REQUISITOS
EN  MATERIA  DE
COMPETENCIAS E
CUALIFICACIÓNS
PROFESIONAIS

As condicións previamente mencionadas para a axuda á instalación de agricultores
mozos deben cumprirse no momento en que se presenta a solicitude da axuda. No
entanto, pode permitirse un período que non exceda os 24 meses despois da data
en que se adopte a decisión pola que se concede a axuda para cumprir as
condicións relativas ás cualificacións profesionais e a competencia, se o agricultor
mozo  necesita  un  período  de  adaptación  para  crear  ou  reestruturar  a  explotación,
coa condición de que o plan empresarial estabeleza esta necesidade.
En  todo  caso,  poderase  reter  o  30  %  da  axuda  até  a  comprobación  efectiva  do
cumprimento dos requisitos.

POSIBILIDADE DE
COMBINAR DIVERSAS
MEDIDAS A TRAVÉS DO
PLAN EMPRESARIAL, QUE
LLE DÁ ACCESO AO
AGRICULTOR MOZO A ESTAS
MEDIDAS

Se  o  plan  empresarial  xustifica  a  necesidade  doutras  medidas  integradas  no
programa (formación, asesoramento, modernización de explotacións ou outras que
se consideren necesarias) e se ofrece información suficiente sobre os requisitos para
solicitar as ditas medidas, a aprobación da solicitude de axuda para a primeira
instalación servirá tamén como solicitude de axuda para as outras medidas previstas
no plan empresarial.

IMPORTE DA AXUDA E MODALIDADE DE PAGAMENTO ELIXIDA

As axudas á primeira instalación de agricultores mozos, dirixidas a auxiliar os gastos e investimentos derivados
desta, poderán consistir en:

Unha prima por  explotación cuxa contía  poderá ser  de até  40.000 euros  e  que poderá substituírse,  total  ou
parcialmente, por unha bonificación de xuros equivalente. A prima de instalación en forma de subvención de
capital poderá graduarse até en 5 pagamentos ao longo de 5 anos como máximo.
Unha bonificación de xuros cuxo importe actualizado non supere a cifra de 40.000 euros, resultante de aplicar
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durante  un  período  máximo  de  quince  anos  unha  redución  do  tipo  de  xuro  correspondente  aos  préstamos
destinados a financiar estes investimentos.

Non obstante o anterior, no caso de combinación de ambas as formas de axuda poderá alcanzarse a contía de
55.000 euros.
Nunha mesma explotación non poderá percibirse máis dunha axuda íntegra en forma de prima de instalación nin
máis  dunha axuda íntegra en forma de bonificación de xuros.  No caso de existiren varios/as mozos/as que se
instalan por primeira vez na mesma explotación, esta única axuda distribuirase en función do grao de
participación de cada mozo/a no conxunto dos gastos e investimentos derivados das ditas instalacións. Non
obstante o anterior, cando se produzan instalacións de varios/as mozos/as mediante a súa integración como
socios/as nunha entidade asociativa, estas axudas outorgaránselle de forma íntegra a cada mozo/a solicitante
que se instale, na contía que lle corresponda de acordo cos gastos e investimentos que realice para a súa
instalación;  neste  caso  o  número  de  unidades  de  traballo  empregadas  debe  ser,  polo  menos,  igual  ao  número  de
mozos/as instalados/as.
Cando se trate dun/ha mozo/a menor de 40 anos no momento da súa primeira instalación, que se instale asumindo a
titularidade compartida ou como socio/a dunha persoa xurídica titular dunha explotación agraria prioritaria, que
simultaneamente á súa primeira instalación ou nos cinco anos seguintes a esta presente un plan de mellora para a
súa explotación, a axuda suplementaria que puidese corresponderlle non se outorgará no seu grao máximo senón en
proporción á participación do/a agricultor/a mozo/a no financiamento dos investimentos previstos no dito plan.
Prima única de 40 000 EUR como máximo

Esta prima poderá pagarse de modo fraccionado até un máximo de 5 anualidades.

O importe básico máximo para a prima única será de 30.000 euros, podéndose incrementar até 40.000 euros.
Sen superar estes límites máximos, os importes básicos incrementaranse en 10 puntos porcentuais por cada un
dos seguintes supostos:

Que se cree emprego na explotación, polo menos dunha UTA adicional á de cada mozo/a que se instala.
Que a explotación se encontre situada nunha zona desfavorecida ou nunha das zonas indicadas no artigo 36,
alínea a), incisos i), ii) ou iii), do Regulamento (CE) nº 1698/2005.
Que o/a mozo/a subscriba un contrato de explotación sostíbel coa Consellería do Medio Rural.
No caso de instalación na modalidade B, a prima será de até o 60 % do valor estabelecido para a modalidade
A.

En forma dunha bonificación de xuro, cuxo valor capitalizado non poderá exceder os 40 000 euros

O importe básico máximo de axuda será de 30.000 euros, podéndose incrementar até 40.000 euros. Sen superar
estes límites máximos, os importes básicos incrementaranse en 10 puntos porcentuais por cada un dos seguintes
supostos:

Que se cree emprego na explotación, polo menos dunha UTA adicional á de cada mozo/a que se instala.
Que a explotación se encontre situada nunha zona desfavorecida ou nunha das zonas indicadas no artigo 36,
alínea a), incisos i), ii) ou iii), do Regulamento (CE) nº 1698/2005.
Que o/a mozo/a subscriba un contrato de explotación sostíbel coa Consellería do Medio Rural.

No  caso  de  instalación  na  modalidade  B,  esta  bonificación  será  de  até  o  60  %  do  valor  estabelecido  para  a
modalidade A.

Para estes efectos, a fórmula de capitalización utilizada poderá ser a seguinte:

Valor da bonificación =  Cn/(1+i) n

Sendo Cn a cantidade periódica derivada da bonificación de xuros, i a taxa de actualización acordada coa entidade
financeira e n o número de períodos que dure o préstamo.

Esta axuda poderá facerse efectiva como un pagamento único á entidade financeira unha vez formalizado o
préstamo.
No caso de combinación de ambas as formas de axuda, o importe máximo será de 45000 euros, podéndose
incrementar até os 55 000 euros nos casos de incrementos das axudas e bonificación de xuros indicados no caso
da prima única e da bonificación de xuros.
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No  caso  de  instalación  na  modalidade  B,  o  importe  máximo  será  de  até  o  60  %  do  valor  estabelecido  para  a
modalidade A.

NO CASO DE QUE SE RECORRA A BONIFICACIÓNS DE XUROS E AOS SEUS SISTEMAS DE CAPITALIZACIÓN, ASÍ COMO A
OPERACIÓNS DE ENXEÑARÍA FINANCEIRA, DISPOSICIÓNS ADOPTADAS DE CONFORMIDADE COS ARTIGOS 49 A 52 DO
REGULAMENTO (CE) nº 1974/2006

Tal e como recolle o Marco Nacional, no caso de conceder axudas a préstamos de instalación, a bonificación de
xuros e o sistema de capitalización, estabeleceranse de acordo coas disposicións do artigo 49 do Regulamento (CE)
1974/2006".

REFERENCIAS DE TODAS AS OPERACIÓNS OU CONTRATOS EN CURSO DO PERÍODO ANTERIOR, INCLUÍDAS AS
CONDICIÓNS FINANCEIRAS, E DOS PROCEDEMENTOS E NORMAS (INCLUÍDOS OS TRANSITORIOS) APLICÁBEIS A ESTES
DE CONFORMIDADE CO REGULAMENTO (CE) Nº 1320/2006, POLO QUE SE ESTABELECEN NORMAS PARA A TRANSICIÓN
Á AXUDA AO DESENVOLVEMENTO RURAL ESTABELECIDA NO REGULAMENTO (CE) Nº 1698/2005.

No período 2000-2006 púxose en marcha, no marco do Programa Operativo de Mellora de Estruturas e dos
Sistemas de Produción Agrarios nas rexións de Obxectivo 1 de España, con financiamento de Feoga-Orientación, a
medida 7.4 "Instalación de agricultores mozos", que foi aplicada en Galiza en xestión compartida entre a Xunta de
Galicia e o MAPA. Tendo en conta que existen compromisos financeiros adquiridos no período anterior mais
pendentes de pagamento, cómpre aplicar as disposicións do Regulamento (CE) nº 1320/2006, polo que se
estabelecen normas para a transición á axuda ao desenvolvemento rural estabelecida no Regulamento (CE) nº
1698/2005.
A táboa de correspondencia para esta medida segundo o anexo II do Regulamento (CE) nº 1 1320/2006 é a
seguinte:

REGULAMENTO (CE) Nº 1257/1999 REGULAMENTO (CE) nº 1698/2005

Medida Código -Regulamento (CE)
nº 817/2004

Categoría -Regulamento
(CE) nº 438/2001 Eixes e medidas Código

Instalación de
agricultores mozos -art. 8 b) 112

Art. 20, alínea a), inciso ii)
e art. 22: instalación de
agricultores mozos

112

De acordo co disposto no artigo 3 do Regulamento (CE) nº 1320/2006, os gastos relativos aos compromisos
contraídos no período de programación actual respecto de pagamentos que deban efectuarse despois do 31 de
decembro de 2006 serán imputábeis ao Feader no novo período de programación. En consecuencia, estímase que
os compromisos pendentes de pagamento correspondentes a esta medida son os seguintes:

Expedientes Subvención directa Bonificación xuros Axuda amortización Axuda total
1.025 18.267.170 € 2.219.665 € 20.486.835 €

De  acordo  co  número  5.2  do  anexo  II  do  Regulamento  (CE)  nº  1974/2006,  a  normativa  e  procedementos  de
aplicación aplicábeis aos compromisos adquiridos no marco desta medida son os seguintes:

Regulamento (CE) nº 1257/1999 do Consello, do 17 de maio de 1999, sobre a axuda ao desenvolvemento
rural a cargo do Feoga.

Programa Operativo de Mellora de Estruturas e dos Sistemas de Produción Agrarios nas rexións de
Obxectivo 1, para o período 2000-2006, aprobado por Decisión da Comisión C (2001), do 21 de febreiro de
2001.

Lei 19/1995, do 4 xullo, de modernización das explotacións agrarias.

Real  Decreto  613/2001,  do 8 de xuño,  para a  mellora  e  modernización das estruturas  de produción das
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explotacións agrarias, modificado polo Real Decreto 499/2003 e polo Real Decreto 1650/2004.

Os réximes de axuda que serviron de fundamento para os compromisos pendentes de pagamento son os
seguintes:

2001.  -  Orde  do  4  de  xullo  de  2001,  pola  que  se  estabelecen  as  bases  reguladoras  das  axudas  para  a
mellora e modernización das estruturas de produción das explotacións agrarias e se convocan para o ano
2001. (DOG 137).

2002.  -  Orde  do  7  de  xuño  de  2002,  pola  que  se  estabelecen  as  bases  reguladoras  das  axudas  para  a
mellora e modernización das estruturas de produción das explotacións agrarias e se convocan para o ano
2002 (DOG 113).

2003. - Orde do 19 de decembro de 2002, pola que se modifican as bases reguladoras das axudas para a
mellora e modernización das estruturas de produción das explotacións agrarias e se convocan para o ano
2003.

2004. - Orde do 23 de decembro de 2003, pola que se modifican as bases reguladoras das axudas para a
mellora e modernización das estruturas de produción das explotacións agrarias e se convocan para o ano
2004.

2005. - Orde do 16 de decembro de 2004, pola que se modifican as bases reguladoras das axudas para a
mellora e modernización das estruturas de produción das explotacións agrarias e se convocan para o ano
2005.

2006. - Orde do 27 de decembro de 2005, pola que se modifican as bases reguladoras das axudas para a
mellora e modernización das estruturas de produción das explotacións agrarias e se convocan para o ano
2006.

DEMOSTRACIÓN DE QUE A AXUDA SE CENTRA EN OBXECTIVOS CLARAMENTE DEFINIDOS QUE REFLICTEN AS
NECESIDADES TERRITORIAIS E AS DIFICULTADES ESTRUTURAIS DETECTADAS

A axuda prevista nesta medida céntrase en obxectivos claramente definidos no programa, en particular o relativo
ao rexuvenecemento e necesario relevo xeracional nas explotacións agrarias galegas.

GASTO PÚBLICO REQUIRIDO POLA MEDIDA

Total: 131.605.643 €

Comunitario: 75.752.208 €

Nacional: 55.853.435 €

Produtividade do traballo en agricultura
(VEBpb/UTA) 17,03 (2003, INE)

Comúns de
base Estrutura segundo idade dos

agricultores (índice de substitución)
0,08 (2003, Eurostat)

INDICADORE
S

Realización
Número de agricultores mozos
beneficiarios de subvencións

Total: 4000

Homes: 2000

Mulleres: 2000

Modalidade A: 3000

Modalidade B: 1000
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Volume total de investimentos 141,5 millóns de euros

Resultado
Aumento do valor engadido bruto nas
explotacións ou empresas
subvencionadas

14,2 M€

Crecemento económico (aumento do
VEN (pps))

11,6 M€

Repercusión
Produtividade laboral (incremento de
VEB/ocupado).

360 euros/ ocupado

POSÍBEIS CRITERIOS DE PRIORIDADE

Na xestión das axudas utilizaranse os seguintes criterios de prioridade:
Instalación do/a mozo/a mediante a modalidade A.
Explotación asociativa.
Solicitudes que fagan uso da combinación da axuda á primeira instalación con outras medidas de
desenvolvemento rural, especialmente a modernización de explotacións.
Subscrición dun contrato de explotación sostíbel coa Consellería do Medio Rural.

Ademais do anteriores, poderán utilizarse os seguintes criterios de prioridade:
Dimensión socioeconómica da explotación.
Axuda ligada ao préstamo.
Situación da explotación nun municipio de montaña.
Ser muller.
Orientación produtiva da instalación.
Explotación ecolóxica.
Valoración do plan empresarial.
Primeira instalación ligada ao cesamento anticipado.
Integración en Denominación de Orixe ou outro programa de calidade dos alimentos.
Idade do/a mozo/a.
Creación de empregos adicionais ao do/a mozo/a instalado/a.
Na modalidade B) terán prioridade os agricultores que realicen outras actividades económicas no medio rural.
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EIXE 1 Aumento da competitividade do sector agrario e forestal

FUNDAMENT
O XURÍDICO

- Artigo 20, alínea a), inciso iii) do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 23 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Anexo II, artigo 5.3.1.1.3 do Regulamento (CE) nº 1974/2006, polo que se estabelecen as
disposicións de aplicación do Feader.

Análise
razoada

O sistema de xubilación anticipada diríxese á introdución de cambios estruturais
aumentando o tamaño das explotacións agrícolas e contribúe polo tanto á súa viabilidade
económica.
Medida destinada a fomentar o coñecemento e mellorar o capital humano.

OBXECTIVO Esta medida está orientada a favorecer o acceso á titularidade da explotación de
mozos/as ou mellorar a estrutura de explotacións existentes promovendo a xubilación
anticipada de agricultores cunha idade igual ou superior a 55 anos.

ALCANCE E
ACCIÓNS

O apoio á xubilación anticipada consiste no apoio financeiro á transferencia das
explotacións ou á xubilación dos agricultores. A duración total do apoio non debe exceder
os 15 anos e non continuará despois dos 70 anos do cesionista e a idade normal de
xubilación do traballador agrícola.

POSÍBEIS
ACTUACIÓNS

As actuacións a través das cales se desenvolve esta medida consisten no pagamento
dunha axuda anual ao produtor que cese definitivamente a súa actividade agraria e lle
ceda a súa explotación a un agricultor ou persoa xurídica de dereito privado que se faga
cargo da explotación agrícola cedida para aumentar o tamaño da súa explotación.

REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA A MEDIDA 1.1.3

1.1. Agricultores que deciden ceder a súa explotación, ou
1.2. Traballadores agrícolas que cesen a súa actividade definitivamente, após a cesión.
2. O cesionista
2.1. Non ter menos de 55 anos nin alcanzar a idade de xubilación no momento da cesión, ou ter

como máximo 10 anos menos da idade de xubilación no momento da cesión, e
2.2. Deberá cesar toda actividade con carácter definitivo, e
2.3. Deberá contar co desenvolvemento dunha actividade agrícola os 10 anos anteriores á

cesión.
3. O cesionario
3.1. Sucederá o cesionista instalándose tal como estabelece o artigo 22, ou
3.2. Será un agricultor de menos de 50 anos ou unha persoa xurídica de dereito privado que se

faga cargo da explotación agrícola cedida para aumentar o tamaño da súa explotación.
4. O traballador agrícola
4.1. Non  terá  menos  de  55  anos  nin  deberá  ter  a  idade  normal  de  xubilación,  ou  terá  como

máximo 10 anos menos da idade de xubilación, e
4.2. Que lle dedicase polo menos a metade do seu tempo de traballo á actividade de axuda

familiar ou de traballador agrícola nos cinco anos anteriores, e
4.3. Que traballase na explotación do cesionista durante un período mínimo equivalente a dous

anos a tempo completo durante os catro anos anteriores á idade de xubilación anticipada
do cesionista; e

BENEFICIARIOS

4.4. Deberá estar afiliado a un réxime da Seguridade Social.

En concreto, no caso de Galiza, os requisitos que han de cumprir os beneficiarios serán os seguintes:
Poderán ser beneficiarios das axudas estabelecidas neste programa:

a) Os titulares de explotacións que cesen na actividade agraria; en diante cedentes ou cesionistas.
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b) Os traballadores das explotacións cuxos titulares cesen a actividade agraria.

Requisitos dos cedentes
a)  Cumprir  as  condicións de idade estabelecidas no artigo 23 do Regulamento (CE)  1698/2005 o
derradeiro día hábil do período de solicitude.
b) Que exercese a actividade agraria durante os dez anos anteriores ao cesamento.
c) Que cotizase a calquera réxime do sistema da Seguridade Social un período previo que lle
permita completar, ao facer os sesenta e cinco anos, polo menos quince de cotización.
d) Estar ao corrente das súas obrigas fiscais e coa Seguridade Social.
e) Transmitirlle a súa explotación, no caso de ser propietario desta, a un cesionario.
f) Obrigatoriedade de cotizar á Seguridade Social e estar en réxime de alta até a xubilación.

Requisitos dos cesionarios agrarios
Poderán ser cesionarias agrarias as seguintes persoas:

a) As persoas físicas titulares de explotacións agrarias con preexistencia dun ano antes da data do
cumprimento do cesamento na actividade agraria por parte do cedente cando reúnan os seguintes
requisitos:

Non facer os 50 anos no momento do cesamento do cedente.
Posuír un nivel de capacitación agraria suficiente, para cuxa determinación se

conxugarán criterios de formación lectiva e experiencia profesional.
Estar dado de alta no réxime especial agrario da Seguridade Social ou no réxime

especial de traballadores por conta propia ou autónomos en función da súa actividade
agraria e que cotizase nestes réximes durante un período mínimo dun ano.
Exercer ou pasar a exercer como consecuencia do aumento de dimensión da súa

explotación a actividade agraria a título principal.
b) Os traballadores do sector agrario que, non sendo titulares dunha explotación, cumpran os
requisitos previstos no parágrafo a) anterior.
c) Os agricultores mozos, definidos pola Lei 19/1.995, do 4 de xullo, de modernización das
explotacións agrarias, como aquelas persoas maiores de dezaoito anos e menores de corenta anos
que exerzan ou pretendan exercer a actividade agraria.
d) As cooperativas e entidades asociativas agrarias.

En calquera dos casos, os cesionarios deben comprometerse a exercer a actividade agraria a título
principal e a manter a explotación resultante da transmisión ou explotación equivalente durante un prazo
non  inferior  a  cinco  anos.  Se  antes  de  transcorrer  os  cinco  anos  o  cesionario  abandona  a  actividade
agraria,  a  explotación  transmitida  deberá  poñerse  a  disposición  do  servizo  ou  entidade  de  transmisión
para a súa reasignación, até que se complete o período.
En ningún caso o cónxuxe pode ser cesionario do outro cónxuxe para os efectos deste programa.

Requisitos dos traballadores
Os traballadores das explotacións cuxos titulares cesen na actividade agraria para poder ser beneficiarios
das axudas estabelecidas neste programa deberán cumprir os seguintes requisitos:

a) Ter cincuenta e cinco anos de idade mais non os sesenta e cinco no momento do cesamento do
cedente.
b) Que cotizase a calquera réxime do sistema da Seguridade Social durante un período previo que
lle permita completar, ao facer os sesenta e cinco anos, polo menos quince anos de cotización, dos
cales os dous últimos anteriores ao cesamento deben selo sen interrupción.
c) Estar ao corrente das súas obrigas fiscais e coa Seguridade Social.
d) Que lle dedicase á actividade agraria polo menos a metade do seu tempo de traballo durante os
catro anos anteriores ao cesamento.
e)  Que traballase na explotación do cesionista  como mínimo durante o  tempo equivalente a  dous
anos de traballo a tempo completo durante os catro anos que preceden ao inicio do cesamento do
dito titular.

Os traballadores que cumpran as anteriores condicións deberán cesar definitivamente na actividade
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agraria.
Requisitos das explotacións

a) Respecto á explotación do cedente: debe ter unha dimensión mínima de 12 hectáreas tipo. Esta
explotación non deberá utilizar máis de dúas unidades de traballo asalariado e estas non poderán
superar a achega de man de obra familiar. Por outra banda, non deberá experimentar unha
redución na superficie superior ao 20 % nos dous últimos anos anteriores á solicitude do cesamento
anticipado; agás cando o cesionario sexa fillo do titular e recibise, con anterioridade ao cesamento,
parte da explotación.
b) Criterios para comprobar a mellora da viabilidade da explotación resultante:

O cesionario debe achegar unha explotación agraria cunha dimensión mínima de 16
hectáreas tipo. Se o cesionario é un traballador agrícola ou un agricultor mozo, deberá
ampliar a explotación que recibe do cedente, achegando unha dimensión mínima
equivalente a 12 hectáreas tipo dentro dos catro anos seguintes á súa instalación.
En todo caso, o cesionario, entre a explotación que achega e a que recibe do cesionista,

debe  ter  unha  rendibilidade  por  U.T.A.  igual  ou  superior  ao  35  %  da  renda  agraria  de
referencia, que publica anualmente o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
O estudo de viabilidade que para cada explotación deberá acreditar a mellora da

viabilidade da explotación resultante nun período de cinco anos.

Transmisión de cedentes a cesionarios
Para poder acceder a estas axudas deberán cumprirse as seguintes condicións:

a) Nas transmisións a cesionarios agrarios, o cedente debe transmitir a base territorial da súa
explotación, así como todos os dereitos, cotas, cantidades de referencia e concesións
administrativas afectas, tanto á parte agrícola coma á gandeira, a unha ou máis persoas ou
entidades que cumpran os requisitos de cesionarios agrarios.
Non obstante o estabelecido no parágrafo anterior, o cedente poderá seguir explotando, como
máximo,  un  10  %  da  superficie  agrícola  da  súa  explotación,  sen  superar  unha  hectárea  e  unha
U.G.M, para dedicala ao consumo familiar.
Alén disto, poderá conservar a dispoñibilidade das superficies ocupadas por construcións, sempre
que as empregue como vivenda permanente.
b) A explotación ou a parte que sexa propiedade do cedente deberá transmitirse, coa excepción, se
é o caso, das superficies que se conserven, en virtude do segundo parágrafo da letra a) anterior, en
propiedade, ou cederse en arrendamento por un prazo non inferior a cinco anos e sempre superior
ao período transcorrido entre a data do cesamento e o momento no que o cedente alcance os 65
anos. A transmisión en propiedade formalizarase en escritura pública. No caso de arrendamento,
este formalizarase tamén mediante escritura pública ou contrato privado inscrito no Rexistro
Especial de Arrendamentos Rústicos da Comunidade Autónoma.

Cando o cedente non sexa propietario de toda ou parte da explotación, deberá resolver os contratos que
afecten n a actividade produtiva da dita explotación.
DESCRICIÓN DO VÍNCULO CON SISTEMAS NACIONAIS DE XUBILACIÓN

Normativa reguladora de xubilación.
Real Decreto lexislativo 1/1994, do 2 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral
da Seguridade Social coas modificacións introducidas pola Lei 24/1.997, do 15 de xullo, de
consolidación e racionalización do sistema de seguridade social.
Decreto 2123/1.971, polo que se aproba o Texto Refundido regulador do Réxime Especial
Agrario da Seguridade Social.

Decreto  3772/1.972,  do  23  de  decembro,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  Xeral  do
Réxime Especial Agrario.

Concepto de xubilación
A prestación económica por xubilación queda definida normativamente como: a prestación económica por
causa de xubilación, na súa modalidade contributiva, será única para cada beneficiario, e consistirá nunha
pensión vitalicia que lle será recoñecida nas condicións, contía e forma que regulamentariamente se
determinarán cando se alcance a idade estabelecida, cese ou cesase no traballo por conta allea.
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Requisitos necesarios para a xubilación
Para que os traballadores incluídos en calquera dos réximes, xeral e especiais, que integran o sistema da
seguridade social e, polo tanto, no agrario, poidan causar dereito a pensión de xubilación, deberán reunir
os seguintes requisitos:

Estar afiliados e en alta ou en situación asimilada á de alta.
Ter 65 anos de idade.
Ter cuberto o período mínimo de cotización esixíbel.

Tamén teñen dereito á pensión de xubilación nas mesmas condicións os traballadores que se encontren
en situación de incapacidade temporal.
Período mínimo de cotización
O período mínimo de cotización esixíbel para o acceso á pensión de xubilación será de quince anos, dos
que polo menos dous deberán estar comprendidos dentro dos quince anos inmediatamente anteriores ao
momento de causar o dereito.
Nos supostos de acceso á pensión de xubilación desde unha situación de alta ou asimilada á alta, sen
obriga de cotizar, o período de dous anos ao que se refire o parágrafo anterior deberá estar comprendido
dentro dos quince anos anteriores á data en que cesou a obriga de cotizar.
Cando o traballador non estea en alta, o período mínimo de cotización esixido será de quince anos.
Base reguladora
A contía da pensión de xubilación determínase para cada traballador aplicándolle á base reguladora a
porcentaxe que corresponda consonte os anos cotizados.
A base reguladora da pensión de xubilación será o cociente que resulte de dividir por 210 as bases de
cotización do interesado durante os 180 meses inmediatamente anteriores a aquel en que se produza o
feito causante.
Contía da pensión
Determinarase aplicándolle á respectiva base reguladora as porcentaxes seguintes:

Polos primeiros 15 anos cotizados: o 50 %.
Por cada ano adicional de cotización, correspondentes entre o décimo e o vixésimo quinto, ambos
incluídos: o 3 %.

Por cada ano adicional de cotización a partir do vixésimo sexto: o 2 %, sen que a
porcentaxe total aplicábel á base reguladora poida superar, en ningún dos casos, o 100 %.

DESCRICIÓN DO VÍNCULO COA MEDIDA REFERENTE Á INSTALACIÓN DE AGRICULTORES MOZOS

Os agricultores mozos, definidos pola Lei 19/1.995, do 4 de xullo, de modernización das explotacións
agrarias, así como aquelas persoas maiores de dezaoito anos e menores de corenta anos que exerzan ou
pretendan exercer a actividade agraria, poderán ser elixíbeis como cesionarios.
Os cesionarios mozos poderán acollerse ás axudas previstas na medida 1.1.2 deste programa.
USO DA POSIBILIDADE DE TRANSFERIRLLE A TERRA LIBERADA A UN  ORGANISMO  QUE  SE  ENCARGUE  DE
ASIGNALA DE NOVO POSTERIORMENTE

Non se fará uso desta posibilidade.
REFERENCIAS DE TODAS AS OPERACIÓNS OU CONTRATOS EN CURSO DO PERÍODO ANTERIOR, INCLUÍDAS AS
CONDICIÓNS FINANCEIRAS, E DOS PROCEDEMENTOS E NORMAS (INCLUÍDOS OS TRANSITORIOS) APLICÁBEIS A
ESTES DE CONFORMIDADE CO REGULAMENTO (CE) Nº 1320/2006 POLO QUE SE ESTABELECEN NORMAS PARA A
TRANSICIÓN Á AXUDA AO DESENVOLVEMENTO RURAL ESTABELECIDA NO REGULAMENTO (CE) Nº 1698/2005.

No período 2000-2006 púxose en marcha, no marco do Programa Horizontal de Medidas de
Acompañamento da PAC, con financiamento do Feoga-Garantía, entre cuxas medidas figuraba unha
denominada "cesamento anticipado da actividade agraria". Tendo en conta que existen compromisos
financeiros adquiridos no período anterior pendentes de pagamento, cómpre aplicar as disposicións do
Regulamento  (CE)  nº  1320/2006,  polo  que  se  estabelecen  normas  para  a  transición  á  axuda  ao
desenvolvemento rural estabelecida no Regulamento (CE) nº 1698/2005.

A táboa de correspondencia para esta medida segundo o anexo II do Regulamento (CE) nº 1320/2006 é a
seguinte:

REGULAMENTO (CE) Nº 1257/1999 REGULAMENTO (CE) Nº 1698/2005



Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza 2007-2013                                      . 30-10-2007

204

MEDIDA 1.1.3. Xubilación anticipada dos agricultores e traballadores agrícolas

Medida
Código -
Regulamento (CE) nº
817/2004

Categoría -
Regulamento (CE)
nº 438/2001

Eixes e medidas Código

Cesamento
anticipado da
actividade agraria -
arts. 10, 11 e 12

d) -------

Art.  20,   alínea  a),
inciso iii) e art. 23:
xubilación
anticipada

113

De acordo co disposto no artigo 3 do Regulamento (CE) nº 1320/2006, os pagamentos pendentes de
medidas plurianuais que deban efectuarse despois do 31 de decembro de 2006 serán con cargo ao novo
período de programación e imputábeis ao Feader. En aplicación da normativa de transición, estímase que
os compromisos pendentes de pagamento correspondentes a esta medida son os seguintes:
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014- TOTAL 2007-

2013
13.743.187  10.358.421  7.579.344 5.315.904 3.395.833 2.153.148 1.199.156 731.836 43.744.993 €

De acordo co número 5.2 do anexo II do Regulamento (CE) nº 1974/2006, a normativa e procedementos
aplicábeis aos compromisos adquiridos no marco desta medida no período anterior son os seguintes:

Regulamento (CE) nº 1257/1999 do Consello, do 17 de maio de 1999, sobre a axuda ao
desenvolvemento rural a cargo do Feoga.

Programa de Desenvolvemento Rural para as Medidas de Acompañamento en España, aprobado
pola Comisión mediante Decisión C (2000) 3549, do 24 de novembro de 2000.

Real Decreto 5/2001, do 12 de xaneiro, polo que se estabelece un réxime de axudas destinadas a
fomentar o cesamento anticipado na actividade agraria.

Os réximes de axuda que fundamentan os compromisos pendentes de pagamento son os seguintes:

Orde do 27 de decembro de 2005 pola que se modifican as bases reguladoras das axudas para
fomentar o cesamento anticipado da actividade agraria e se convocan para o ano 2006.

Orde  do  6  de  febreiro  de  2003  pola  que  se  estabelecen  as  bases  reguladoras  das  axudas  para
fomentar o cesamento anticipado na actividade agraria e se convocan para o ano 2003.

Orde do 27 de marzo de 2001 pola que se definen as bases reguladoras dun programa de axudas
para o cesamento anticipado na actividade agraria e se convocan estas para o ano 2001.

Orde  do  27  de  marzo  de  2000  pola  que  se  definen  as  normas  para  a  aplicación,  durante  o  ano
2000, dun programa de axudas para o cesamento anticipado na actividade agraria.

DURACIÓN DA AXUDA
A duración máxima da axuda será de 10 anos, prorrogada até os 15 anos no
caso de que o produtor solicite o complemento de xubilación até os 70 anos
de idade.

TIPO DE AXUDA Axuda directa.

CONTÍA DOS PAGAMENTOS
(RESPECTO DE LÍMITES DA
UE)

A  cantidade  máxima  da  axuda  será  de  120.000  euros  por  cesionista
incluídos  os  pagamentos  anuais  até  os  65  anos  e  o  complemento  por
xubilación entre os 65 e 70 anos de idade.
1. Máximo de 18.000 € por cesionista e anoIMPORTES E/OU

PORCENTAXES DA AXUDA 2. Máximo de 180.000 € como importe total por cesionista
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3. Máximo de 4.000 € por traballador e ano
4. Máximo de 40.000 € como importe total por traballador

Os cedentes percibirán até alcanzar a xubilación definitiva e, como máximo, até o día en que fagan os 65
anos de idade:
a) Unha indemnización anual,  cuxo  importe  se  fixa  nas  seguintes  cantidades  para  o  ano  2007  con
posibilidades de revalorización:

8.018,57 euros, se o titular ten cónxuxe ao seu cargo.
6.564,34 euros, se o titular non ten cónxuxe ao seu cargo e sempre que o dito cónxuxe non reciba a

axuda prevista na letra c).
6.009,65 euros, se o cónxuxe recibe a dita axuda.

Para os efectos previstos neste número, entenderase que existe cónxuxe a cargo do beneficiario cando
conviva con el e dependa economicamente deste. Non existirá dependencia económica cando o cónxuxe
exerza unha actividade remunerada, por conta propia ou allea, ou perciba unha pensión do sistema da
Seguridade Social, prestación ou subsidio de desemprego ou calquera outra prestación pública análoga.

b) Unha prima anual complementaria de 106,18 euros por hectárea tipo que supere as 12 que transmita
da explotación, sen exceder os 2.000 euros por beneficiario. Se o cesionista transmite en propiedade o
100 % da súa propiedade na explotación, percibirá un 25 % máis na prima anual por hectárea tipo.

Os cedentes percibirán, se é o caso, un complemento anual de xubilación desde o día en que ao facer os
sesenta e cinco anos se xubilen definitivamente e até que fagan os 70 anos de idade.
O período total de axudas por xubilación anticipada e complemento anual de xubilación non poderá
exceder os 15 anos.
O complemento anual de xubilación será o resultado de sumar a indemnización anual e a prima anual
complementaria por hectáreas tipo, descontando da cantidade resultante a contía da súa xubilación
definitiva e as cotas á Seguridade Social do beneficiario correspondentes aos últimos doce meses.
Se houbese varios titulares da explotación que cumpran as condicións de beneficiario, os importes de
indemnización, prima complementaria e complemento anual de xubilación repartiranse entre eles
proporcionalmente á súa coparticipación na explotación.

c) Os traballadores percibirán unha indemnización anual cuxo importe será de 3.545,40 euros para o ano
2007 con posibilidades de revalorización. Poderán percibir estas axudas até alcanzar a xubilación
definitiva e como máximo até o día en que fagan os 65 anos de idade. Só se lle concederá a
indemnización a un traballador por explotación, tendo preferencia os traballadores por conta allea sobre os
familiares, e dentro deles, se houbese máis dun, o máis antigo, e no caso de igualdade, o de maior idade.

GASTO PÚBLICO ASOCIADO Á
MEDIDA

Gasto público total: 62.628.099 €
Comunitario: 36.048.734 €
Nacional: 26.579.365 €

Produtividade do traballo en
agricultura (VEBpb/UTA) 17,03 (2003, INE).

Comúns de
base Estrutura segundo idade dos

agricultores (índice de substitución) 0,08 (2003, Eurostat).

Número de agricultores xubilados
anticipadamente

300
Homes: 120 (40 %)
Mulleres: 180 (60 %)

Número de traballadores agrícolas
xubilados anticipadamente

30
Homes: 12 (40 %)
Mulleres: 18 (60 %)

Realización

Número de hectáreas liberadas 3.600

INDICADORES

Resultado
Aumento do valor engadido bruto
das explotacións ou empresas
apoiadas

6,3 millóns €
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Crecemento económico (aumento
do VEN (pps)). 5,1 M€

Repercusión
Produtividade laboral (incremento
de VEB/ocupado). 110 euros/ocupado

 CRITERIOS DE PRIORIDADE

Poderá dárselles prioridade ás solicitudes atendendo a criterios de prioridade tales
como:

a) Zona desfavorecida.
b) Viabilidade da explotación.
c) Incorporación dun agricultor mozo como cesionario.
d) Idade do cedente.
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EIXE 1 Aumento da competitividade do sector agrario e forestal

FUNDAMENTO
XURÍDICO

- Artigo 20, alínea a), inciso iv) do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 24 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 15 e anexo II, artigo 5.3.1.1.4. do Regulamento (CE) nº 1974/2006, polo que
se estabelecen as disposicións de aplicación do Feader.
- Marco Nacional de Desenvolvemento Rural 2007-2013: número 5.1.3.b).
- Lei 19/1995 de modernización de explotacións.

XUSTIFICACIÓN

Tal e como recolle o Marco Nacional, no capítulo 4 deste xustifícase a implantación
dunha medida que apoie o funcionamento do servizo de asesoramento ás
explotacións agrarias para contribuír así ao cumprimento dos requisitos da
condicionalidade estabelecidos no Regulamento 1782/2003. En efecto, o
regulamento citado esixe no seu artigo 13 a instauración dos servizos de
asesoramento antes de xaneiro de 2007, que englobarán os requisitos legais de
xestión e as boas condicións agrarias e ambientais.
O Marco Nacional sinala que esta medida pretende favorecer o acceso dos
agricultores aos servizos de asesoramento ás explotacións, destinados a mellorar o
rendemento global e o comportamento ambiental da súa explotación.

OBXECTIVO

Preténdese fomentar o uso entre os agricultores dos servizos de asesoramento, de
xeito que as explotacións agrarias estean en condicións de optimizar o seu
rendemento global ao tempo que se mellora a relación entre o sector agrario e o
ambiente.
Esta medida contribuirá sen dúbida a estender novos métodos agropecuarios, de
xestión técnico-económica, de saúde pública, sanidade e benestar animal, así como
á mellora da calidade da produción e á progresiva introdución da I+D na produción
agraria.

AXUDAS AOS
DEMANDANTES
DE ASESORAMENTO

O  Marco  Nacional  recolle  que poderá concedérselles a axuda aos titulares das
explotacións agrarias para sufragar os gastos, en concepto de honorarios, incorridos
pola consulta de servizos de asesoramento destinados a mellorar a rendibilidade
global da explotación, e cuxos informes ou ditames teñan por obxecto, como mínimo,
determinar o cumprimento e, se é o caso, propoñer melloras relativas á aplicación
dos requisitos legais de xestión, das boas prácticas agrarias e ambientais e das
normas relativas á seguridade laboral baseadas na lexislación comunitaria.
Os gastos obxecto de axuda xustificaranse mediante factura, cuxo pagamento haberá
de acreditarse, e certificación da entidade que presta o servizo de asesoramento, na
que  deberán  constar  os  temas  de  consulta,  que  incluirán  como  mínimo  todas  as
materias consideradas de obrigado asesoramento.
Esta facturación non poderá estar relacionada, en ningún caso, directa ou
indirectamente coa venda de produtos ou prestación de servizos alleos ao propio
servizo de asesoramento.

ÁMBITO DO
ASESORAMENTO

En virtude desta medida, concederáselles unha axuda aos titulares de explotacións
para sufragar os gastos, en concepto de honorarios, incorridos pola consulta aos
servizos de asesoramento cuxos informes ou ditames teñan por obxecto as seguintes
materias:

Requisitos legais de xestión, relativos a saúde pública, sanidade animal,
sanidade vexetal, ambiente e benestar dos animais, así como ás boas
condicións agrarias e ambientais ás que se refiren os arts. 4 e 5 e os
anexos III  e IV do Regulamento (CE) nº 1782/2003, sobre a aplicación da
condicionalidade en relación coas axudas directas no marco da Política
Agrícola Común. As boas condicións agrarias e ambientais son as definidas
no Real Decreto 2352/2004, do 23 de decembro, sobre a aplicación da
condicionalidade en relación coas axudas directas no marco da Política
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Agrícola Común.
Normas relativas á seguridade laboral baseadas na normativa
comunitaria.

Ademais das materias de obrigado asesoramento sinaladas anteriormente, o
asesoramento poderá abranguer outras materias para os efectos de ofrecer un
asesoramento integral destinado a lograr unha maior eficacia en distintos aspectos
da actividade agraria (produción, I+D, sanidade animal ou vexetal, saúde pública,
calidade, ambiente, seguridade laboral, xestión técnica e económica, etc.).

REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA A MEDIDA 1.1.4.

REQUISITOS ESIXÍBEIS AOS BENEFICIARIOS
O Marco Nacional sinala que, con carácter xeral, para poder solicitar e acceder ás axudas para a utilización
dos servizos de asesoramento, será necesario que as persoas físicas ou xurídicas cumpran as seguintes
condicións:

a) Ser titular dunha explotación agraria.
b) Xustificar estar ao corrente das súas obrigas fiscais e coa Seguridade Social.

Todos os agricultores poderán acceder de forma voluntaria aos servizos de asesoramento.
DESCRICIÓN DOS SISTEMAS DE ASESORAMENTO Á EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA CREADOS POLO ESTADO MEMBRO,
CON INDICACIÓN DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DOS ORGANISMOS RESPONSÁBEIS DA PRESTACIÓN
DESTES SERVIZOS A AGRICULTORES
As entidades de asesoramento poderán ser entidades privadas ou entidades públicas autorizadas pola
Consellería competente en materia agraria do Goberno galego.
As entidades interesadas en prestar servizos de asesoramento deberán acreditar os seguintes extremos:

Dispoñer  de equipos técnicos  humanos adecuados en cada unha das súas oficinas,  así  como do
persoal administrativo necesario.
Dispoñer de locais e medios materiais, incluídos os informáticos e telemáticos, adecuados para
prestar o asesoramento, ou comprometerse a adquirilos.
Os  recursos  humanos  e  materiais  deberán  ser  acordes  coa  dimensión,  número  e  tipoloxía  das
explotacións ás que se lles pretende ofrecer o servizo de asesoramento.
Acreditar experiencia e fiabilidade en materia de asesoramento técnico ás explotacións agrarias.
Dispoñer dun sistema de rexistro de usuarios compatíbel co sistema integrado de xestión e control
previsto no Regulamento (CE) nº 1782/2003, do Consello.

As entidades privadas interesadas en prestar servizos de asesoramento deberán incluír nos seus estatutos
como obxecto social a prestación de asistencia e asesoramento a titulares de explotacións agrarias.
En todo caso, as entidades prestadoras de servizos de asesoramento deberán cumprir todos os requisitos
esixidos na normativa estatal ou autonómica que resulte de aplicación.
Recoñecemento
As entidades interesadas en prestar o servizo de asesoramento no ámbito territorial da Comunidade
Autónoma de Galicia solicitaranlle o seu recoñecemento á Consellería do Medio Rural e a súa inscrición no
rexistro de entidades con servizos de asesoramento que se creará para efecto, no que se inscribirán os
servizos recoñecidos ou designados e cada unha das oficinas de asesoramento das que dispoñan.
O incumprimento de calquera dos requisitos  tidos  en conta para o  recoñecemento das entidades ou das
obrigas ou compromisos adquiridos, ou a evidencia da falta de fiabilidade técnica, poderán dar lugar á
suspensión ou declaración de extinción do recoñecemento logo de audiencia de entidade afectada, da súa
anotación ou baixa no rexistro e, se é o caso, do reintegro das axudas que puidesen percibir.
As entidades deberán dispoñer dun rexistro informatizado en cada unha das súas oficinas no que consten
os servizos prestados, con indicación, polo menos, dos datos da persoa demandante, da explotación, dos
temas de consulta e das súas propostas de mellora. Este rexistro será accesíbel para a autoridade
competente.
As entidades de asesoramento están sometidas ao control e verificación da calidade técnica por parte da
Consellería competente en materia agraria.
Procedemento de autorización das entidades de asesoramento
As entidades interesadas en prestar servizos de asesoramento no ámbito territorial da Comunidade
Autónoma de Galicia deberán solicitar con carácter previo o seu recoñecemento perante a Consellería do
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Medio Rural, debendo presentar un proxecto de servizo no que se detallen, entre outros, os seguintes
aspectos:

Plan ou sistema de asesoramento e propostas de mellora.
Ámbito territorial e/ou sectorial de actuación.
Medios humanos e materiais á súa disposición e a súa distribución por oficinas de asesoramento.
Plan financeiro, incluídas as tarifas.
Programa de sensibilización.
Métodos de autoavaliación.

O procedemento de autorización das entidades de asesoramento será aberto, rigoroso e obxectivo, a través
da utilización de criterios técnicos para a avaliación do proxecto de asesoramento de cada entidade.

Máximo do 80 % do custo subvencionábel por servizo de asesoramento.IMPORTES E/OU
PORCENTAXES DA
AXUDA

1.500 € como importe máximo subvencionábel.
A axuda para a utilización dos servizos de asesoramento limitarase aos máximos estabelecidos no anexo
do  Reg.  (CE)  169872005:  un  máximo  do  80  %  do  custo  subvencionábel  por  servizo  de  asesoramento
completo, sendo o importe máximo subvencionábel de 1.500 €/explotación. Un titular non poderá recibir
axuda para máis de tres servizos de asesoramento ao longo do período 2007-2013.

GASTO PÚBLICO ASOCIADO Á
MEDIDA

Gasto público total: 14.297.472 €
Comunitario: 8.229.625 €
Nacional: 6.067.847 €

De acordo co MNDR, todas as actuacións incluídas nesta medida teñen
carácter horizontal.
Produtividade do traballo en
agricultura (VEBpb/UTA) 17,03 (2003, INE)Comúns de

base Produtividade do traballo en
silvicultura (VEBpb/UTA) 48.636 € (2004, IGE)

Realización
Número de agricultores beneficiarios
de subvencións 5.000

Resultado Aumento do valor engadido bruto nas
explotacións ou empresas apoiadas

0,9 millóns €

INDICADORES

Repercusión Produtividade laboral (incremento de
VEB/ocupado).

80 euros/ocupado

CRITERIOS DE PRIORIDADE

Tal e como se estabelece no MNDR, nos procedementos de xestión da axuda, co obxecto de axustar a
concesión de axudas aos recursos orzamentarios dispoñíbeis, aplicaranse os seguintes criterios de
prioridade na selección dos beneficiarios:

Agricultores que reciban máis de 15.000 € ao ano en concepto de pagamentos directos.
Titulares de explotacións cualificadas como prioritarias de acordo coa Lei 19/1995, do 4 de xullo, de
modernización das explotacións agrarias.
Titulares de explotacións situadas en zonas desfavorecidas, nos termos previstos no Regulamento (CE)
nº 1698/2005.
Titulares de explotacións situadas en zonas Natura 2000.
Titulares de explotacións que teñen a condición de agricultor mozo, conforme a Lei 19/1995, de
modernización de explotacións, ou muller.
Titulares de explotacións que asumisen compromisos agroambientais ou participen en programas de
calidade dos alimentos.

Ademais dos criterios de prioridade fixados polo MNDR, poderán terse en conta, entre outros, os seguintes:
Beneficiarios da medida 1.1.2 relativa á instalación de agricultores mozos.
Beneficiarios dun plan de mellora nos últimos cinco anos.
Explotacións de carácter asociativo ou cooperativo.
Orientación produtiva da instalación.
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Agricultores que subscriban un contrato de explotación sostíbel coa Consellería do Medio Rural.
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EIXE 1 Aumento da competitividade do sector agrario e forestal

FUNDAMENTO
XURÍDICO

- Artigo 20, alínea a), inciso v) do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 25 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Anexo II, artigo 5.3.1.1.5. do Regulamento (CE) nº 1974/2006, polo que se
estabelecen as disposicións de aplicación do Feader.
- Marco Nacional de Desenvolvemento Rural 2007-2013: número 5.1.3.a).

XUSTIFICACIÓN

No capítulo 4 do Marco Nacional xustifícase a implantación dunha medida que apoie o
funcionamento do servizo de asesoramento ás explotacións agrarias para contribuír así
ao cumprimento dos requisitos da condicionalidade estabelecidos no Regulamento (CE)
nº 1782/2003. Ademais do anterior, considérase necesario fomentar a implantación ou
adecuación de servizos de substitución, así como apoiar a implantación ou adecuación
de servizos de apoio á xestión técnica das explotacións agrarias.

Medida destinada a fomentar o coñecemento e mellorar o potencial humano.

O Marco Nacional sinala entre os obxectivos da medida facilitar a implantación de
servizos de asesoramento para axudar os agricultores a adaptar, mellorar e facilitar a
xestión e aumentar o rendemento global da explotación agraria a través dunha
utilización máis adecuada do potencial humano activo no sector agrario..

OBXECTIVO

O obxectivo desta medida é apoiar as entidades que asesoren e sensibilicen os titulares
de  explotacións  agrarias  sobre  os  requisitos  legais  de  xestión  e  as  boas  condicións
agrarias e ambientais de forma complementaria á medida 114, así como, desde unha
perspectiva integral, sobre todos aqueles aspectos (técnico-económicos, ambientais,
seguridade laboral, etc.) que contribúan a unha xestión máis eficaz e máis competitiva
por parte dos profesionais do sector agrario.
Dada a relevancia económica, social e ambiental que a actividade forestal ten en
Galiza, ademais do asesoramento agrícola, considérase axeitado apoiar a implantación
de servizos de asesoramento forestal que, tendo en conta a multifuncionalidade das
explotacións forestais, contribúa á mellora da súa xestión.
Ademais deste asesoramento de carácter xeral, faise necesario apoiar a implantación
ou consolidación de entidades que presten servizos de xestión especializadas en
aspectos máis concretos de carácter técnico que requiren dun apoio específico de
carácter sectorial en función dos condicionantes específicos das explotacións agrarias.
Así mesmo, considérase necesario fomentar a implantación de servizos de substitución
nas explotacións agrarias, en particular nas explotacións gandeiras, co fin de mellorar a
calidade de vida dos agricultores, facendo especial incidencia na formación de
especialistas en substitución que se fagan cargo da xestión e manexo da explotación
nos supostos de ausencia, enfermidade ou vacacións dos titulares da explotación.

ALCANCE E
ACTUACIÓNS

115.1. IMPLANTACIÓN DE SERVIZOS DE ASESORAMENTO ÁS EXPLOTACIÓNS
AGRARIAS (MEDIDA HORIZONTAL)
O Marco Nacional sinala que o asesoramento deberá estenderse desde o diagnóstico
da situación até a proposta e execución de melloras, nas seguintes materias:

a) Requisitos legais de xestión, relativos á saúde pública, sanidade animal,
sanidade vexetal, ambiente e benestar dos animais, aos que se refire o artigo
4 e o anexo III do Regulamento (CE) nº 1782/2003, do Consello, do 29 de
setembro, cuxas disposicións se recollen no anexo do Real Decreto
2352/2004, do 23 de decembro, sobre a aplicación da condicionalidade en
relación coas axudas directas no marco da Política Agrícola Común, e na
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normativa que o desenvolve.
b) Boas condicións agrarias ambientais, ás que se refire o artigo 5 e o anexo IV

do Regulamento (CE) nº 1782/2003, do Consello, do 29 de setembro. Os
requisitos mínimos de boas condicións agrarias e ambientais son os
regulados polo citado Real Decreto 2352/2004, do 23 de decembro, e pola
normativa que o desenvolve.

c) Normas relativas á seguridade laboral baseada na lexislación comunitaria.
d) No caso de agricultores mozos, as relacionadas co inicio da súa actividade.

Ademais das materias de obrigado asesoramento sinaladas anteriormente, o
asesoramento poderá abranguer outras materias de xestión económica e ambiental da
explotación  co  obxecto  de  ofrecer  un  asesoramento  integral.  En  particular,  desde  o
punto de vista ambiental, o asesoramento poderá estenderse á aplicación de medidas
agroambientais.
Dentro deste marco horizontal, preténdese apoiar a implantación de servizos de
asesoramento cun enfoque máis amplo e integral que o que é obrigado para o
cumprimento dos requisitos do asesoramento obrigatorio no ámbito da
condicionalidade e a seguridade laboral, incluído o asesoramento a agricultores mozos
en  relación  co  inicio  da  actividade.   Por  isto,  considérase  necesario  abordar  o
asesoramento das explotacións con equipos técnicos multidisciplinarios que estuden e
analicen as propostas de mellora desde as diversas vertentes (produtiva, económica,
comercial, ambiental, uso sostíbel dos recursos naturais, diversificación de actividades,
mellora das condicións de traballo, etc.) co obxectivo de axudar os agricultores no
manexo sostíbel e mellora do rendemento global das explotacións.
Estas entidades deben, se é o caso, contribuír á posta en marcha do contrato de
explotación sostíbel.

115.2. IMPLANTACIÓN DE SERVIZOS DE ASESORAMENTO NO SECTOR FORESTAL
 Ademais do asesoramento previsto como medida horizontal no MNDR, preténdese
apoiar a implantación ou adecuación de entidades de asesoramento especificamente
no sector forestal, que en Galiza presenta un elevado potencial e require o necesario
asesoramento, particularmente no ámbito da xestión forestal sostíbel e do
aproveitamento multifuncional do monte.

115.3. IMPLANTACIÓN DE SERVIZOS DE SUBSTITUCIÓN
Trátase de apoiar a implantación de servizos de substitución dos titulares de
explotacións agrarias con persoal técnico con coñecementos sobre o manexo das
explotacións, para supostos de ausencia, enfermidade ou vacacións dos agricultores.

115.4.  IMPLANTACIÓN DE SERVIZOS DE XESTIÓN
Prestaráselle apoio á implantación ou adecuación de servizos de xestión e asistencia
técnica ás explotacións, referidos a actuacións de carácter específico no ámbito da
xestión zootécnica e agronómica para as diferentes orientacións produtivas.

REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA A MEDIDA 1.1.5.

REQUISITOS DOS BENEFICIARIOS

115.1. IMPLANTACIÓN DE SERVIZOS DE ASESORAMENTO (MEDIDA HORIZONTAL)
Segundo o MNDR, as entidades privadas interesadas en prestar servizos de asesoramento deberán ter
personalidade xurídica, ser entidade sen ánimo de lucro ou cooperativa ou, en ambos os supostos, as súas
unións  ou  federacións,  así  como  incluír  no  obxecto  social  definido  nos  seus  estatutos  a  prestación  de
asistencia e asesoramento a agricultores e gandeiros, e acreditar o cumprimento dos requisitos que se
expoñen nos distintos puntos desta ficha.
Segundo estabelece o Marco Nacional, as axudas concederánselles unicamente ás entidades recoñecidas
que non teñan ánimo de lucro ou sexan cooperativas ou, en ambos os supostos, ás súas unións ou
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federacións.
As entidades interesadas en prestar servizos de asesoramento deberán incluír nos seus estatutos como
obxecto social a prestación de asistencia e asesoramento a titulares de explotacións agrarias e acreditar
os seguintes extremos:

Dispoñer de equipos técnicos humanos adecuados en cada unha das súas oficinas, así como
do persoal administrativo necesario.
Dispoñer de locais e medios materiais, incluídos os informáticos e telemáticos, adecuados para
prestar o asesoramento, ou comprometerse a adquirilos.
Os recursos humanos e materiais deberán ser acordes coa dimensión, número e tipoloxía das
explotacións ás que se lles pretende ofrecer o servizo de asesoramento.
Acreditar experiencia e fiabilidade en materia de asesoramento técnico ás explotacións
agrarias.

Dispoñer dun sistema de rexistro de usuarios compatíbel co sistema integrado de xestión e control
previsto no Regulamento (CE) nº 1782/2003 do Consello.

115.2. IMPLANTACIÓN DE SERVIZOS DE ASESORAMENTO NO SECTOR FORESTAL
 As entidades interesadas en prestar servizos de asesoramento forestal deberán incluír nos seus estatutos
como obxecto social a prestación de asistencia técnica e asesoramento aos propietarios ou xestores de
superficies forestais e acreditar os seguintes extremos:

Dispoñer de equipos técnicos humanos axeitados.
Dispoñer de medios materiais, incluídos os informáticos e telemáticos, adecuados para
prestar o asesoramento ou comprometerse a adquirilos.
Os  recursos  humanos  deben  ser  acordes  coa  dimensión,  número  e  tipoloxía  das
explotacións ás que se lles pretende ofrecer o servizo de asesoramento.
Acreditar experiencia e fiabilidade en materia de asesoramento técnico ás explotacións
forestais.

Poderán outorgárselles axudas a mancomunidades de montes veciñais en man común, asociacións de
propietarios forestais, agrupacións do sector forestal legalmente constituídas ou empresas de
asesoramento técnico forestal.

115.3. IMPLANTACIÓN DE SERVIZOS DE SUBSTITUCIÓN
A axuda outorgaráselles a aquelas cooperativas ou entidades asociativas do ámbito agrario que implanten
servizos de substitución para os seus asociados.

115.3.  IMPLANTACIÓN DE SERVIZOS DE XESTIÓN
Poderán outorgárselles axudas ás empresas, cooperativas e entidades asociativas do sector agrario que
teñan a previa autorización do organismo competente da Consellería do Medio Rural para exercer esa
actividade.
As entidades perceptoras destas axudas deberán dispoñer dos recursos materiais axeitados e do persoal
cualificado en función do tipo de servizo de xestión que se preste.  As entidades perceptoras destas axudas
haberán  de  comprometerse  a  manter  o  servizo  e  ocupados  os  postos  de  traballo  obxecto  daquelas
durante, polo menos, cinco anos contados desde a concesión da axuda.
As entidades de xestión deberán estar inscritas no rexistro creado para o efecto pola Consellería do Medio
Rural.
As entidades deberán dispoñer dun rexistro informatizado en cada unha das súas oficinas no que consten
os servizos prestados, con indicación, polo menos, dos datos da persoa demandante, da explotación, dos
temas de consulta e das propostas de mellora. Este rexistro será accesíbel para a autoridade competente.

DESCRICIÓN DOS PROCEDEMENTOS DE IMPLANTACIÓN E CONDICIÓN DOS PRESTADORES DE SERVIZOS
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Con carácter xeral, as axudas á implantación dos servizos efectuaranse a través de convocatoria pública, á
que poderán concorrer todas aquelas entidades interesadas que, cumprindo os requisitos esixidos pola
normativa de aplicación e a correspondente convocatoria de axudas, desexen implantar os servizos de
asesoramento, substitución e/ou xestión.

115.1. IMPLANTACIÓN DE SERVIZOS DE ASESORAMENTO ÁS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS (MEDIDA
HORIZONTAL)
O Marco Nacional sinala que para o recoñecemento das entidades de asesoramento:

Solicitaranlle o seu recoñecemento ao órgano competente da Comunidade Autónoma.
Presentarán un proxecto de servizo de asesoramento no que expoñerán, polo menos, os aspectos
organizativos, técnicos, metodolóxicos, formativos, de equipamento, económicos e financeiros,
incluídas as tarifas.

O incumprimento de calquera dos requisitos considerados para o seu recoñecemento poderá dar lugar á
suspensión ou declaración de extinción do recoñecemento logo de audiencia da entidade afectada, coa súa
anotación ou baixa no rexistro e, se é o caso, do reintegro total ou parcial das axudas que puidese percibir.
A  obtención  irregular  dunha  axuda  por  parte  da  entidade  que  presta  o  servizo  de  asesoramento  ou  dun
titular da explotación poderá dar lugar á declaración de extinción do recoñecemento da entidade, coa súa
baixa no rexistro, e ao reintegro das axudas que puidese percibir de forma irregular.

Segundo o indicado no Marco Nacional, son obrigas das entidades que prestan servizos de asesoramento:
As entidades de asesoramento prestaranlle especial atención ao cumprimento da obriga, que incumbe a
todo agricultor que reciba pagamentos directos, de observar os requisitos legais de xestión e as boas
condicións  agrarias  e  ambientais  ás  que  fai  referencia  o  Regulamento  (CE)  nº  1782/2003,  ademais  das
normas relativas á seguridade laboral baseadas na lexislación comunitaria.
As entidades que prestan servizos de asesoramento deberán cumprir o disposto no artigo 15 do
Regulamento (CE) nº 1782/2003 en relación coa prohibición de divulgar información ou datos de carácter
persoal ou individual. En todo caso, esta información estará suxeita ao disposto na Lei Orgánica 15/1999,
do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.
As entidades que prestan servizos de asesoramento deberán dispoñer dun sistema de rexistro
informatizado, no seu domicilio social e en cada unha das súas oficinas, no que consten os servizos de
asesoramento prestados, con indicación, polo menos, dos datos do demandante, da explotación, dos temas
de  consulta  e  do  consello  ou  propostas  de  mellora.  Este  sistema  de  rexistro  permitiralle  á  autoridade
competente o seguimento e control das actuacións que realiza a entidade de asesoramento.
Perante unha inspección a unha explotación por parte de organismos competentes, no ámbito das
materias obxecto de asesoramento, deberá estar presente, por petición do agricultor interesado, o persoal
dos servizos de asesoramento que lle prestou o servizo ou, se é o caso, que o substitúa.
Cada entidade de asesoramento deberá dispoñer dun estudo, permanentemente actualizado, da súa zona
de actuación, que reflicta a situación socioeconómica e ambiental, con especial referencia ao medio rural
en xeral  e  ao sector  agrario  en particular,  as  súas deficiencias,  potencialidades,  e  todos os  parámetros  e
criterios de valoración que determinen, no seu ámbito territorial, as Comunidades Autónomas. En todo
caso, o citado estudo reflectirá a situación da zona en relación co cumprimento dos requisitos legais de
xestión e das boas condicións agrarias e ambientais e, se é o caso, das medidas de carácter xeral que se
deben adoptar.
As entidades recoñecidas para prestar os servizos de asesoramento actuarán con plena obxectividade nas
súas funcións de asesoramento, promovendo as melloras máis convenientes, efectuando as actividades de
información aos agricultores necesarias para o cumprimento dos requisitos legais de xestión e das boas
condicións agrarias e ambientais, e atendendo no seu labor a todos os agricultores que o soliciten, sen que
poida prevalecer discriminación de ningún xénero ou condición.
As entidades recoñecidas presentarán anualmente, durante o primeiro trimestre de cada ano, perante as
Comunidades Autónomas onde presten os seus servizos, un informe de actuacións circunscrito ás levadas a
cabo no seu ámbito territorial.
Rexistro das entidades de asesoramento
As entidades que prestan os servizos de asesoramento serán rexistradas pola Administración Pública que
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outorga o recoñecemento. Así mesmo, deberán rexistrarse as entidades de asesoramento nas
Comunidades Autónomas nas que se encontren.
As cesións de datos deste rexistro só poderán efectuarse entre as autoridades competentes das
Comunidades Autónomas e da Administración Xeral do Estado, así como da Comisión Europea,
exclusivamente para os fins propios de cada Administración.
Cada entidade con servizo de asesoramento e cada oficina disporán dunha ficha rexistral na que figuren,
polo menos, datos de identificación, localización, así como información sobre os efectivos humanos e o seu
ámbito de actuación.
As entidades recoñecidas comunicaranlles ás Comunidades Autónomas todas aquelas circunstancias que
modifiquen as fichas rexistrais.
As Comunidades Autónomas remitiranlle á Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural do Ministerio de
Agricultura, Pesca e Alimentación os datos necesarios para a creación e actualización do rexistro nacional
ao inscribirse os servizos de asesoramento, con carácter anual e sempre que se produza calquera
modificación das fichas rexistrais. No rexistro nacional estarán rexistrados os servizos recoñecidos ou
designados polas Comunidades Autónomas.
Os titulares inscritos poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación e cancelación perante os órganos
que os inscribiron.

115.2. IMPLANTACIÓN DE SERVIZOS DE ASESORAMENTO NO SECTOR FORESTAL
As entidades que aspiren a prestar servizos de asesoramento forestal solicitarán o seu recoñecemento
perante a Consellería competente en materia forestal. A solicitude irá acompañada dun proxecto de
servizo no que se detallen, entre outros, os seguintes aspectos:

Plan ou sistema de asesoramento e propostas de mellora.
Ámbito territorial e/ou sectorial de actuación.
Medios humanos e materiais á súa disposición e a súa distribución por oficinas de asesoramento.
Plan financeiro, incluídas as tarifas.
Programa de sensibilización.
Métodos de autoavaliación.

O procedemento de autorización das entidades de asesoramento forestal será aberto, rigoroso e obxectivo,
a través da utilización de criterios técnicos para a avaliación do proxecto de asesoramento de cada
entidade.
Na Consellería do Medio Rural disporase dun rexistro no que constarán as entidades de asesoramento
forestal que estarán sometidas ao control e verificación da súa calidade técnica por parte da Consellería.
As entidades recoñecidas presentarán anualmente un informe de actuacións no que consten os resultados
e dificultades relativos ao desenvolvemento da súa actividade ao longo do ano anterior e as perspectivas
para o ano en curso.

115.3.  IMPLANTACIÓN DE SERVIZOS DE SUBSTITUCIÓN
Os prestadores do servizo de substitución serán as cooperativas ou entidades asociativas do ámbito
agrario que implanten servizos de substitución para os seus asociados.

115.4.  IMPLANTACIÓN DE SERVIZOS DE XESTIÓN
Os prestadores de servizos de xestión poderán ser as empresas, cooperativas e entidades asociativas do
sector agrario que implanten servizos de xestión e asistencia técnica ás explotacións, entendidos como
calquera actividade necesaria para o funcionamento e manexo das explotacións agrarias.
As entidades que aspiren a prestar servizos de xestión solicitarán o seu recoñecemento perante a
Consellería competente en materia agraria. A solicitude irá acompañada dun proxecto de servizo de
xestión no que se detallen, entre outros, os seguintes aspectos:

Plan ou sistema de xestión e propostas de mellora.
Ámbito territorial e/ou sectorial de actuación.
Medios humanos e materiais á súa disposición para o desenvolvemento do seu plan de actuación.
Plan financeiro, incluídas as tarifas.
Programa de sensibilización.
Métodos de autoavaliación.
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O procedemento de autorización das entidades de xestión será aberto, rigoroso e obxectivo, a través da
utilización de criterios técnicos para a avaliación do proxecto de servizo de xestión de cada entidade.
Na Consellería do Medio Rural disporase dun rexistro no que constarán as entidades que prestan servizos
de xestión que estarán sometidas ao control e verificación da súa calidade técnica por parte da
Consellería. As entidades recoñecidas presentarán anualmente un informe de actuacións no que consten
os resultados e dificultades relativos ao desenvolvemento da súa actividade ao longo do ano anterior e as
perspectivas para o ano en curso.

DESCRICIÓN DO TIPO DE SERVIZOS CUBERTOS

115.1. IMPLANTACIÓN DE SERVIZOS DE ASESORAMENTO (MEDIDA HORIZONTAL)
Asesoramento sobre requisitos legais de xestión, relativos a saúde pública, sanidade animal, sanidade
vexetal, ambiente e benestar dos animais relacionados coa condicionalidade (Regulamento (CE)
1782/2003 e R.D. 2352/2004).
Normas relativas á seguridade laboral baseadas na normativa comunitaria.
Mellora  das  condicións  de  produción  a  través  de  plans  de  explotación  que  lles  permitan  aos
agricultores acceder tanto a axudas para plans de mellora como para a incorporación de agricultores
mozos.
Asesoramento relacionado con aspectos ambientais e, en particular, coas medidas agroambientais.
Servizos de asesoramento integral no ámbito agrario destinados a lograr unha maior eficacia en

distintos aspectos da actividade agraria que poden abranguer os distintos ámbitos (produtivos,
técnicos, económicos, etc.) relacionados coa xestión das explotacións agrarias.

- 115.2. IMPLANTACIÓN DE SERVIZOS DE ASESORAMENTO NO SECTOR FORESTAL
Asesoramento técnico e económico específico do sector forestal no ámbito da multifuncionalidade, a

xestión forestal sostíbel e a diversificación de producións.

115.3. IMPLANTACIÓN DE SERVIZOS DE SUBSTITUCIÓN
Referido á implantación de servizos de substitución mediante a contratación de técnicos que asuman

o manexo das explotacións para cubrir a ausencia do titular da explotación por vacacións,
enfermidade ou outros supostos que requiran dos servizos de substitución.

115.4. IMPLANTACIÓN DE SERVIZOS DE XESTIÓN
 Apoio á implantación ou adecuación de servizos de xestión e asistencia técnica ás explotacións,

entendidos como calquera actividade necesaria para o funcionamento e manexo das explotacións
agrarias e para a mellora do rendemento global das explotacións agrarias.

DESCRICIÓN DOS GASTOS SUBVENCIONÁBEIS E DA CONTÍA DA AXUDA E CARÁCTER DECRECENTE DESTA

115.1. IMPLANTACIÓN DE SERVIZOS DE ASESORAMENTO (MEDIDA HORIZONTAL)
De acordo co estabelecido no MNDR, poderanse conceder axudas para o investimento en bens
inventariábeis e axudas á contratación de persoal técnico e administrativo cos seguintes límites:

Gastos derivados do investimento en bens inventariábeis até o 50 % do investimento realizado nos
cinco primeiros anos de funcionamento, sen superar un máximo de 18.000 € de axuda por oficina de
asesoramento. Os gastos obxecto da axuda xustificaranse mediante factura, cuxo pagamento haberá
de acreditarse. En ningún caso será auxiliábel a adquisición e construción de bens inmóbeis ou a
adquisición de material de segunda man.
Gastos derivados da contratación do persoal técnico e administrativo necesario como consecuencia

da  implantación  de  servizos  de  asesoramento,  con  niveis  de  apoio  máximo  do  60  %,  que  se  irán
reducindo en tramos iguais a partir do primeiro ano, de forma que quede totalmente suprimida, como
máximo, ao sexto ano. As entidades perceptoras destas axudas deberán comprometerse a manter o
servizo nas oficinas, polo menos, nas condicións estabelecidas no momento da súa implantación
durante un prazo mínimo de 5 anos desde a concesión da axuda.

115.2. IMPLANTACIÓN DE SERVIZOS DE ASESORAMENTO NO SECTOR FORESTAL
Gastos derivados do investimento en bens inventariábeis até o 50 % do investimento realizado nos

cinco primeiros anos de funcionamento. Os gastos obxecto da axuda xustificaranse mediante factura,
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cuxo pagamento haberá de acreditarse. En ningún caso será auxiliábel a adquisición e construción de
bens inmóbeis ou a adquisición de material de segunda man.
Gastos derivados da creación de postos de traballo con niveis de apoio máximo do 80 %, que se irán

reducindo en tramos iguais a partir do primeiro ano, de forma que quede totalmente suprimida, como
máximo, ao sexto ano. As entidades perceptoras destas axudas deberán comprometerse a manter o
servizo nas oficinas, polo menos, nas condicións estabelecidas no momento da súa implantación
durante un prazo mínimo de 5 anos desde a concesión da axuda.

115.3. IMPLANTACIÓN DE SERVIZOS DE SUBSTITUCIÓN
Gastos derivados da contratación do persoal técnico encargado da substitución, cunha intensidade de

axuda máxima do 80 % dos custos salariais, decrecente por tramos iguais ao longo dun período
máximo  de  5  anos  desde  a  implantación  dos  servizos,  de  xeito  que  desapareza,  como  máximo,  ao
sexto ano.

115.4. IMPLANTACIÓN DE SERVIZOS DE XESTIÓN
Gastos derivados do investimento en bens inventariábeis até o 50 % do investimento realizado nos

cinco primeiros anos de funcionamento. Os gastos obxecto da axuda xustificaranse mediante factura,
cuxo pagamento haberá de acreditarse. En ningún caso será auxiliábel a adquisición e construción de
bens inmóbeis ou a adquisición de material de segunda man.
Gastos derivados da creación de postos de traballo con niveis de apoio máximo do 60 %, que se irán

reducindo en tramos iguais a partir do primeiro ano, de forma que quede totalmente suprimida, como
máximo, ao sexto ano. As entidades perceptoras destas axudas deberán comprometerse a manter o
servizo nas oficinas durante, polo menos, 5 anos contados desde a concesión da axuda.

GASTO PÚBLICO
REQUIRIDO POLA
MEDIDA

- Gasto público total: 29.385.212 €
- Comunitario: 16.914.128 €
- Nacional: 12.471.084 €

Do importe total da medida, a contía prevista para a implantación de servizos de asesoramento
como medida horizontal estabelecida no MNDR (115.1) é a seguinte:
- Gasto público total: 15.607.535 €
- Comunitario: 8.983.697 €
- Nacional: 6.623.838 €

Produtividade do traballo en agricultura
(VEBpb/UTA) 17,03 (2003, INE)Comúns de

base Produtividade do traballo en silvicultura
(VEBpb/UTA) 48.636 € (2004, IGE)

Realización Número de servizos de xestión,
substitución e asesoramento implantados

Total: 64
Servizos de asesoramento: 41
Nº de servizos de substitución: 14
Servizos de xestión: 9

Resultado
Aumento do valor engadido bruto agrícola
nas explotacións ou empresas apoiadas

3,4 millóns €

INDICADORES

Repercusión Produtividade laboral (incremento de
VEB/ocupado).

80 euros/ocupado

 CRITERIOS DE PRIORIDADE
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De acordo co estabelecido no MNDR, as axudas para a implantación de servizos de asesoramento
concederánselles preferentemente ás entidades recoñecidas que se comprometan a ofrecer servizos
de asesoramento integral que inclúa outras materias de xestión económica e ambiental ademais das
materiais de obrigado asesoramento.
Ademais, poderán utilizarse, entre outros, os seguintes criterios de prioridade á hora de xestionar as
axudas á implantación ou adecuación de servizos de asesoramento, substitución e xestión:
Entidades asociativas que teñan como socios a agricultores ou silvicultores.
Para  o  caso  de  servizos  de  xestión  e  substitución  teranse  en  conta  as  orientacións  produtivas

consideradas como prioritarias.
Localización en zonas desfavorecidas ou Rede Natura.
Viabilidade técnico-económica e financeira.
Potencial innovador.
Creación de emprego, con especial atención ao emprego feminino e menores de 30 anos.
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5.3.2. Medidas destinadas a reestruturar e desenvolver o potencial físico
e promover a innovación

As medidas dirixidas a reestruturar e desenvolver o potencial físico e promover a
innovación que se inclúen no programa son as seguintes:

(121) Modernización de explotacións agrícolas.

(122) Aumento do valor económico dos bosques.

(123) Mellora do valor engadido dos produtos agrícolas e silvícolas.

(124) Cooperación para o desenvolvemento de novos produtos, procesos e

tecnoloxías na agricultura, a alimentación e a silvicultura.

(125) Infraestruturas relacionadas co desenvolvemento e a adaptación da

agricultura e a silvicultura.



Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza 2007-2013                                      . 30-10-2007

220

MEDIDA 1.2.1. Modernización das explotacións agrícolas

EIXE 1 Aumento da competitividade do sector agrícola e forestal

FUNDAMENTO XURÍDICO

- Artigo 20, alínea b), inciso i) e artigo 26 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do
Feader.
- Artigo 17 e anexo II, artigo 5.3.1.2.1 do Regulamento (CE) nº 1974/2006, polo que
se estabelecen as disposicións de aplicación do Feader.
O  aumento  da  competitividade  do  sector  agrícola  non  só  require  unha  mellora  da
produtividade do capital humano, senón tamén da produtividade do capital físico.
A modernización de explotacións agrícolas é crucial para mellorar os seus resultados
económicos a través dun mellor uso dos factores de produción, incluída a introdución
de novas tecnoloxías e de innovación, centrándose na calidade, produtos ecolóxicos
e na diversificación tanto dentro como fóra da explotación, incluídos os sectores non
alimentarios e os cultivos enerxéticos, así como mellorando a seguridade no traballo,
a hixiene e o benestar dos animais da explotación e o ambiente.
É necesario un apoio específico á modernización dos sistemas de explotación
asociativa con fins agrarios, calquera que sexa a súa forma xurídica, xa que estes
poden solucionar os problemas de insuficiencia de dimensión económica e de relevo
xeracional.XUSTIFICACIÓN
A agricultura galega encóntrase inmersa nun novo contexto de mercado máis
competitivo e aberto derivado da progresiva liberalización do mercado mundial, a
ampliación europea e a reforma da PAC. Este contexto cambiante fai necesario que
as explotacións agrarias estean en condicións de satisfacer as novas demandas que
non responden unicamente a unha produción competitiva en custos senón tamén a
novas esixencias de carácter ambiental, de calidade e de seguridade alimentaria.
Deste  xeito,  a  modernización  das  explotacións  agrarias,  na  que  a  incorporación  de
novas tecnoloxías ha de ter un destacado papel, convértese nun elemento clave para
soster  e  elevar  a  capacidade  de  competir  nos  mercados,  conservar  o  ambiente  e
mellorar as condicións de vida e traballo dos agricultores.

Medida destinada á reestruturación e desenvolvemento do potencial físico e o
fomento da innovación.

OBXECTIVOS

Apoiando a modernización das explotacións preténdese, ademais:
Mellorar a estrutura produtiva das explotacións galegas de forma que sexa
factíbel un aumento do rendemento global da explotación mediante unha
utilización axeitada dos factores de produción. O fin último será incrementar a
competitividade das explotacións cumprindo asemade coas condicións de
respecto polo medio, mantemento da paisaxe, de hixiene e benestar dos
animais  e  seguridade  no  traballo;  todo  isto  dentro  dun  marco  que  permita
mellorar a calidade de vida dos produtores e do seu contorno.
Avanzar na consecución dun axeitado dimensionamento e un correcto equilibrio
dos factores de produción das explotacións agrarias por medio da integración e
fusión de explotacións.
Potenciar que as entidades asociativas agrarias existentes poñan en marcha
proxectos de explotacións especializadas coa finalidade de favorecer o
desenvolvemento do conxunto de explotacións socias, así como a adquisición de
maquinaria, equipamento e instalacións de carácter agropecuario ou
agroforestal para a súa utilización en común por parte dos socios.
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CONCEPTOS
SUBVENCIONÁBEIS

Investimentos materiais e inmateriais que:
(a) melloren o rendemento global da explotación agrícola, e
(b) cumpran as normas comunitarias aplicábeis aos investimentos de que se trate.

Os investimentos materiais poderán comprender os seguintes:
Construción, adquisición ou mellora de bens inmóbeis e instalacións, incluída a
adquisición  de  terreos  por  un  custo  non  superior  ao  10  %  do  total  dos  gastos
elixíbeis da operación.
A compra ou arrendamento-compra de nova maquinaria e equipo, incluídos os
programas informáticos, até o valor de mercado do activo. En casos
debidamente xustificados e de forma excepcional, poderán estabelecerse
condicións en que a compra de equipos de segunda man pode considerarse
como gasto elixíbel soamente para as micro, pequenas e medianas empresas no
sentido da recomendación 2003/361/CE da Comisión.
Investimentos orientados á reconversión e/ou diversificación da produción
(enerxías renovábeis, produción ecolóxica, produtos de calidade, etc.) ou á
reordenación e/ou mellora das instalacións produtivas, etc.
Investimentos dirixidos a mellorar o dimensionamento empresarial das
explotacións agrarias potenciando a aparición de fórmulas asociativas (SAT,
cooperativas de explotación comunitaria da terra, etc.), así como a través de
procesos de absorción, fusión ou integración de entidades asociativas agrarias.
Investimentos dirixidos á introdución de novas tecnoloxías, á innovación de
procesos ou produtos, á optimización dos factores de produción, á valorización
comercial dos produtos, etc.
Investimentos para a mellora das condicións de seguridade laboral, hixiénico-
sanitarias, ambientais (redución da contaminación, aforro enerxético e redución
de consumo de auga, etc.) e para a mellora do benestar dos animais. Só serán
subvencionábeis os investimentos que vaian alén dos requisitos obrigatorios de
acordo coas normas comunitarias aplicábeis, en particular as que forman parte
da condicionalidade.
Plantación e mellora de cultivos leñosos.
En xeral, outros investimentos materiais orientados ao incremento do
rendemento global da explotación.

Os investimentos inmateriais asociados á realización dos investimentos materiais
enumerados poderán comprender os seguintes:

Estudos e análise de mercado.
 Asistencias técnicas para a implantación de sistemas de calidade, de
certificacións ambientais, etc.
 Proxectos dirixidos á integración ou fusión de explotacións orientadas ao
redimensionamento empresarial.
En xeral, gastos xerais como honorarios de arquitectos, enxeñeiros e honorarios
de consulta, estudos de viabilidade ou a adquisición de dereitos de patentes e
permisos.

Non serán subvencionábeis os seguintes conceptos:
A compra de dereitos de produción agrícola, animais e plantas anuais e a súa
plantación.
Os investimentos de simple substitución.

TIPOS DE ACTUACIÓNS
No marco desta medida prevense os seguintes tipos de actuacións:
121-a) Axuda a plans de mellora en explotacións agrarias nas que o titular sexa
agricultor profesional ou explotación agraria prioritaria de acordo ás súas definicións
determinadas pola Lei 19/1995.
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121-b) Axuda  a  plans  de  mellora  en  explotacións  agrarias  cuxo  produtor  non  sexa
agricultor profesional ou, no caso dunha persoa xurídica, que non sexa explotación
prioritaria.
121-c) Axuda a investimentos para explotacións agrarias cuxo titular sexa
cooperativa agraria, cooperativa de explotación comunitaria da terra ou sociedade
agraria de transformación (SAT) con actividade agraria.
121-d) Axuda para a adquisición de maquinaria, equipamentos agrarios e
instalacións para a súa utilización en común.
121-e) Axuda para a xestión de produtos orgánicos das explotacións mediante
centrais de transformación.
Aplicación de procesos que melloren a xestión ambiental do total dos produtos
residuais  agrarios  a  través  de  procedementos  biolóxicos.  Consistirá,  en  síntese,  na
transformación dos produtos residuais agrícolas e gandeiros (biomasa e dexeccións
sólidas e líquidas sen fermentar) a través dun proceso de degradación, en ausencia
de osíxeno, da materia orgánica (proteínas, hidratos de carbono e graxas),
rompéndoa en moléculas máis pequenas. A materia orgánica transformada é un
produto capaz de ser absorbido como alimento polos cultivos, o que reduce a
contaminación por nitratos e o efecto invernadoiro mediante a retención do CO2 e
outros gases como metano en forma de materia orgánica.
As  centrais  de  transformación  deberán  manterse,  con  tres  operarios  cualificados  e
un técnico que xestione e revise os contidos e análise do produto final, durante cinco
anos. Dado que estas instalacións serán de uso exclusivo das explotacións
asociadas, deberán realizarse en ámbito asociativo en radios de acción dun máximo
de 40 km para axilizar os procesos.

REQUISITOS DOS PLANS DE MELLORA PREVISTOS NAS SUBMEDIDAS 121-a e
121-b:
1. O plan de mellora deberá demostrar, mediante cálculos específicos, que os

investimentos están xustificados desde o punto de vista da situación da
explotación e da súa economía e que a súa realización suporá unha mellora
duradeira desta situación. Para estes efectos, considerarase que un plan de
mellora cumpre as condicións estabelecidas no parágrafo anterior cando, após
a súa realización, non diminúa a renda unitaria de traballo da explotación ou,
nos casos nos que se incremente o número de UTA desta, non diminúa a súa
marxe neta. Así mesmo, o plan de mellora deberá incluír:

a) Unha descrición das situacións anterior e posterior á realización do plan de
mellora, estabelecidas en función dun orzamento estimativo e que
comprendan, polo menos, os seguintes datos:

1. Superficie da explotación, especificando a dos distintos cultivos, e
cabezas de gando, por especies, e rendementos medios de cada
actividade produtiva.

2. Maquinaria e equipo, melloras territoriais e edificios.
3. Composición e dedicación da man de obra familiar e asalariada.
4. Produción bruta de cada actividade.
5. Gastos de cada actividade produtiva e gastos fixos do conxunto da

explotación.
b) Unha indicación das medidas e, en particular, dos investimentos previstos.

2. Cando, polo carácter especializado da explotación obxecto da axuda, o plan de
mellora inclúa transformacións e melloras comprendidas nos programas
vixentes de reordenación sectorial ou que no futuro se estabelezan, o dito plan
de mellora, para poder beneficiarse das axudas desta medida, deberá
axustarse aos criterios de carácter técnico e económico estabelecidos en cada
programa sectorial.
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3. Os investimentos incluídos nos plans de mellora correspondentes a varias
explotacións individuais, sen obxectivo de fusión posterior, poderán realizarse
en común, na súa totalidade ou parcialmente.

DISPOSICIÓNS QUE GARANTEN A COMPATIBILIDADE DAS ACTUACIÓNS COS REQUISITOS AMBIENTAIS NAS ZONAS
NATURA 2000.

Con carácter xeral para todas as actuacións, no caso de que os investimentos se leven a cabo en zonas da Rede
Natura 2000, deberá garantirse a compatibilidade coa biodiversidade e os valores ambientais desas zonas, a
través da emisión previa dun informe favorábel por parte da autoridade competente en materia de ambiente.

REQUISITOS COMUNITARIOS MÍNIMOS PARA A MEDIDA 1.2.1

BENEFICIARIOS Agricultores

121- A):
Agricultores profesionais.
Persoas xurídicas con actividade principal agraria e consideración de explotación prioritaria.

121-B):
Agricultores non profesionais titulares de explotación agraria que se comprometan a exercer a
actividade agraria durante polo menos 6 anos e que cumpran as condicións de beneficiario distintas das
de agricultor profesional. En calquera caso, a explotación deberá ocupar polo menos unha UTA a tempo
completo  e  obter  polo  menos  o  20  %  da  súa  renda  total  de  actividades  agrarias  ou  actividades
complementarias.
Persoas xurídicas titulares de explotación agraria non prioritaria que se comprometan a exercer a
actividade  agraria  durante  polo  menos  6  anos  desde  a  presentación  da  solicitude  e  que  cumpran  as
condicións de beneficiario distintas das de actividade principal agraria e explotación prioritaria. En
calquera caso, a explotación deberá ocupar polo menos unha UTA a tempo completo.

121- C):
Entidades asociativas agrarias rexistradas no Rexistro Galego de Cooperativas ou sociedades agrarias de
transformación (SAT) inscritas no Rexistro de Sociedades Agrarias de Transformación que realicen
actividades agrarias e que presenten un plan de mellora ou un proxecto de explotación para o
desenvolvemento de actividades agrarias.

121-D):
Entidades asociativas agrarias inscritas no Rexistro Galego de Cooperativas e SAT inscritas no Rexistro
de Sociedades Agrarias de Transformación que realicen actividades agrarias, para a adquisición de
maquinaria, equipamentos e instalacións de carácter agrogandeiro ou agroforestal para o seu uso
asociativo ou colectivo.

121-E):
Persoas físicas ou xurídicas que realicen actividades agrarias, integradas en formas asociativas, que
presenten un plan de investimentos dirixido a xestión da biomasa residual e residuos orgánicos
gandeiros de explotacións para a obtención de fertilizante orgánico.

Con carácter xeral, para acceder ás axudas aos investimentos nas explotacións agrarias será necesario que as
persoas físicas ou xurídicas cumpran as seguintes condicións:

a) Posuír a condición de titular dunha explotación agraria.
b) Presentar un plan de mellora ou un proxecto de explotación.
c) Comprometerse a exercer a actividade agraria na explotación obxecto da axuda durante polo menos

cinco anos contados desde a data de certificación dos investimentos realizados.
d) Acreditar a súa viabilidade económica.
e) Cumprir as normas mínimas en materia de ambiente, hixiene e benestar dos animais, de

conformidade coa normativa comunitaria, nacional e da Comunidade Autónoma.
f) No caso das persoas físicas, posuír capacitación profesional suficiente.
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CONFIRMACIÓN DE QUE OS REQUISITOS EN MATERIA DE CONDICIONALIDADE SON IDÉNTICOS AOS PREVISTOS NO
REGULAMENTO (CE) Nº 1782/2003.
Garántese que os requisitos en materia de condicionalidade esixíbeis aos beneficiarios da medida, en virtude
do disposto no art. 51 do Regulamento (CE) nº 1698/2005, son idénticos aos previstos no Regulamento (CE) nº
1782/2003 do Consello, do 29 de setembro de 2003, polo que se estabelecen disposicións comúns aplicábeis
aos réximes de axuda directa no marco da Política Agrícola Común. Este introduce a obriga de cumprir cos
requisitos legais de xestión citados no seu anexo III e coas boas prácticas agrarias e ambientais enunciadas no
seu anexo IV.
Respectarase, así mesmo, o disposto no Regulamento (CE) nº 796/2004 da Comisión, do 21 de abril de 2004,
polo que se estabelecen disposicións de aplicación da condicionalidade, así como a normativa estatal e
autonómica de aplicación, en  particular  as  boas  condicións  agrarias  e  ambientais  definidas  no  Real  Decreto
2352/2004, do 23 de decembro, sobre a aplicación da condicionalidade en relación coas axudas directas no
marco da Política Agrícola Común.

DESCRICIÓN DOS REQUISITOS E OBXECTIVOS PREVISTOS NO QUE RESPECTA AO AUMENTO DO RENDEMENTO GLOBAL
DAS EXPLOTACIÓNS AGRÍCOLAS.

Mellora da competitividade e o rendemento das explotacións agrarias. Con respecto a isto, considérase que
unha explotación é viábel economicamente cando a súa renda unitaria de traballo non é inferior ao 20 % da
renda de referencia. Tamén se considerarán viábeis as explotacións clasificadas como prioritarias de
conformidade co estabelecido na disposición derradeira terceira da Lei 19/1995.
Mellora das condicións de vida e traballo dos agricultores.
Mellora cualitativa e ordenación de producións en función das necesidades de mercado e, se é o caso, para
a adaptación ás normas comunitarias de calidade, así como para a diversificación das actividades agrarias
cara a novos produtos, incluídos os non alimentarios.
A  adaptación  das  explotacións  co  fin  de  reducir  os  custos  de  produción,  optimizar  o  uso  dos  factores  de
produción, incorporar novas tecnoloxías, etc.
A mellora das condicións ambientais da explotación (aforro enerxético e hídrico, redución da
contaminación), así como da hixiene e benestar dos animais.
Acadar unha dimensión territorial e produtiva axeitada.

DEMOSTRACIÓN DE QUE, NO CASO DOS INVESTIMENTOS, A AXUDA PREVISTA CÉNTRASE EN OBXECTIVOS
CLARAMENTE DEFINIDOS QUE REFLICTEN AS NECESIDADES TERRITORIAIS E AS DIFICULTADES ESTRUTURAIS
DETECTADAS.

A axuda ao investimento prevista nesta medida céntrase en obxectivos claramente definidos no programa, en
particular os relativos á necesidade de mellora da competitividade e rendemento global das explotacións
agrarias galegas desde unha vertente económica, territorial e ambiental.

POSIBILIDADE DE ABOAR ANTICIPOS NAS AXUDAS LIGADAS AO INVESTIMENTO.

Poderanse aboar anticipos das axudas ao investimento relativas a esta medida nas condicións previstas no
artigo 56 do Regulamento (CE) nº 1974/2006.

ENUMERACIÓN DAS NOVAS NORMAS COMUNITARIAS INTRODUCIDAS (E DAS NORMAS VIXENTES NO CASO DOS
AGRICULTORES MOZOS BENEFICIARIOS DE AXUDAS Á INSTALACIÓN) POLAS QUE SE PODEN CONCEDER AXUDAS,
XUSTIFICACIÓN CON RESPECTO AOS PROBLEMAS CONCRETOS QUE FORMULE O CUMPRIMENTO DAS DITAS NORMAS,
E DURACIÓN E XUSTIFICACIÓN DO PERÍODO DE GRAZA RESPECTO DE CADA AXUDA.

A concesión da axuda require o respecto das normas comunitarias aplicábeis ao investimento afectado. Nos
casos en que se fagan investimentos para cumprir con normas comunitarias, a axuda pode concedérselles
soamente aos que se fagan para cumprir con normas comunitarias introducidas recentemente. Neste caso,
aplicarase un período de tolerancia que non excederá os 36 meses a partir da data en que a norma chega a
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ser obrigatoria para a explotación agrícola.

Entre as normas de recente introdución para as que se poderá outorgar axuda destacan, pola súa importancia,
as seguintes:

No sector de porcino:
Directiva  do Consello,  do 19 de novembro de 1991,  relativa  ás  normas mínimas para a  protección de porcos
(91/630/CEE).
Directiva 2001/93/CE da Comisión, do 9 de novembro de 2001, pola que se modifica a Directiva 91/630/CEE
relativa ás normas mínimas para a protección de porcos.
Directiva 2001/88/CE do Consello, do 23 de outubro de 2001, pola que se modifica a Directiva 91/630/CEE
relativa ás normas mínimas para a protección de porcos.
Todas as explotacións de porcino deberán cumprir as Directivas anteriores a partir do 1 de xaneiro de 2013,
polo que é preciso que as explotacións se adapten ao cumprimento desta norma con anterioridade a esta data.
En calquera caso, as explotacións novas deberán cumprir a dita norma. A aplicación destas normas require a
adaptación da explotación co fin de cumprir as superficies mínimas para cada tipo de animal que son
superiores ás normas existentes.

Directiva 96/61/CE do Consello, do 24 de setembro de 1996, relativa á prevención e ao control integrados
da contaminación. Os titulares de instalacións afectadas por esta Directiva deberán adaptarse a esta antes
do 30 de outubro de 2007, data na que deberán contar coa pertinente autorización ambiental integrada.

Outras normas que requiren a adaptación das explotacións e de recente entrada en vigor (1 de xaneiro de
2006) son:

Regulamento (CE) 852/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de abril de 2004, relativo á
hixiene dos produtos alimentarios.

Regulamento (CE)  853/2004 do Parlamento Europeo e  do Consello,  do 29 de abril  de  2004,  polo  que se
estabelecen normas específicas de hixiene dos alimentos de orixe animal.

Directiva 2002/99/CE sobre normas zoosanitarias aplicábeis á produción, transformación, distribución e
introdución dos produtos animais destinados ao consumo humano.

Ademais das anteriores, poderá outorgarse axuda para o cumprimento de novas normas que poidan ditarse ao
longo do período de programación.

TIPO DE AXUDAS E INTENSIDADE DA AXUDA

Tipos de axudas: as axudas aos investimentos poderán consistir en subvencións de capital, bonificación de
xuros, subvención dunha parte do número de anualidades de amortización do principal, axudas para sufragar
custos do aval ou nunha combinación delas.
A fórmula que aplicar para o cálculo da bonificación de xuros figura no anexo situado ao final da medida.
A contía máxima da axuda expresada en porcentaxe do importe do investimento será, con carácter xeral para
todas as submedidas, de até:

O 50 % nas zonas desfavorecidas
O 40 % nas demais zonas.

Respecto ás submedidas 121-A) e 121-B), cando o beneficiario sexa un agricultor mozo que, simultaneamente
á  súa  primeira  instalación  ou  nos  cinco  anos  seguintes  a  esta,  presente,  antes  de  facer  os  corenta  anos  de
idade, un plan de mellora para a súa explotación, poderá obter unha axuda suplementaria do 5 %, como
máximo, do investimento, sen superar os máximos estabelecidos anteriormente.
Os produtores de entre 40 e 55 anos de idade que soliciten a axuda estabelecida na submedida 121-A, que



Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza 2007-2013                                      . 30-10-2007

226

MEDIDA 1.2.1. Modernización das explotacións agrícolas

nunca recibisen unha axuda de instalación de agricultores mozos e que se instalasen nos 5 anos anteriores á
data de solicitude da axuda para a modernización de explotacións agrícolas, poderán optar a un incremento
porcentual da súa axuda de até un 10 %, sen superar os máximos estabelecidos anteriormente.

CRITERIOS E NORMAS ADMINISTRATIVAS PARA GARANTIR QUE AS OPERACIÓNS QUE SE BENEFICIAN
EXCEPCIONALMENTE DA AXUDA AO DESENVOLVEMENTO RURAL NOS RÉXIMES DE AXUDA ENUMERADOS NO ANEXO I
DO REGULAMENTO 1974/2006 NON ESTÁN TAMÉN SUBVENCIONADAS POR OUTROS INSTRUMENTOS DA PAC.

Garantirase este aspecto mediante a realización de cruces de información que eviten que un mesmo
investimento beneficiario da presente medida poida selo tamén e de forma simultánea dalgún dos sistemas de
axuda sectorial recollidos no anexo I do Regulamento (CE) nº 1974/2006.
Cando unha OCM ou as normas relativas aos pagamentos directos financiados polo Feaga impoñan restricións
á produción ou limitacións á axuda comunitaria, non poderán subvencionarse operacións que poidan comportar
un incremento da produción que exceda as ditas limitacións ou restricións.

REFERENCIAS DE TODAS AS OPERACIÓNS OU CONTRATOS EN CURSO DO PERÍODO ANTERIOR, INCLUÍDAS AS
CONDICIÓNS FINANCEIRAS, E DOS PROCEDEMENTOS E NORMAS (INCLUÍDOS OS TRANSITORIOS) APLICÁBEIS A ESTES
DE  CONFORMIDADE  CO  REGULAMENTO  (CE)  Nº  1320/2006,  POLO  QUE  SE  ESTABELECEN  NORMAS  PARA  A
TRANSICIÓN Á AXUDA AO DESENVOLVEMENTO RURAL ESTABELECIDA NO REGULAMENTO (CE) Nº 1698/2005.
No período 2000-2006 púxose en marcha, no marco do Programa Operativo de Mellora de Estruturas e
Sistemas de Produción Agraria para rexións Obxectivo 1, con financiamento do Feoga-Orientación, a medida 7.3
"Investimentos nas explotacións agrarias", que foi aplicada en Galiza en xestión compartida entre a Xunta de
Galicia e o MAPA. Tendo en conta que existen compromisos pendentes de pagamento, cómpre aplicar as
disposicións do Regulamento (CE) nº 1320/2006, polo que se estabelecen normas para a transición á axuda ao
desenvolvemento rural estabelecida no Regulamento (CE) nº 1698/2005.
A  táboa  de  correspondencia  para  esta  medida,  segundo  o  anexo  II  do  Regulamento  (CE)  nº  1320/2006,  é  a
seguinte:

REGULAMENTO (CE) Nº 1257/1999 REGULAMENTO (CE) Nº 1698/2005

Medida Código -Regulamento (CE)
nº 817/2004

Categoría -Regulamento
(CE) nº 438/2001 Eixes e medidas Código

Investimentos nas
explotacións agrarias -
arts. 4 a 7

a) 111
Art. 20, alínea b), inciso i)
e art. 26: Modernización
das explotacións agrarias

121

De acordo co disposto no artigo 3 do Regulamento (CE) nº 1320/2006, os gastos relativos aos compromisos
contraídos no período de programación actual respecto de pagamentos que deban efectuarse despois do 31 de
decembro de 2006 serán imputábeis ao Feader no novo período de programación. En consecuencia, estímase
que os compromisos pendentes de pagamento correspondentes a esta medida son os seguintes:

Expedientes Subvención directa Bonificación xuros Axuda amortización Axuda total

2.466 24.022.048 € 15.299.478 € 15.617.593,7 € 54.939.120 €

De acordo co número 5.2 do anexo II do Regulamento (CE) nº 1974/2006, a normativa e procedementos
aplicábeis aos compromisos adquiridos no marco desta medida son os seguintes:

Regulamento (CE) nº 1257/1999 do Consello, do 17 de maio de 1999, sobre a axuda ao
desenvolvemento rural a cargo do Feoga.

Programa  Operativo  de  Mellora  de  Estruturas  e  dos  Sistemas  de  Produción  Agrarios  nas  rexións  de
Obxectivo 1, para o período 2000-2006, aprobado por Decisión da Comisión C (2001), do 21 de febreiro
de 2001.

Lei 19/1995, do 4 xullo, de modernización das explotacións agrarias.
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Real Decreto 613/2001, do 8 de xuño, para a mellora e modernización das estruturas de produción das
explotacións agrarias, modificado polo Real Decreto 499/2003 e polo Real Decreto 1650/2004.

Os réximes de axuda que serviron de fundamento para os compromisos pendentes de pagamento son os
seguintes:

2001. -  Orde do 4 de xullo de 2001, pola que se estabelecen as bases reguladoras das axudas para a
mellora e modernización das estruturas de produción das explotacións agrarias e se convocan para o
ano 2001. (DOG 137).

2002. -  Orde do 7 de xuño de 2002, pola que se estabelecen as bases reguladoras das axudas para a
mellora e modernización das estruturas de produción das explotacións agrarias e se convocan para o
ano 2002 (DOG 113).

2003. - Orde do 19 de decembro de 2002, pola que se modifican as bases reguladoras das axudas para
a mellora e modernización das estruturas de produción das explotacións agrarias e se convocan para o
ano 2003.

2004. - Orde do 23 de decembro de 2003, pola que se modifican as bases reguladoras das axudas para
a mellora e modernización das estruturas de produción das explotacións agrarias e se convocan para o
ano 2004.

2005. - Orde do 16 de decembro de 2004, pola que se modifican as bases reguladoras das axudas para
a mellora e modernización das estruturas de produción das explotacións agrarias e se convocan para o
ano 2005.

2006. - Orde do 27 de decembro de 2005, pola que se modifican as bases reguladoras das axudas para
a mellora e modernización das estruturas de produción das explotacións agrarias e se convocan para o
ano 2006.

GASTO ASOCIADO Á MEDIDA
Gasto público total: 152.111.919 €
Comunitario: 87.555.621 €
Nacional: 64.556.298 €
Produtividade do traballo en agricultura
(VEBpb/ocupado) 17,03 (2003, INE).

Comúns de
base Formación bruta de capital fixo en

agricultura (investimento en activos fixos
agrarios)

294.005 (miles de €) (2003, INE).

Número de explotacións agrarias
beneficiarias de axudas ao investimento

3.070
Homes: 1.842 (60 %)
Mulleres: 1.228 (40 %)Realización

Volume total de investimentos 350,61 millóns de euros

Número de explotacións ou empresas que
incorporasen novos produtos ou técnicas

Gandaría: 600
Agricultura: 200

Resultado
Aumento do valor engadido bruto das
explotacións ou empresas
subvencionadas

54,7 millóns de euros

INDICADORES

Repercusión Produtividade laboral (incremento do
VEB/ocupado) 580 euros/ocupado
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Crecemento económico (aumento do
VENpps) 44,8 millóns de euros

 CRITERIOS DE PRIORIDADE

Será criterio obrigatorio a preferencia dos agricultores profesionais en explotacións prioritarias fronte ao resto
dos tipos de beneficiarios; no caso de primeira instalación ligada a un plan de mellora, instalación do/a mozo/a
mediante a modalidade de cotitularidade.
Así mesmo, poderá outorgárselles prioridade ás solicitudes atendendo a criterios tales como:

Explotación asociativa ou cooperativa.
Investimento por UTA.
Axuda ligada ao préstamo.
Situación da explotación nunha zona desfavorecida.
Promotor do proxecto muller no caso de persoa física e presenza de mulleres entre os socios da entidade no
caso de titularidade xurídica.
Orientación produtiva da instalación.
Explotación ecolóxica.
Valoración do plan de mellora ou do proxecto de explotación.
Aumento de valor engadido da explotación.
Contribución á diversificación da produción agraria.
Dimensión socioeconómica.
Mellora da calidade das producións.
Mellora da eficiencia produtiva.
Mellora da comercialización das producións.
Prazo de execución dos investimentos ou melloras.
Participación en programas agroambientais.
Produtor cunha idade de entre 40 e 55 anos que se incorporase á actividade agraria por primeira vez nos
cinco anos anteriores.

En cumprimento do artigo 49, parágrafo terceiro do Regulamento (CE) 1974/2006, para o caso en
que as medidas opten por axudas á bonificación de préstamos, o cálculo destes será o seguinte:

O cálculo da bonificación de xuros parte da axuda máxima que lle corresponde a cada
beneficiario (M).
A esta cantidade réstaselle o importe da subvención directa que corresponda (SD).
A diferenza (M-SD) será a contía de axudas ligadas a préstamos (axuda á amortización ou
bonificación de xuros).
O importe do préstamo e os puntos bonificados concédense de forma que o importe da axuda
total en bonificación sexa igual ou inferior a esta diferenza (M-SD), de forma que en ningún caso
supere o máximo de axuda (M).
A fórmula empregada é a seguinte:

1
1 )1( t

s

tnt

t
A i

bsB

Onde:

BA= importe total actualizado da bonificación

bst = bonificación correspondente ao semestre ordinal t

n = número de vencementos de cada préstamo entre a data de actualización e a data de
cancelación deste
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is = taxa de actualización semestral

Para a aplicación da fórmula tómanse os coeficientes que se recollen no seguinte cadro,
calculados a unha taxa do 3 % anual nominal.

A axuda equivalente ao importe total da axuda en forma de bonificación de xuros de préstamos, por
cada 100 euros de principal e por cada punto de xuro bonificado, calculada ao primeiro vencemento
semestral de xuros, a unha taxa do 3 % de xuro nominal, será a indicada no cadro seguinte:

MODALIDADE DE PRÉSTAMO

Prazo de amortización
(anos)

Período de carencia
(anos)

Axuda equivalente por
cada 100 euros de
principal e por cada
punto de xuro
bonificado (euros)

5 0 2,86

8 1 4,63

10 2 5,89

15 3 8,20
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EIXE 1 Aumento da competitividade do sector agrícola e forestal

FUNDAMENTO XURÍDICO

- Artigo 20, alínea b), inciso iI) e artigo 27 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do
Feader,
- Artigo 18 e anexo II, artigo 5.3.1.2.2 do Regulamento (CE) nº 1974/2006, polo
que se estabelecen as disposicións de aplicación do Feader.

XUSTIFICACIÓN

Os bosques privados desempeñan unha función importante na actividade
económica,  o  emprego  e  a  prosperidade  nas  zonas  rurais  e,  por  conseguinte,  a
axuda comunitaria é importante para aumentar e ampliar o seu valor económico,
incrementar a diversificación da súa produción e aumentar as posibilidades de
comercialización dos seus produtos en sectores como o da enerxía renovábel,
mantendo asemade a xestión sostíbel e o labor multifuncional dos bosques. O
monte galego precisa dunha mellora substancial da súa estrutura e
potencialidade produtiva, especialmente no relativo ao seu aproveitamento
desde un punto de vista multifuncional a través da diversificación dos produtos e
servizos que se poden obter do monte, co fin de conseguir unha mellora das
producións e, polo tanto, un incremento das rendas dos propietarios forestais.

Medida destinada á reestruturación e desenvolvemento do potencial físico e de
fomento da innovación. O obxectivo de mellorar a competitividade do sector
forestal a longo prazo e potenciar o uso sostíbel dos produtos e servizos forestais
foi recoñecido mediante a COM (2006) 302 final, do 15 de xuño de 2006, da
Comisión  ao  Consello  e  ao  Parlamento  Europeo,  pola  que  se  aproba  o  Plan  de
Acción da UE para os bosques, que recoñece o potencial que o sector forestal
presenta para o desenvolvemento de produtos e servizos de alta calidade e valor
engadido para as crecentes demandas da sociedade, e a necesidade de incidir na
diversificación, a innovación e o investimento en calidade de postos de traballo e
capital  humano  co  fin  de  crear  un  sector  robusto  e  dinámico  capaz  de  facer
fronte aos retos do cambio mundial.

OBXECTIVOS

Como obxectivos específicos desta medida destacan a mellora das condicións
produtivas da superficie forestal, mediante actuacións de mellora silvícola e de
xestión das masas forestais, para obter un aumento significativo das distintas
producións e calidades do monte garantindo a súa sostibilidade, diversificando os
produtos forestais e atendendo á súa valorización económica mediante a
optimización da súa xestión e aproveitamento.

POSÍBEIS ACTUACIÓNS

Esta medida será aplicábel en calquera terreo forestal da CC.AA. galega, está
orientada ao subsector forestal e abrangue investimentos directos da
Administración forestal e axudas relativas a dous tipos de actuacións:

A) Aumento do valor económico mediante accións de silvicultura e mellora de
densidades, que poderá comprender actuacións como as seguintes:
- Actuacións silvícolas e tratamentos para o mantemento, mellora e rexeneración
da cuberta forestal nas explotacións forestais como clareos, podas,
estabelecemento e mellora de pechamentos para rexeneración natural do
monte, labrados e rozas, eliminación de residuos forestais, etc.
- Plantación de frondosas caducifolias para o incremento da densidade de
poboacións existentes.

B) Accións de aumento do valor económico dos bosques mediante a promoción
da diversificación das producións, incluída a ordenación das superficies forestais
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e  dos  aproveitamentos  madeirábeis  e  non  madeirábeis,  así  como  os
investimentos encamiñados á posta en marcha e compaxinación de actividades
produtivas complementarias da madeira como as actividades silvopastorais e
outras de carácter agroforestal que promovan un aproveitamento e valorización
integral dos terreos forestais. Poderá incluír actuacións como as seguintes:
- Mellora da estrutura da masa arbórea, incluídas as plantacións no marco de
proxectos de valorización integral do monte.
- Creación e mellora de infraestruturas e instalacións de servizo nas explotacións
forestais (pistas forestais, instalacións para a xestión das producións, etc.).
 -Creación e regulación de espazos con elevado interese para a diversificación de
producións (fungos, froitos...).

Tamén serán subvencionábeis os investimentos inmateriais directamente
vinculados aos investimentos materiais que se realicen na explotación forestal,
en particular a elaboración ou revisión de proxectos de ordenación de montes
e/ou plans de xestión asociados ás actuacións mencionadas nos puntos
anteriores.

Os investimentos posíbeis incluirán todas as operacións a nivel de explotacións
forestais.
 Os bosques aos que se refire o artigo 30 (4) do Regulamento (CE) nº 1974/2006,
polo que se estabelecen as disposicións de aplicación do Feader, quedan
excluídos.

As actividades relacionadas coa rexeneración após a curta final non serán
subvencionábeis.

REQUISITOS COMUNITARIOS MÍNIMOS PARA A MEDIDA 1.2.2

BENEFICIARIOS

a) Propietarios privados, comunidades de montes veciñais en man común e concellos propietarios de montes.
b) Asociacións de propietarios e de comunidades de montes, mancomunidades de concellos e
mancomunidades de comunidades de montes.
En todo caso, os beneficiarios deberán acreditar suficientemente a titularidade ou a posesión dos terreos
sobre os que se vai actuar durante o tempo que duren os compromisos.
Cando as explotacións forestais superen as 250 hectáreas de superficie, os investimentos deberán basearse
nun  plan  de  xestión  forestal  vixente,  adaptado  ao  tamaño  e  usos  do  monte.  Os  plans  de  xestión  forestal
estarán adaptados ao tamaño e á utilización da superficie forestal, basearanse na lexislación estatal e
autonómica pertinente e nos plans de utilización das terras vixentes e daranlles cobertura suficiente aos
recursos forestais.

COMPATIBILIDADE DAS ACTUACIÓNS COS VALORES AMBIENTAIS NAS ZONAS DA REDE NATURA 2000.

As actuacións que se leven a cabo en zonas incluídas na Rede Natura 2000 deberán axustarse aos plans de
xestión  destas  zonas.  En  ausencia  de  plans  de  xestión,  estarán  supeditadas  á  emisión  previa  dun  informe
favorábel do departamento competente en materia de ambiente nos seguintes termos:

- No caso de superficies que dispoñan dun plan de xestión forestal aprobado pola Administración forestal, este
plan debe contar co informe previo favorábel da Autoridade ambiental que garanta a compatibilidade das
actuacións contempladas nel coa biodiversidade.
- No caso de que a superficie obxecto da actuación non conte cun plan de xestión forestal, previamente á
tramitación do proxecto requirirase o informe favorábel da Autoridade ambiental competente.
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TIPO E
INTENSIDADE DA
AXUDA

As actuacións de incremento do valor económico do bosque realizaranse a través de:
- Investimentos directos da Administración.
- Axudas en réxime de concorrencia competitiva.

A intensidade de axuda para estas actuacións será de:
- Máximo o 60 % en zonas desfavorecidas.
- Máximo o 50 % noutras zonas.
A  axuda  calcularase  sobre  o  custo  real  do  investimento  determinado  no  correspondente
proxecto técnico.

REFERENCIAS DE TODAS AS OPERACIÓNS OU CONTRATOS EN CURSO DO PERÍODO ANTERIOR, INCLUÍDAS AS
CONDICIÓNS FINANCEIRAS, E DOS PROCEDEMENTOS E NORMAS (INCLUÍDOS OS TRANSITORIOS) APLICÁBEIS A
ESTES DE CONFORMIDADE CO REGULAMENTO (CE) Nº 1320/2006, POLO QUE SE ESTABELECEN NORMAS PARA A
TRANSICIÓN Á AXUDA AO DESENVOLVEMENTO RURAL ESTABELECIDA NO REGULAMENTO (CE) Nº 1698/2005.
Non existen operacións ou contratos en curso do período anterior relativos a esta medida.

POSIBILIDADE DE ABOAR ANTICIPOS NAS AXUDAS LIGADAS AO INVESTIMENTO.

Poderanse aboar anticipos das axudas ao investimento relativas a esta medida nas condicións previstas no
artigo 56 do Regulamento (CE) nº 1974/2006.

GASTO ASOCIADO Á MEDIDA
Gasto público total: 31.470.931 €
Gasto comunitario: 18.114.668 €
Gasto nacional: 13.356.263 €
Formación bruta de capital fixo en
silvicultura 294.005 (miles de €) (2003, INE).Comúns de

base Produtividade do traballo en silvicultura
(VEB/ocupado) 48.636 € (2004, IGE)

Número de explotacións forestais
beneficiarias de axudas ao investimento

800
Xestión privada: 750
Xestión pública: 50

Realización

Volume total de investimentos

61 millóns de €
Comunidades de montes veciñais
en man común: 46 millóns de €
Outros: 15 millóns de €

Número de explotacións ou empresas
que incorporasen novos produtos ou
técnicas

250

Resultado
Aumento do valor engadido bruto nas
explotacións ou empresas
subvencionadas

9,6 millóns de €

Crecemento económico (aumento do VEN
(pps)) 7,9 M€

INDICADORES

Repercusión
Produtividade laboral (incremento do
VEB/ocupado) 330 euros/ocupado

 CRITERIOS DE PRIORIDADE

Na xestión das axudas poderán utilizarse, entre outros, os seguintes criterios de prioridade:
A consideración de agrupación de superficies forestais, masas de concentración forestal ou accións

sociais con repercusión colectiva, en función do seu alcance.
A cualificación da masa forestal como certificada, ordenada ou con utilización de criterios de sostibilidade.
A integración de distintas medidas no proxecto que comporten unha visión multifuncional e de protección,
incluído un plan de prevención de incendios para a superficie afectada.



Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza 2007-2013                                      . 30-10-2007

233

MEDIDA 1.2.2. Aumento do valor económico dos bosques

Maior superficie das masas forestais.
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EIXE 1 Aumento da competitividade do sector agrícola e forestal

FUNDAMENTO
XURÍDICO

- Artigo 20, alínea b), inciso iii) e artigo 28 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do
Feader.
- Artigo 13 e anexo II, artigo 5.3.1.2.3 do Regulamento (CE) nº 1974/2006, polo que se
estabelecen as disposicións de aplicación do Feader.
- Marco Nacional de Desenvolvemento Rural 2007-2013, número 5.1.2.

XUSTIFICACIÓN

No capítulo 2 do Marco Nacional xustifícase a implantación dunha medida de aumento
do valor engadido dos produtos agrícolas e forestais orientada a mellorar a
competitividade da industria agroalimentaria e forestal, considerada un sector clave da
economía española, cun gran potencial de exportación e un elemento dinamizador e
vertebrador do medio rural.

OBXECTIVOS

O Marco Nacional sinala que o  obxectivo  prioritario  desta  medida  é  que  as  empresas
dedicadas ou que pretendan dedicarse á transformación e/ou comercialización nos
sectores agroalimentario e forestal aumenten a súa competitividade e a súa eficiencia,
sendo a iniciativa privada a que debe liderar e promover as diferentes iniciativas e
proxectos. De forma máis concreta, perséguense os seguintes obxectivos:

Desenvolvemento dunha estrutura moderna, integral e axeitada.
Impulso do acceso e desenvolvemento da innovación e a aplicación das novas
tecnoloxías, en coordinación con outras actuacións comunitarias e nacionais en
materia de I+D.
Adaptación das producións ás demandas do mercado.
Avance cara á mellora ambiental da industria agroalimentaria e forestal.

Estes obxectivos enmárcanse na estratexia prioritaria de mellorar a competitividade da
industria agroalimentaria e forestal favorecendo a creación de emprego e promovendo
o crecemento, revalorizando as producións, freando o abandono das zonas rurais ao
servirlle de estímulo ao sector primario e, en definitiva, contribuíndo ao fortalecemento
social do ambiente.
Alén disto, ao tempo  que cómpre investir en activos fixos materiais, é necesario
desenvolver unha cultura de apoio aos investimentos de carácter inmaterial, é dicir, hai
que trasladarlles ás empresas a importancia e as vantaxes do investimento en
intanxíbeis.

Outros obxectivos que deben cubrirse a través da presente medida serán:
Mellorar a viabilidade económica das empresas a través da mellora da xestión, a
redución  de  custos,  o  incremento  de  tamaño  das  empresas,  a  diversificación  das
producións e o desenvolvemento e utilización de novos produtos, procesos e
tecnoloxías.
Favorecer a participación dos produtores nos procesos de transformación e
comercialización das súas producións.
Mellorar os circuítos de comercialización das producións favorecendo a
transparencia e simplificación así como apoiando os investimentos e gastos en
instalacións e a implantación de novos sistemas de comercialización potenciando
en particular a utilización das TIC.
Potenciar a implantación de novas instalacións de transformación e
comercialización en zonas rurais e a consolidación das existentes, favorecendo a
creación e mantemento de emprego, dinamizando así a actividade económica
destas zonas.
Favorecer a elaboración e comercialización de produtos con indicativo de calidade,
en particular da agricultura ecolóxica, co obxecto de mellorar a competitividade
mediante a diferenciación das producións.
Promover os investimentos en transformación e comercialización de produtos e
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subprodutos infrautilizados.
Mellora da calidade das producións, adaptándoas ás esixencias do mercado e
promovendo a implantación de sistemas de trazabilidade e seguridade alimentaria,
así como de certificacións de calidade.
Mellora da seguridade sanitaria, protección do ambiente, benestar animal e
seguridade laboral.

Potenciar a mellora do dimensionamento das entidades de base asociativa co fin de
alcanzar unha maior eficiencia nos obxectivos anteriores.

ALCANCE E ACCIÓNS

Esta medida incluirá todas as actuacións que no ámbito da transformación e a
comercialización de produtos do anexo I do Tratado da Unión Europea, respectando a
utilización sostíbel dos recursos naturais, tendan a mellorar o rendemento e
desenvolvemento económico, fomenten os produtos de calidade e ecolóxicos,
introduzan novas tecnoloxías e cumpran a normativa comunitaria.

POSÍBEIS
ACTUACIÓNS

Apoio aos investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios
mediante a concesión de axudas a investimentos produtivos, en especial en
instalacións e equipamentos, que melloren os procesos de transformación e
comercialización.
Potenciar o desenvolvemento de novos produtos, procesos e tecnoloxías no sector
agroalimentario mediante a concesión de axudas aos investimentos e gastos en
deseño, desenvolvemento e proba de prototipos, patentes e licenzas, formación e
asesoramento externo especializado.
Impulsar a mellora da xestión das empresas e a implantación de sistemas de
control e aseguramento da calidade.
Fomentar o redimensionamento de entidades de base asociativa incentivando os
procesos de integración cooperativa.

Tal e como estabelece o número 2 do art. 19 do Regulamento (CE) nº 1974/2006, no
caso das axudas aos investimentos para aumentar o valor dos produtos forestais, os
investimentos relacionados coa utilización da madeira como materia prima limitaranse
a todas as operacións anteriores á transformación industrial.

REQUISITOS COMUNITARIOS MÍNIMOS PARA A MEDIDA 1.2.3

No caso de empresas dedicadas ao procesamento e márketing de produtos
primarios da agricultura:

1 Microempresas e pequenas e medianas empresas definidas na Recomendación
2003/361/CE da Comisión

2 Empresas  con  menos  de  750  empregados  ou  cun  volume  de  negocios  non
superior a 200 MEUR

No caso de empresas dedicadas aos produtos forestais:

BENEFICIARIOS

1 Microempresas
Poderán acceder ás axudas as empresas e as súas agrupacións do sector agrario e agroindustrial e outras
entidades relacionadas con este.
O  Marco  Nacional  estabelece  que a axuda máxima se limitará ás microempresas e pequenas e medianas
empresas  definidas  na  Recomendación  2003/361/CE  da  Comisión.  Non  se  lles  concederán  axudas  a
empresas en crise, segundo a definición estabelecida nas directrices comunitarias sobre axudas estatais de
salvamento e de reestruturación de empresas en crise.

DESCRICIÓN DOS REQUISITOS E OBXECTIVOS PREVISTOS PARA O AUMENTO DO RENDEMENTO GLOBAL DAS
EXPLOTACIÓNS AGRÍCOLAS.

O Marco Nacional estabelece que só poderán optar á axuda aqueles investimentos que cumpran os seguintes
requisitos:

Que teñan viabilidade económica;
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Que non estean dirixidos ao comercio polo miúdo no destino, agás que a comercialización a realicen
organizacións de produtores ou as súas entidades vinculadas, dos produtos dos seus propios asociados ou
doutros produtores non asociados.
Que non se trate de investimentos de reposición ou simple substitución de equipos e maquinaria, agás se a
nova adquisición corresponde a equipos ou maquinaria distintos aos anteriores pola tecnoloxía utilizada ou
polo seu rendemento.
Que exista demanda e saídas normais ao mercado para o obxecto do investimento.
Que respondan a unha necesidade estrutural ou territorial.

Por outro lado, co obxecto de acreditar que os investimentos melloran o rendemento global da empresa, estas
deben cumprir con algún dos seguintes obxectivos:

Aumentar a facturación.
Reducir os custos.
Aumentar o valor engadido.
Reducir o impacto ambiental.
Aumentar a competitividade da empresa.
Diversificación da produción e/ou dos mercados.
Mellorar a calidade das producións.
Mellorar as condicións sanitarias, laborais, de seguridade ou de benestar animal.
Desenvolver ou implantar novos produtos, procesos ou tecnoloxías.
Mellorar a xestión da empresa.
Mellorar a comercialización das producións.

DEFINICIÓN DO TIPO DE SECTORES DE PRODUCIÓN PRIMARIA E TIPO DE INVESTIMENTOS (TANXÍBEIS/INTANXÍBEIS)

Sectores de produción primaria: animais vivos; cárnico; lácteo; vitivinícola; ovos, mel e outras producións
animais; flores e plantas vivas; legumes, hortalizas; fungos, plantas, raíces e tubérculos alimentarios; froitos
comestíbeis; cereais; sementes; plantas e froitos oleaxinosos; plantas industriais e medicinais; azucre.

Tipo de investimentos (materiais e inmateriais):
Serán subvencionábeis os investimentos materiais necesarios para a execución da operación, como son:

Obra civil, construcións, instalacións e adquisición ou mellora de bens inmóbeis.
Adquisición de terreos, co límite do 10 % do custo subvencionábel da operación.
Compra  de  nova  maquinaria  e  equipamento  en  xeral,  incluídos  os  programas  informáticos,  e
investimentos en mellora dos existentes; investimentos en prototipos e plantas piloto.

Investimentos inmateriais asociados á realización dos investimentos materiais e relativos a aspectos como:
Implantación de sistemas de trazabilidade dos produtos.
Implantación de sistemas de calidade, ferramentas de control e aseguramento da calidade, certificación
ambiental, etc.
Execución de proxectos de integración ou fusión orientados ao redimensionamento empresarial.
Estudos e análise de mercado, proxectos dirixidos á valorización comercial dos produtos, etc.
Outros gastos xerais como gastos de proxectos, dirección de obra, estudos de viabilidade, adquisición e
expedición de patentes ou licenzas e outros gastos de consultoría relativos aos investimentos realizados e
ao desenvolvemento de novos produtos, procesos e tecnoloxías.

TIPOS E TAMAÑOS DAS
EMPRESAS
BENEFICIARIAS.

O Marco Nacional sinala que serán obxecto de axuda as empresas que teñan
menos  de  750  empregados  ou  un  volume  de  negocio  inferior  a  200  millóns  de
euros, caso no que a intensidade máxima da axuda se reducirá á metade. No caso
do sector forestal, o apoio limitarase ás microempresas.

INDICACIÓN  DAS  NORMAS  RESPECTO  DAS  QUE  SE  LLES  PODE  CONCEDER  UN  PERÍODO  DE  GRAZA  ÁS
MICROEMPRESAS PARA QUE POIDAN CUMPRIR UNHA NORMA COMUNITARIA.
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Entre as novas normas para as que se considera a posibilidade de axuda está a normativa hixiénico-sanitaria
prevista nos Regulamentos (CE) 852/04, 853/04, 854/04, 882/04 e 183/05, que entrou en vigor en 2006,
posto que a adaptación das microempresas agroalimentarias a estas normas require cambios nos sistemas
de traballo e na estrutura organizativa das empresas, que requiren máis tempo do previsto inicialmente.
O período de graza para o seu cumprimento non poderá superar os 36 meses a partir da data en que a dita
norma pase a ser obrigatoria para a empresa.
En todo caso, considérase a posibilidade de outorgar axudas para o cumprimento de novas normas que
poidan entrar en vigor ao longo do período de programación.

TIPO DE AXUDA E
INTENSIDADE DESTA

As axudas consistirán en subvencións de capital de até un 50 % dos investimentos
no  caso  de  que  o  beneficiario  sexa  unha  PEME  e  até  o  25  %  no  resto  dos  casos.
Respectaranse os requisitos e limitacións derivados da normativa sobre axudas de
Estado nos termos estabelecidos no punto 9 do programa.

DEMOSTRACIÓN DE QUE, NO CASO DOS INVESTIMENTOS, A AXUDA PREVISTA CÉNTRASE EN OBXECTIVOS
CLARAMENTE DEFINIDOS QUE REFLICTEN AS NECESIDADES TERRITORIAIS E AS DIFICULTADES ESTRUTURAIS
DETECTADAS.
A axuda prevista nesta medida céntrase en obxectivos claramente definidos canto á necesidade de mellorar a
competitividade e o rendemento global da industria agroalimentaria. As axudas serán obxecto dunha
convocatoria e no proceso de avaliación dos expedientes para a concesión das axudas teranse en conta as
necesidades territoriais e as dificultades estruturais existentes.

REFERENCIAS DE TODAS AS OPERACIÓNS OU CONTRATOS EN CURSO DO PERÍODO ANTERIOR, INCLUÍDAS AS
CONDICIÓNS FINANCEIRAS, E DOS PROCEDEMENTOS E NORMAS (INCLUÍDOS OS TRANSITORIOS) APLICÁBEIS A
ESTES DE CONFORMIDADE CO REGULAMENTO (CE) Nº 1320/2006 POLO QUE SE ESTABELECEN NORMAS PARA A
TRANSICIÓN Á AXUDA AO DESENVOLVEMENTO RURAL ESTABELECIDA NO REGULAMENTO (CE) Nº 1698/2005.

Non existen operacións ou contratos en curso do período anterior en relación con esta medida.

POSIBILIDADE DE ABOAR ANTICIPOS NAS AXUDAS LIGADAS AO INVESTIMENTO.

Poderanse aboar anticipos das axudas ao investimento relativas a esta medida nas condicións previstas no
artigo 56 do Regulamento (CE) nº 1974/2006.

CRITERIOS E NORMAS ADMINISTRATIVAS PARA GARANTIR QUE AS OPERACIÓNS QUE SE BENEFICIAN
EXCEPCIONALMENTE DA AXUDA AO DESENVOLVEMENTO RURAL NOS RÉXIMES DE AXUDA ENUMERADOS NO ANEXO
I DO REGULAMENTO 1974/2006 NON ESTÁN TAMÉN SUBVENCIONADAS POR OUTROS INSTRUMENTOS DA PAC.

O  Marco  Nacional  de  Desenvolvemento  Rural  sinala  que  as  Comunidades  Autónomas,  nos  seus  respectivos
Programas de Desenvolvemento Rural, estabelecerán un mecanismo para verificar a inexistencia de duplo
financiamento.
Con anterioridade á concesión e pagamento da axuda, o beneficiario deberá presentar unha declaración sobre
outras axudas solicitadas e/ou concedidas para os mesmos conceptos. No caso de que exista outra axuda
concedida con financiamento da UE, denegarase a axuda solicitada. No caso de que teña outra axuda
solicitada con financiamento da UE, deberá renunciar a unha das dúas.
En todo caso, adoptaranse as medidas pertinentes nos termos descritos no punto 11.2.2 do Programa, onde
se describe a estrutura de control para garantir a inexistencia de duplo financiamento.

GASTO PÚBLICO REQUIRIDO
POLA MEDIDA

GASTO PÚBLICO TOTAL: 141.757.135 €
COMUNITARIO: 81.595.407 €
NACIONAL: 60.161.728 €
De  acordo  co  MNDR,  todas  as  actuacións  incluídas  nesta  medida  teñen
carácter horizontal.
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Comúns de
base

Formación bruta de capital fixo
en agricultura, silvicultura e
agroindustria (investimento en
activos fixos)

Agricultura: 294.005 (miles de euros) (2003, INE)
Silvicultura: non dispoñíbel
Agroindustria: 207.183 (millóns de euros) (2003,
Anuario Estadística Agroalimentaria. MAPA)

Nº de empresas subvencionadas

995 empresas
Por separado por:
- Tamaño:
965 PEME
30 non PEME
- Sectores:
Sector
Lácteo: 105
Cárnico: 212
Vinícola: 428
Hortofrutícola: 125
Outros sectores: 125

Realización

Volume total de investimentos

314,87 millóns  €
Por separado por:
Tipo investimento:
75,74 millóns € en novas instalacións
239,13 millóns € en mellora de instalacións existentes
Sector:
Lácteo: 75,57 millóns €
Cárnico: 94,79 millóns €
Vinícola: 66,35 millóns €
Hortofrutícola: 37,91 millóns €
Outros sectores: 40,25 millóns €

Número de explotacións ou
empresas que incorporasen
novos produtos ou técnicas

200 proxectos en 2007-2013
Resultado

Mellora do VEB nas explotacións
auxiliadas 66,4 millóns €

Mellora da produtividade agraria
(VEB/ocupado) 750 euros/ocupado

INDICADORES

Repercusión
Mellora da renda agraria (VEN) 54,5 M €

Indicadores adicionais:
Número de empregos creados: 843
Número de novas industrias creadas: 85

 CRITERIOS DE PRIORIDADE

Segundo estabelece o Marco Nacional, con carácter xeral consideraranse prioritarios todos os investimentos
que supoñan a mellora da dimensión económica de empresas na consecución dos obxectivos da medida, os
que vaian dirixidos á reestruturación e modernización de sectores que poidan verse afectados nun futuro por
cambios substanciais, e aqueles que contribúan a potenciar e complementar plans estratéxicos das
Comunidades Autónomas ou do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

Ademais, en función das necesidades, recursos financeiros dispoñíbeis e da xestión da medida, poderán
utilizarse, entre outros, criterios de prioridade como:

Innovación tecnolóxica;
Beneficio para os produtores agrarios de Galiza;
Valor engadido ás producións;
Protección ambiental;
Calidade das producións;
Localización;
Importancia socioeconómica;
Grao de viabilidade técnica, económica e financeira;
Creación e/ou mantemento de emprego;
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Tipo de relacións contractuais entre produtores e industrias;
Nivel de financiamento con recursos propios;
Produtos artesanais, agricultura ecolóxica e outros produtos con indicativo de calidade;
Empresas participadas por produtores agrarios;
Criterios de ordenación sectorial;
Prazos de execución;
Grao de execución de proxectos anteriores.
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MEDIDA 1.2.4. Cooperación para o desenvolvemento de novos produtos, procesos e tecnoloxías na
agricultura, a alimentación e a silvicultura

EIXE 1 Aumento da competitividade do sector agrario e forestal

FUNDAMENTO XURÍDICO

- Artigo 20, alínea b), inciso iv) do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 29 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 20 e anexo II, artigo 5.3.1.2.4. do Regulamento (CE) nº 1974/2006,
polo que se estabelecen as disposicións de aplicación do Feader.

XUSTIFICACIÓN

Nun contexto dunha crecente competencia, é importante velar por que os
sectores agrícola e forestal poidan aproveitar oportunidades de mercado
mediante enfoques amplos e innovadores na creación de novos produtos,
procesos e tecnoloxías. Con este fin, debe fomentarse a cooperación entre os
agricultores e a industria de transformación dos alimentos e as materias
primas e demais interesados.

Medida destinada á reestruturación e desenvolvemento do potencial físico e o
fomento da innovación.

OBXECTIVOS

A colaboración debe abranguer non só os produtores agrícolas e forestais e a
industria de transformación senón tamén os centros de investigación e
experimentación, na medida en que o tamaño das empresas non permite
destinar recursos económicos e humanos á investigación.
A diversificación da produción pode brindarlles novas oportunidades ás
explotacións tradicionais ou en crise. Así mesmo, é necesario fomentar a
integración dos produtores no sistema agroindustrial.

ALCANCE E ACCIÓNS

Os custos da cooperación para o desenvolvemento de novos produtos,
procesos e tecnoloxías no sector agrícola e forestal e a industria de
transformación inclúen:

Actividades preparatorias como o deseño, o desenvolvemento e o
ensaio de produtos, procesos e tecnoloxías.

Investimentos materiais ou inmateriais relacionados coa cooperación,
antes do emprego dos novos produtos, procesos e tecnoloxías con fins
comerciais.

POSÍBEIS ACTUACIÓNS

Financiamento de iniciativas de cooperación entre produtores do sector
agroforestal, a industria e centros tecnolóxicos e/ou de investigación para
introducir novos procesos, produtos ou tecnoloxías. Prestaráselles especial
atención a aquelas iniciativas que ofrezan saídas alternativas e de superior
calidade e que incrementen o valor engadido dos produtos.
Financiamento de iniciativas de cooperación entre produtores do sector
agroforestal, a industria e centros tecnolóxicos e/ou de investigación para
introducir novas tecnoloxías que permitan o desenvolvemento de fontes
renovábeis de enerxía e biocarburantes en Galiza.

REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA A MEDIDA 1.2.4.

Organizacións ou entidades relacionadas coa produción primaria en
agricultura.

Organizacións ou entidades relacionadas coa produción primaria en
silvicultura.

BENEFICIARIOS

Industria de transformación e/ou terceiros co propósito de desenvolver novos
produtos, procesos e tecnoloxías.
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DEFINICIÓN DE SECTORES
CUBERTOS

Sector agrario, alimentario e forestal.

DEFINICIÓN DE TIPOS DOS
SOCIOS IMPLICADOS NOS
PROXECTOS DE
COOPERACIÓN

En todos os proxectos poderán participar:

Produtores do sector primario, organizacións ou entidades relacionadas
coa produción primaria no sector agroforestal.
Industrias transformadoras do sector agrario, alimentario, forestal ou da
área de enerxías renovábeis en agricultura.
Centros de investigacións agrarias, alimentarias e forestais da
Administración da Xunta de Galicia.
Outros centros públicos e/ou privados de investigación, centros
tecnolóxicos.

DESCRICIÓN, SE É O CASO,
DAS DISTINCIÓNS ENTRE
PROXECTOS DE
COOPERACIÓN NOS
SECTORES DE NOVOS
PRODUTOS, NOVOS
PROCESOS E NOVAS
TECNOLOXÍAS

Innovación de produto:

Produción anteriormente inexistente.
Innovación de proceso:

Novo uso transformado para materia prima existente.
Novas tecnoloxías:

Mellora da eficiencia dun proceso existente pola incorporación de novas
tecnoloxías.

TIPOS DE GASTOS
SUBVENCIONÁBEIS E CONTÍA
DA AXUDA

En xeral, considéranse subvencionábeis os gastos de deseño, desenvolvemento
e ensaio de produtos, procesos e tecnoloxías e os investimentos materiais ou
inmateriais relacionados coa cooperación, antes do emprego dos novos
produtos, procesos e tecnoloxías con fins comerciais. En particular,
considéranse subvencionábeis os seguintes conceptos:

Infraestrutura, equipamento e material inventariábel (aparatos, equipos,
etc.).
Gastos de funcionamento, subministracións e gastos en material funxíbel.
Gastos de persoal investigador ou auxiliar.
Custo de colaboracións externas.
Outros gastos xerais suplementarios directamente derivados do proxecto.

ÍNDICE DE APOIO (segundo as
normas de axuda estatal)

As subvencións a proxectos poderán alcanzar o 100 % dos gastos derivados da
cooperación. No entanto, na normativa de desenvolvemento desta medida
poderán estabelecerse límites máximos de axuda inferiores en función da
tipoloxía da intervención ou dos beneficiarios.
As axudas relativas a operacións non reguladas polo art. 36 do Tratado
ampáranse no Regulamento (CE) nº 1998/2006 da Comisión, do 15 de
decembro  de  2006,  relativo  á  aplicación  dos  artigos  67  e  88  do  Tratado  ás
axudas de minimis.

CRITERIOS E NORMAS ADMINISTRATIVAS PARA GARANTIR QUE AS OPERACIÓNS QUE SE BENEFICIAN
EXCEPCIONALMENTE DA AXUDA AO DESENVOLVEMENTO RURAL NOS RÉXIMES DE AXUDA ENUMERADOS NO ANEXO
I DO REGULAMENTO 1974/2006 NON ESTÁN TAMÉN SUBVENCIONADAS POR OUTROS INSTRUMENTOS DA PAC.

Con anterioridade á concesión e pagamento da axuda, o beneficiario deberá presentar unha declaración sobre
outras  axudas solicitadas e/ou concedidas para os  mesmos conceptos,  co  fin  de que se comprobe que non
existe duplo financiamento.
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POSIBILIDADE DE ABOAR ANTICIPOS NAS AXUDAS LIGADAS AO INVESTIMENTO.

Poderanse aboar anticipos das axudas ao investimento relativas a esta medida nas condicións previstas no
artigo 56 do Regulamento (CE) nº 1974/2006.

GASTO ASOCIADO Á MEDIDA Gasto público total: 14.284.437 €
Comunitario: 8.222.122 €
Nacional: 6.062.315 €

Comúns de
base

Desenvolvemento
económico do sector
primario e/ou
agroindustrial (VEB do
sector primario e/ou
agroindustrial)

Sector primario: 1.480,8 millóns (2002, Eurostat)

Agroindustria: 936.555 miles de € (2003, INE)

Realización
Número de iniciativas de
cooperación
subvencionadas

45

Número de explotacións ou
empresas que incorporaran
novos produtos ou técnicas

900

Resultado
Aumento do valor engadido
bruto nas explotacións ou
empresas subvencionadas

2,9 millóns €

Crecemento económico
(aumento do VEN (pps))

2,3 M€

INDICADORES

Repercusión Produtividade laboral
(incremento do
VEB/ocupado)

82 euros/ocupado

 CRITERIOS DE PRIORIDADE

Poderán aplicarse na xestión das axudas, entre outros, criterios de prioridade como:
Aplicabilidade dos resultados (número de explotacións potenciais adoptadoras).
Conservación e mellora do ambiente.
Revalorización dos produtos agroforestais.
Redución do consumo e da dependencia enerxética.
Redución dos custos de produción.
Proxectos nos que cooperen centros de investigacións agrarias, alimentarias e forestais da Administración
da Xunta de Galicia.
Grao de innovación tecnolóxica.
Implicación das pequenas e medianas empresas.
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MEDIDA 1.2.5. Mellora e desenvolvemento de infraestruturas agrícolas e forestais relacionadas coa
evolución e a adaptación da agricultura e a silvicultura
EIXE 1 Aumento da competitividade do sector agrícola e forestal

FUNDAMENTO XURÍDICO

-  Artigo 20,  alínea b),  inciso  v)  e  artigo 30 do Regulamento (CE)  nº  1698/2005 do
Feader.
- Anexo II, artigo 5.3.1.2.5 do Regulamento (CE) nº 1974/2006, polo que se
estabelecen as disposicións de aplicación do Feader.
- Marco Nacional de Desenvolvemento Rural 2007-2013: números 5.1.1.a e 5.1.1.b.

XUSTIFICACIÓN

En relación coa medida horizontal de xestión de recursos hídricos contemplada no
Marco Nacional baixo esta medida, xustifícase a implantación dunha medida de
xestión dos recursos hídricos, baseada nas orientacións da Directiva Marco da Auga,
que contemple actuacións de modernización de infraestruturas de rega, garantindo
así tanto o abastecemento de auga dos cultivos como a sostibilidade dos sistemas
de regadío.
De acordo co Marco Nacional, a medida horizontal de xestión de recursos hídricos, a
través das actuacións de mellora e consolidación dos regadíos existentes, persegue,
entre outros obxectivos e en sintonía co estabelecido na lexislación española que
traspón a Directiva Marco da Auga, a mellora da xestión integral da auga de rega.
Esta mellora afectará positivamente nos seguintes aspectos: a mellora do estado
cuantitativo das augas, ao reducir os consumos; a mellora do estado cualitativo das
augas, pola redución da percolación e retornos e, polo tanto, a posíbel
contaminación difusa de orixe agraria; unha mellor xestión do uso de fertilizantes e
produtos fitosanitarios, ao implicaren todas as actuacións un proceso de
participación e información pública e de formación dos regantes; a facilitación da
información e participación públicas a través da utilización da páxina web do
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

Os instrumentos legais máis destacados cos que se conta para levar a cabo o
anterior son os seguintes:

Real Decreto Lexislativo 1302/1986, do 28 de xuño, de avaliación de impacto
ambiental, modificado polo Real Decreto Lei 9/2000, do 6 de outubro, e pola Lei
6/2001, do 28 de maio.

Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos ambientais de
determinados plans e programas.

Real Decreto 1997/1995, do 7 de decembro, polo que se estabelecen medidas para
contribuír a garantir a biodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais
e da fauna e flora silvestres, e Real Decreto 1421/2006, do 1 de decembro, polo
que se modifica o anterior.

Lei 62/2003, do 30 de decembro, de transposición da Directiva Marco da Auga.

Outras normas nacionais vixentes sobre augas, así como as normas vixentes nas
Comunidades Autónomas.

En relación coa medida horizontal doutras infraestruturas rurais, contemplada no
Marco Nacional, este sinala que nalgunhas rexións españolas existe un déficit en
infraestruturas rurais que, en moitas ocasións, agrávase pola dispersión e elevado
parcelamento da base territorial das explotacións. Isto inflúe negativamente na
competitividade dos sectores agrícola, gandeiro e silvícola destas zonas.

OBXECTIVOS

En relación coa xestión dos recursos hídricos, o Marco Nacional pretende mediante
as actuacións contempladas a consecución dos seguintes obxectivos específicos,
adicionais ao aforro de auga:

Optimizar a auga dispoñíbel.
Mellorar a eficiencia global do sistema de rega.
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Diminuír as demandas.
Mellorar a rendibilidade das explotacións.
Aplicar novas tecnoloxías.
Mellorar o nivel de vida dos agricultores.
Mellorar a calidade da auga.
Mellorar a situación ambiental da explotación.
Conservación da paisaxe ligada ao regadío.

En relación coa medida doutras infraestruturas rurais, os obxectivos perseguidos
son, como sinala o Marco Nacional:

Mellora da competitividade.
Reestruturación do potencial físico.
Mellora das infraestruturas, tales como camiños rurais, rede viaria vinculada ao
regadío, bebedoiros ou puntos de auga para o gando, concentración parcelaria,
rede eléctrica rural e infraestruturas telemáticas.

Por outro lado, o sector primario precisa dunha continua renovación e
transformación estrutural que lle permita facer fronte ao contexto de cambios que
se  aveciña.  Neste  contexto,  a  mellora  das  infraestruturas  aparece  como  unha
condición de partida imprescindíbel para poder enfrontar este proceso con garantías
de éxito.

O obxectivo xeral desta medida é mellorar a dotación de infraestruturas existentes
no medio rural para favorecer a competitividade dos produtos agrarios e forestais e,
ao mesmo tempo, mellorar as condicións de vida no medio rural.  De forma menos
xenérica, formúlanse como obxectivos parciais os que se detallan a seguir:

Mellora da estrutura produtiva das explotacións.
Redución de custos de produción e mellora da rendibilidade.
Incremento da base territorial das explotacións.
Promoción da extensificación dos sistemas produtivos.
Recuperación da superficie agraria útil dentro da Comunidade Autónoma.
Optimización e aforro no uso da auga e eficiencia enerxética.

Mellora dos sistemas produtivos e das condicións de vida e traballo no agro galego.

ALCANCE E ACCIÓNS

En  relación  coa  xestión  de  recursos  hídricos,  o  Marco  Nacional  contempla  que  as
actuacións previstas son as de consolidación e mellora de regadíos co obxectivo
principal de incrementar o aforro de auga. Actúase sobre zonas regábeis xa en
servizo, é dicir, sobre regadíos existentes, polo que non hai que modificar cultivos nin
outros aproveitamentos. A medida horizontal de xestión de recursos hídricos non
contemplará o incremento da superficie regábel ou das dotacións de auga
preexistentes.
As actuacións terán lugar nas infraestruturas de regadíos das que se benefician as
comunidades de regantes ou outras entidades que teñan concedidos dereitos de
rega, que sexan corporacións de dereito público. Levaranse a cabo a través de dous
tipos de accións:

Mellora de regadíos, que se realiza nas superficies das comunidades de regantes
que estean dotadas ou sobredotadas, de xeito que as actuacións supoñan un
considerábel aforro de auga e unha diminución da contaminación, obtidos coa
mellora e modernización das infraestruturas das comunidades de regantes.
Consolidación de regadíos, que supón unha mellora das infraestruturas da
comunidade de regantes, realizándose en zonas infradotadas, conseguíndose
unha diminución da demanda e evitando así a achega de recursos hídricos
adicionais, polo que os ditos recursos se poden adscribir a outro uso, o que, en
definitiva, supón tamén un aforro de auga e unha diminución da contaminación.



Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza 2007-2013                                      . 30-10-2007

245

MEDIDA 1.2.5. Mellora e desenvolvemento de infraestruturas agrícolas e forestais relacionadas coa
evolución e a adaptación da agricultura e a silvicultura

Respecto ás actuacións relacionadas con outras infraestruturas rurais, tal e como
estabelece o Marco Nacional de Desenvolvemento Rural, a axuda poderá destinarse
a calquera actuación das previstas no artigo 30 do Regulamento (CE) 1698/2005.
En todas as actuacións se terá en conta o impacto sobre o ambiente, con especial
consideración da paisaxe, a biodiversidade e a erosión do solo nos termos que
prevexa a lexislación aplicábel.

POSÍBEIS ACTUACIÓNS

1. Reforma das estruturas:
A reforma das estruturas trata de mellorar a base territorial das explotacións
agrícolas, gandeiras e forestais en Galiza mediante a reorganización técnica e
xurídica da propiedade, reducindo o índice de parcelamento, clarificando a
propiedade e mellorando a accesibilidade aos distintos terreos mediante procesos
de concentración parcelaria, tanto en zonas en execución na actualidade como en
novas  zonas  que  se  poidan  determinar  nun  futuro,  reordenación  asociativa,
explotación comunitaria e outros.
As autoridades de Galiza aseguraranse de que estas operacións se levan a cabo de
xeito que se evite a destrución de elementos de biodiversidade excepcionais.

2. Infraestruturas relacionadas coas explotacións:
Canto ás accións encamiñadas ao desenvolvemento das infraestruturas e
equipamentos das explotacións agrarias, destacan:

Actuacións encamiñadas á mellora da rede viaria existente no medio rural para
facilitar a accesibilidade aos terreos agrarios e forestais.
Actuacións encamiñadas á mellora da xestión dos recursos hídricos e aforro de
auga e enerxía, mediante a mellora e modernización de regadíos e mellora do
abastecemento e saneamento nas explotacións agrarias.

REQUISITOS COMUNITARIOS MÍNIMOS PARA A MEDIDA 1.2.5

BENEFICIARIOS Non especificado polo Regulamento.

O Marco Nacional sinala como beneficiarios en relación coa media horizontal de xestión de recursos hídricos:
a) A Administración agraria autonómica, representada pola consellaría competente en materia agraria, así

como entes públicos ou outras administracións.
b) As comunidades de usuarios vinculadas ao regadío ou outras entidades que teñan concedidos dereitos de

rega, que sexan corporacións de dereito público de acordo coa Lei de augas; os usuarios da auga
constitúense en comunidades de usuarios. De forma xeral, cando o destino é maioritariamente a rega,
denomínanse comunidades de regantes. As comunidades de usuarios teñen carácter de corporacións de
dereito público, adscritas ao organismo de cunca correspondente, e os seus investimentos teñen o
carácter de gasto público.

Nas demais actuacións:
A totalidade dos agricultores e residentes en áreas rurais galegas, así como as entidades locais ou as súas
asociacións.

INVESTIMENTOS ELIXÍBEIS

Investimentos que impliquen unha mellora da base territorial das explotacións
agrarias ou forestais.
Investimentos encamiñados á mellora e modernización de regadíos ou
abastecementos de augas existentes ou á mellora da eficiencia enerxética.
Infraestruturas locais agrícolas, gandeiras ou forestais.

TIPO DE OPERACIÓNS

Reforma das estruturas:
Custos vinculados ao proceso (enxeñarías e consultorías);
Avaliación do impacto ambiental dos procesos;
Fotogrametría, topografía e planimetría;
Estudo da propiedade (bases provisionais e definitivas);
Proxecto, acordo da reforma e replanificación de leiras;
Levantamento topográfico de camiños e redacción do proxecto da rede viaria e
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das demais infraestruturas;
Custos de construción;
Execución de medidas correctoras do impacto ambiental;
Construción da rede viaria e obras complementarias;
Execución de obras inherentes á reforma estrutural;
Accesos e acondicionamento de leiras de substitución.

Construción de infraestruturas relacionadas coas explotacións:
Mellora e apertura de camiños de acceso a leiras e explotacións;
Saneamento de camiños (pontes, marcos, drenaxes, etc.);
Pequenas obras para a mellora da xestión de auga (canles de rega, sistemas de
distribución de auga, etc.);
Abastecementos de auga para as explotacións agrarias;
Actuacións sobre as estruturas hidráulicas existentes para evitar perda de auga;
Modificación dos sistemas de bombeo, transporte e distribución;
Cambios do sistema de aplicación da auga;
Mellora da rede de drenaxe;
Mellora da capacidade de regulación, almacenamento e control da auga;
Control do consumo de auga. Estabelecemento de sistemas de control mediante
caudalímetros ou outros sistemas;
Implantación e mellora das instalacións eléctricas vinculadas aos sistemas de
rega;
Mellora da rede viaria considerada en proxectos integrais de modernización de
regadío.

TIPO DE AXUDA E
INTENSIDADE POR
ACTIVIDADES

Todas as actividades contempladas nesta medida poderán ser financiadas até o 100
%  das  actuacións,  agás  as  medidas  de  consolidación  e  mellora  de  regadíos,  que
requirirá unha achega mínima neta do 10 % das comunidades de regantes.

DEMOSTRACIÓN DE QUE, NO CASO DOS INVESTIMENTOS, A AXUDA PREVISTA CÉNTRASE EN OBXECTIVOS CLARAMENTE
DEFINIDOS QUE REFLICTEN AS NECESIDADES TERRITORIAIS E AS DIFICULTADES ESTRUTURAIS DETECTADAS.

As condicións de subvencionabilidade contempladas no Marco Nacional estabelecen, en relación coa xestión dos
recursos hídricos, que para poder actuar nunha zona regábel a actuación debe contar, de forma xeral, cunha
declaración de interese xeral e estar incluída no Plan Nacional de Regadíos vixente e/ou no Real Decreto
287/2006, en futuras normativas a nivel estatal que se aproben durante o período 2007-2013 ou nos plans de
actuación definidos polas Comunidades Autónomas. A declaración de interese xeral eféctuase por Lei por petición
das Comunidades Autónomas e debe ir acompañada dun informe que xustifique a súa viabilidade económica,
técnica, social e ambiental, sen cuxo requisito non se procederá á súa declaración.

POSIBILIDADE DE ABOAR ANTICIPOS NAS AXUDAS LIGADAS AO INVESTIMENTO.

Poderanse aboar anticipos das axudas ao investimento relativas a esta medida nas condicións previstas no
artigo 56 do Regulamento (CE) nº 1974/2006.

REFERENCIAS DE TODAS AS OPERACIÓNS OU CONTRATOS EN CURSO DO PERÍODO ANTERIOR, INCLUÍDAS AS
CONDICIÓNS FINANCEIRAS, E DOS PROCEDEMENTOS E NORMAS (INCLUÍDOS OS TRANSITORIOS) APLICÁBEIS A ESTES
DE CONFORMIDADE CO REGULAMENTO (CE) Nº 1320/2006, POLO QUE SE ESTABELECEN NORMAS PARA A TRANSICIÓN
Á AXUDA AO DESENVOLVEMENTO RURAL ESTABELECIDA NO REGULAMENTO (CE) Nº 1698/2005.

Non existen operacións ou contratos en curso do período anterior relativos a esta medida.

GASTO PÚBLICO
REQUIRIDO POLA MEDIDA

- Gasto público total: 64.941.527 €
- Comunitario: 37.380.343 €
- Nacional: 27.561.184 €
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O importe total da medida desagrégase entre as dúas actuacións horizontais
previstas no MNDR nos seguintes termos:
Xestión de recursos hídricos:
- Gasto público total: 8.100.000 €
- Comunitario: 4.662.360 €
- Nacional: 3.437.640 €
Outras infraestruturas rurais:
- Gasto público total: 56.841.527 €
- Comunitario: 32.717.983 €
- Nacional: 24.123.544 €

Comúns de
base

Desenvolvemento económico do sector
primario (VEB do sector primario)

1.480,8 millóns (2002,
Eurostat)

Número de operacións subvencionadas
(por separado por tipo de
aproveitamento e operación)

Reforma das estruturas:
100.000 ha
Superficie de modernización e
consolidación de regadío: 1.500
ha
Lonxitude de camiños: 200 km

Realización

Volume total de investimentos
Investimento realizado: 65,8
millóns €

Resultado
Aumento do valor engadido bruto nas
explotacións ou empresas
subvencionadas

6,4 millóns de €

Produtividade laboral (incremento
VEBpb/ocupado) 176 euros/ocupado

INDICADORES

Repercusión
Crecemento económico (aumento do
VEN (pps)). 5,2 M €
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As actuacións relacionadas coa mellora da xestión dos recursos
hídricos, aforro de auga e enerxía terán como indicadores adicionais
de realización a diminución do consumo de auga na agricultura,
expresado tanto en termos totais (m3/ano) coma en termos relativos
(m3/ha/ano),  calculado  como  diferenza  con  respecto  á  situación  de
partida.  A  mellora  de  regadíos  supón  unha  racionalización  do  uso  da
auga, así como unha diminución dos custos enerxéticos, dado que no
proceso de mellora se substitúe un elevado número de bombas diesel
por un reducido número de bombas eléctricas enerxeticamente máis
eficientes e que consumen enerxía en horas val. Proponse incluír un
indicador de realización de diminución do gasto enerxético, tanto en
valor absoluto (€/ano) coma en valor relativo (€/ha/ano) (expresado a
prezos enerxéticos do ano 2007).
Co obxectivo de comprobar a diminución do consumo de auga por
parte dos usuarios beneficiarios, medido en m3/ha/ano, naqueles
casos en que non se poida dispoñer do dato do consumo de auga
previo á actuación de mellora, dadas as características do sistema de
rega existente actualmente en moitas zonas de Galiza, farase un
estudo nunha mostra de parcelas sobre os consumos reais durante
unha campaña de rega. Estes datos medidos servirán para certificar a
diminución media do consumo de auga por parte dos usuarios
beneficiarios unha vez executada a mellora.

INDICADORES ADICIONAIS Realizació
n

Diminución do consumo de auga en
agricultura.

Diminución do gasto enerxético.

Diminución media do consumo de
auga por parte dos usuarios
beneficiarios.

300.000 m3/ano
200 m3/ha/ano

82.500 €/ano
55 €/ha/ano

200 m3/ha/ano

POSÍBEIS CRITERIOS DE PRIORIDADE

ACTUACIÓNS E
BENEFICIARIOS

O Marco sinala que no caso das actuacións relacionadas coa xestión de recursos hídricos,
cando existan varias peticións, adoptaranse un ou varios dos seguintes criterios de
selección:

Maior aforro de auga producido.
Maior diminución da demanda de auga orixinada.
Maior número de regantes afectados.
Maior intensidade da modernización.
Situación actual das infraestruturas da zona.
Clases de cultivos implantados.
Condicións de ruralidade.

Outros criterios de prioridade que poderán utilizarse son, entre outros:
Interese ambiental, agropecuario e forestal;
Risco de despoboamento e envellecemento;
Demanda social;
Coparticipación de axentes locais;
Posíbeis sinerxías que se xeren na zona.
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5.3.3. Medidas dirixidas a mellorar a calidade dos produtos agrícolas

As medidas dirixidas a mellorar a calidade dos produtos agrícolas son as seguintes:

(131) Cumprimento das normas baseadas na normativa comunitaria.
(132) Apoio aos agricultores que participan en programas relativos á calidade
dos alimentos.
(133) Actividades de información e promoción.
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EIXE 1 Aumento da competitividade do sector agrario e forestal

FUNDAMENTO XURÍDICO

- Artigo 20, alínea c), inciso i) do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do
Feader.
- Artigo 31 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
-  Artigo  21  e  anexo  II,  artigo  5.3.1.3.1.  do  Regulamento  (CE)  nº
1974/2006, polo que se estabelecen as disposicións de aplicación do
Feader.

XUSTIFICACIÓN

A medida relativa ao cumprimento das normas ten como obxectivo
axilizar a aplicación por parte dos agricultores de normas estritas
baseadas na normativa comunitaria relativas ao ambiente, a saúde
pública, a sanidade animal e a fitosanidade, o benestar dos animais, a
seguridade no traballo e garantir o cumprimento das ditas normas por
parte dos agricultores, polo que se lles debe prestar axuda para cubrir
en parte os custos adicionais e as perdas de ingresos derivados destas
obrigas.
Medida destinada a mellorar a calidade da produción e dos produtos
agrícolas.

OBXECTIVOS

Outros obxectivos da medida:
Mellor identificación e control da cabana gandeira.
Garantía de orixe e calidade sanitaria dos alimentos de orixe animal
e vexetal.
Protección da saúde pública.
Protección dos animais nas producións gandeiras.

ALCANCE E ACCIÓNS

A  axuda  prevista  contribuirá  en  parte  a  compensar  os  custos  e  as
perdas de ingresos ocasionados aos agricultores que teñan que aplicar
normas  no  ámbito  da  protección  do  ambiente,  a  saúde  pública,  a
sanidade animal e a fitosanidade, o benestar dos animais e a
seguridade no traballo.
Deberá tratarse de novas normas introducidas na lexislación nacional
pola que se aplique a lexislación comunitaria, que impoñan novas
obrigas  ou  restricións  nas  prácticas  agrícolas,  que  teñan  repercusión
significativa nos custos habituais da explotación agrícola e que lles
afecten a un número significativo de agricultores.

POSÍBEIS ACTUACIÓNS

Actuacións para a identificación individual, manexo, aloxamento e
transporte dos animais.
Actuacións de controis na produción animal e vexetal.

Actuacións para levar libros e rexistros documentais e
informáticos de aspectos produtivos nas explotacións agrarias.

REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA A MEDIDA 1.3.1.

BENEFICIARIOS
Agricultores e gandeiros.

LISTA DE NORMAS BASEADAS NA NORMATIVA COMUNITARIA QUE PODEN OPTAR ÁS AXUDAS PREVISTAS
NO  ARTIGO  31,  NÚMERO  1  DO  REGULAMENTO  (CE)  Nº  1698,  DATA  A  PARTIR  DA  QUE  CADA  NORMA  É
OBRIGATORIA DE CONFORMIDADE COA NORMATIVA COMUNITARIA, E XUSTIFICACIÓN DA OPCIÓN ELIXIDA.

Borrador de Regulamento da Comisión, de desenvolvemento das Directivas do Consello
90/426/CEE e 90/427/CEE, que regulan o método de identificación de équidos.
Documento FEN, SANCO/10061/2006-REV.12. Aínda non hai aprobación de normas.
Xustifícase a súa elección porque a produción gandeira equina ten carácter
complementario mais pode supoñer un medio de aproveitamento e de aumento do valor do
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terreo forestal moi importante.  Até o de agora nin sequera existía obriga doutro método de
identificación equina alternativo nin constaban rexistros de moitos animais e explotacións
de produción.

Respecto a outros estándares e dado que se trata dunha axuda para compensar gastos por
adaptación a novas normas de sanidade animal e vexetal e benestar dos animais, serán
precisamente  as  novas  normas  que  se  publiquen  as  que  motiven  a  instauración  desta  axuda.
Como exemplo, os regulamentos que se citan a seguir poden supoñer a elaboración e publicación
de normas estatais que nalgúns casos para a súa aplicación precisarán da instauración de axudas
os primeiros anos da súa posta en marcha:

Regulamento (CE) 882/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de abril de 2004,
sobre os controis oficiais efectuados para garantir a verificación do cumprimento da lexislación
en materia de pensos e alimentos e a normativa sobre saúde animal e benestar dos animais.
Xustifícase a súa elección porque os rexistros e autocontrois que poidan levar a cabo os propios
produtores  son  o  punto  de  partida  de  toda  a  sistemática  de  control  que  se  estabeleza  a
posteriori.

Regulamento (CE) nº 178/2002 do Parlamento Europeo e do Consello, do 28 de xaneiro de
2002, polo que se estabelecen os principios e os requisitos xerais da lexislación alimentaria,
créase a Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria e fíxanse procedementos relativos
á seguridade alimentaria. Este regulamento esíxelles aos titulares das explotacións
gandeiras determinadas obrigas respecto á trazabilidade dos animais destinados á
produción de alimentos. Para que isto se poida cumprir estase a elaborar un Real Decreto
polo que se estabelece e regula o rexistro xeral de identificación individual de animais.
Xustifícase a súa elección porque os rexistros dos movementos e a comunicación por parte
dos produtores son a base para a garantía da trazabilidade e orixe do produto que chega ao
consumidor.

DESCRICIÓN DA REPERCUSIÓN SIGNIFICATIVA NOS CUSTOS DE FUNCIONAMENTO DA EXPLOTACIÓN QUE
SE DERIVA DAS OBRIGAS OU RESTRICIÓNS IMPOSTAS POLA NOVA NORMA.

De acordo con estas normas, os titulares das explotacións gandeiras terán que identificar os
animais consonte a nova norma, mais tamén deberán comunicarlles ás autoridades
competentes os movementos de gando que se produzan na súa explotación mediante
xustificación documental ou por medios informáticos.
Ademais, as normas que esixen determinadas medidas de control na cadea alimentaria e nas
producións animais obrigan os produtores a levar rexistros documentais ou informatizados onde
queden reflectidos diversos aspectos produtivos como a alimentación, a utilización de produtos
medicamentosos, transxénicos, desinfectantes, praguicidas, etc. Tamén os obriga a realizar
determinados autocontrois e realizar análises diversas que confirmen e garantan determinadas
calidades. Isto supón un custo novo e maior.
Incremento do tempo de traballo nas explotacións e dedicación aos rabaños.

Custos dos novos elementos de sistemas de identificación, manexo e transporte.

IMPORTE DA AXUDA POR NORMA SUBVENCIONÁBEL E MÉTODO PARA DETERMINAR ESTE IMPORTE.

Preténdese compensar polos gastos en investimentos que se realicen nos novos sistemas de
identificación animal, en libros e sistemas de rexistros, en análise, en controis e tamén dos gastos
de comunicación ás autoridades competentes.

Para  determinar  estes  novos  custos  terase  en  conta  o  valor  dos  novos  elementos  no  mercado
(materiais: bolos, microchips, lectores, localizadores, programas informáticos, portátiles, etc.) e os
gastos de aplicación dos novos métodos de identificación, manexo e control nas condicións de
produción actuais, así como os custos da analítica diversa dos diferentes aspectos (química,
biolóxica, patolóxica, etc.).

Os custos previstos en identificación de cada animal equino son 10 € en material,  15 € en gastos
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de persoal para a súa aplicación, e calculando unha media de 5 cabezas por explotación resultarían
125  €  de  media  por  explotación  en  gastos  da  identificación  e  50  €  en  gastos  de  sistemas  de
manexo axeitado dos animais. Os custos totais por explotación estímanse en 175 € como valor
medio.  O custo real en cada explotación depende das súas dimensións. O importe das axudas ten
que ser diferente para cada explotación. O importe de axuda media sería de até un máximo do 100
% o primeiro ano en que a norma entre en vigor, 175 €. Os 4 anos seguintes sería decrecente nun
10 % cada ano como mínimo.

No caso das outras posíbeis axudas, os custos previstos para unha explotación ou empresa que teña
que manter determinados rexistros informáticos e comunicarlles información ás autoridades
competentes ascenden a 500 € por ano para mantemento de conexións e 1000 € por ano en
gastos de material informático e electrónico. Neste caso, o importe de axuda media por explotación
sería  un  100  %  o  primeiro  ano,  1.500  €,  e  decrecente  como  mínimo  nun  20  %  os  catro  anos
seguintes. Os custos de realización de autocontrois dependen do tipo de garantías que certificar; se
precisan de probas analíticas terase en conta o custo de cada proba, o número de probas que
realizar e os custos das tomas de mostras. O resultado do cálculo final destes custos é moi variábel
en función da actividade económica da explotación ou empresa. En todo caso, no momento de
estabelecer esas axudas procederíase ás comunicacións e modificacións oportunas no programa
para axustar as distribucións financeiras e os valores dos indicadores.

REFERENCIAS DE TODAS AS OPERACIÓNS OU CONTRATOS EN CURSO DO PERÍODO ANTERIOR, INCLUÍDAS
AS CONDICIÓNS FINANCEIRAS, E DOS PROCEDEMENTOS E NORMAS (INCLUÍDOS OS TRANSITORIOS)
APLICÁBEIS A ESTES DE CONFORMIDADE CO REGULAMENTO (CE) Nº 1320/2006, POLO QUE SE
ESTABELECEN NORMAS PARA A TRANSICIÓN Á AXUDA AO DESENVOLVEMENTO RURAL ESTABELECIDA NO
REGULAMENTO (CE) Nº 1698/2005.
Non existen operacións en curso do período anterior en relación con esta medida.

PROBAS  MENCIONADAS  NO  ARTIGO  48,  NÚMERO  2 DO REGULAMENTO Nº 1974/2006, QUE LLE
PERMITIRÁN Á COMISIÓN COMPROBAR A COHERENCIA E VEROSIMILITUDE DOS CÁLCULOS.
A verificación da coherencia e verosimilitude dos cálculos efectuados nesta medida foi realizada
pola Dirección Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal da Consellería do Medio
Rural, que é funcionalmente independente da unidade xestora responsábel da realización dos ditos
cálculos. A documentación relativa á verificación está incorporada ao arquivo do departamento.

CRITERIOS E NORMAS ADMINISTRATIVAS PARA GARANTIR QUE AS OPERACIÓNS QUE SE BENEFICIAN
EXCEPCIONALMENTE DA AXUDA AO DESENVOLVEMENTO RURAL NOS RÉXIMES DE AXUDA ENUMERADOS
NO ANEXO I DO REGULAMENTO 1974/2006 NON ESTÁN TAMÉN SUBVENCIONADAS POR OUTROS
INSTRUMENTOS DA PAC.
Con anterioridade á concesión e pagamento da axuda, o beneficiario deberá presentar unha
declaración sobre outras axudas solicitadas e/ou concedidas para os mesmos conceptos. Así
mesmo, prevese a realización de controis cruzados cos xestores dos réximes descritos no anexo I do
Regulamento (CE) nº 1974/2006 co fin de garantir a inexistencia de duplo financiamento.
IMPORTES E/OU PORCENTAXES
DA AXUDA Máximo: 10.000 € por explotación.

A contía máxima por explotación poderá alcanzar os 10.000 € por explotación. Esta axuda
consistirá nun importe anual a tanto alzado, temporal e decrecente, concedido por un período
máximo de 5 anos a partir da data en que a norma pase a ser obrigatoria.

GASTO PUBLICO REQUIRIDO POLA MEDIDA
Total: 861.294 €
Comunitario: 495.761 €
Nacional: 365.533 €

Comúns de
base

Desenvolvemento económico do
sector primario (VEB do sector
primario)

1.480,8 millóns (2002, Eurostat)INDICADORE
S

Realización Número de beneficiarios 1.000
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Aumento do valor engadido bruto
nas explotacións ou empresas
apoiadas

0,1 millóns de €

Resultado
Valor da produción agraria
regulada por etiquetas ou normas
de calidade recoñecidas

200 millóns de €

Repercusión Produtividade laboral (incremento
VEB/ocupado)

23 euros/ocupado
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MEDIDA 1.3.2. Apoio aos agricultores que participan en programas relativos á calidade dos alimentos

EIXE 1 Aumento da competitividade do sector agrario e forestal

FUNDAMENTO XURÍDICO

- Artigo 20, alínea c), inciso ii) do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 32 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 22 e anexo II, artigo 5.3.1.3.2. do Regulamento (CE) nº 1974/2006, polo
que se estabelecen as disposicións de aplicación do Feader.

XUSTIFICACIÓN

A calidade dos alimentos, entendida como a máis alta calidade requirida baixo as
normas obrigatorias, pode incrementar o valor engadido en produtos agrícolas
primarios e aumentar as oportunidades de mercado para os produtores. O apoio
debe proporcionarlles aos agricultores a posibilidade de participar nestes
programas de calidade proporcionándolles ao mesmo tempo aos consumidores
garantías da calidade dos produtos e os procesos de produción.
Por  outro  lado,  no  contexto  dun  mercado  mundial  cada  vez  máis  aberto  e
competitivo, o sector agrario debe apostar por estratexias de competitividade
tendentes a fomentar a orientación da produción agraria cara aos produtos
agroalimentarios de calidade diferenciada, en sintonía coas demandas dos
consumidores e da sociedade actual, cada vez máis preocupada polas cuestións
relativas á seguridade, salubridade e calidade dos produtos agroalimentarios
dirixidos ao consumo humano. A Comunidade Autónoma, consciente da
importancia da posta en valor de produtos agrarios de calidade contrastada,
aprobou a Lei  2/2005,  do 18 de febreiro,  de promoción e  defensa da calidade
alimentaria galega,  que  incide  na  necesidade  de  potenciar  e  apoiar  as
denominacións xeográficas de calidade, como as denominacións de orixe ou as
indicacións xeográficas protexidas, así como outras figuras de protección da
calidade, como os produtos de artesanía alimentaria, a agricultura ecolóxica ou a
produción integrada, co fin último de promover o desenvolvemento económico das
zonas rurais, ao tempo que se responde ás demandas cada vez maiores dos
consumidores, que esixen do mercado a oferta de produtos de calidade
diferenciada coas necesarias garantías de control da produción alimenticia. No
título III da citada Lei, baixo a rúbrica "figuras de promoción da calidade
alimentaria", recóllese expresamente como un dos obxectivos o de incentivar entre
os operadores alimentarios (que inclúe os titulares de explotacións de produción
primaria inscritos en denominacións xeográficas ou outros distintivos de calidade
respecto  das  obrigas  inherentes  á  súa  pertenza  aos  ditos  programas)  o  emprego
dos diferentes distintivos de calidade dos produtos.

Medida destinada a mellorar a calidade da produción e dos produtos agrícolas.

OBXECTIVOS

A presente medida persegue fomentar a participación dos agricultores nos distintos
programas de calidade comunitarios, así como noutras figuras de calidade
diferenciada previstas na Lei 2/2005 e naquelas outras que poida instaurar o
órgano competente da Comunidade Autónoma.

ALCANCE E ACCIÓNS

O pagamento de incentivos anuais poderá realizarse como compensación polos
custos derivados da participación en sistemas de calidade. Os programas serán
programas recoñecidos a nivel comunitario ou polos Estados membros, que se
axusten a determinados criterios que se fixarán conforme o procedemento
mencionado no artigo 90 (2) do Regulamento 1698/2005, do 20 de setembro de
2005.
O nivel dos incentivos determinarase en función do nivel dos custos fixos
ocasionados pola participación nos programas durante un período máximo de 5
anos. Entenderase por custos fixos aqueles que supoñan a inscrición e a cota anual
de participación nun programa de calidade dos alimentos subvencionado, incluído,
se é o caso, o custo dos controis necesarios para comprobar o cumprimento das
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especificidades do programa.

POSÍBEIS ACTUACIÓNS

Axudas para fomentar a participación dos agricultores nos programas de calidade
dos  alimentos  que  se  citan.  Terán  unha  especial  consideración  os  produtores
acollidos á produción agraria ecolóxica.

REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA A MEDIDA 1.3.2.

BENEFICIARIOS Produtores agrícolas de produtos destinados ao consumo humano.
Os beneficiarios da axuda serán os titulares de explotacións agrarias dedicados á produción primaria que
participen nalgún dos programas de calidade relativos a algún dos produtos alimentarios que se citan a seguir
e esta canalizarase a través das agrupacións de produtores das que formen parte.

LISTA DOS PROGRAMAS DE CALIDADE COMUNITARIOS E NACIONAIS QUE POIDAN OPTAR Á AXUDA, INCLUÍDA A
LISTA DOS PRODUTOS SUBVENCIONÁBEIS DENTRO DOS PROGRAMAS DE CALIDADE ELIXIDOS. NO CASO DOS
PROGRAMAS NACIONAIS, DESCRICIÓN DO PROGRAMA EN FUNCIÓN DOS CRITERIOS MENCIONADOS NO ARTIGO 22,
NÚMERO 2.
Os PROGRAMAS COMUNITARIOS DE CALIDADE considerados  no  artigo  32,  número  1,  alínea  b),  do
Regulamento  (CE) nº 1698/2005 serán os estabelecidos en virtude dos seguintes regulamentos e
disposicións:
a) Regulamento (CE) nº 2092/91 do Consello, do 24 de xuño de 1991, sobre a produción agrícola ecolóxica
e a súa indicación nos produtos agrarios e alimentarios.
b) Regulamento (CE) nº 509/2006 do  Consello,  do  20  de  marzo  de  2006,  sobre  as  especialidades
tradicionais garantidas dos produtos agrícolas e alimentarios.
c) Regulamento (CE) nº 510/2006 do Consello, do 20 de marzo de 2006, sobre protección das indicacións
xeográficas e das denominacións de orixe dos produtos agrícolas e alimentarios.
d) Título VI do Regulamento (CE) nº 1493/1999 do Consello, do 17 de maio de 1999, polo que se
estabelece a organización común do mercado vitivinícola.

A lista de produtos amparados nos réximes de calidade comunitarios previstos nos citados Regulamentos é a
seguinte:

Viños da Denominación de Orixe Ribeiro
Viños da Denominación de Orixe Valdeorras
Viños da Denominación de Orixe Rías Baixas
Viños da Denominación de Orixe Monterrei
Viños da Denominación de Orixe Ribeira Sacra
Viños da Terra de Betanzos
Viños da Terra de Val do Miño- Ourense
Viños da Terra de Barbanza e Iria
Augardentes e licores das Denominacións Xeográficas das Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia
Queixos da Denominación Xeográfica de Orixe Protexida Queixo Tetilla
Queixos da Denominación Xeográfica de Orixe Protexida Arzúa-Ulloa (recoñecida provisionalmente)
Queixos da Denominación Xeográfica de Orixe Protexida San Simón da Costa (recoñecida
provisionalmente)
Queixos da Denominación Xeográfica de Orixe Protexida Cebreiro (recoñecida provisionalmente)
Carne da Indicación Xeográfica Protexida Ternera Gallega
Produtos cárnicos da Indicación Xeográfica Protexida Lacón Galego
Mel e derivados da Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia (recoñecida provisionalmente)
Patacas e derivados da Indicación Xeográfica Protexida Pataca de Galicia
Pan e derivados da Indicación Xeográfica Protexida Pan de Cea
Produtos de Agricultura Ecolóxica de Galicia.
A ETG "leite certificado de granxa", que se basea no Regulamento (CE) 2082/1992, relativo á certificación
das características específicas dos produtos agrícolas e alimentarios.
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Ademais dos produtos citados, respecto doutros produtos amparados en réximes de calidade comunitarios,
estatais ou autonómicos que actualmente se encontran en trámite de recoñecemento ou que se desenvolvan
no futuro, poderá activarse a axuda contemplada na presente medida, unha vez que obteñan a aprobación
definitiva e se incorporen a esta ficha de medida mediante a oportuna modificación do programa.

AUTORIDADE OU AUTORIDADES OFICIAIS RESPONSÁBEIS DA SUPERVISIÓN DO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS
DE CALIDADE E DESCRICIÓN DAS DISPOSICIÓNS DE ORGANIZACIÓN DA SUPERVISIÓN.
Cada produto ten a súa normativa específica, aprobada e publicada, cuxo cumprimento é verificado por un
órgano de control (habitualmente un consello regulador), que actúa á súa vez baixo a supervisión da Dirección
Xeral de Produción, Industrias e Calidade Agroalimentaria da Consellería do Medio Rural, de acordo co
estabelecido no Regulamento (CE) 882/2004, do 29 de abril de 2004, sobre os controis oficiais efectuados
para garantir a verificación do cumprimento da lexislación en materia de pensos e alimentos e a normativa
sobre saúde animal e benestar dos animais.

IMPORTE DA AXUDA POR TIPOS DE PROGRAMAS SUBVENCIONÁBEIS E XUSTIFICACIÓN DOS CUSTOS FIXOS.
A axuda consistirá nun incentivo anual cuxo importe se fixará en función dos custos fixos ocasionados pola
participación nos programas durante un período máximo de 5 anos.
Os  custos  fixos  estarán  integrados  polos  custos  nos  que  os  beneficiarios  incorran  para  a  súa  inscrición  no
programa de calidade correspondente, a contribución anual para participar neste, incluídos os gastos de inicio
e mantemento de rexistros, así como tamén os relativos a controis requiridos para verificar o cumprimento das
especificacións do sistema.
O importe máximo da axuda á participación nos programas de calidade dos alimentos será de 3.000 euros por
explotación e ano.
A título indicativo, reflíctese unha estimación dos custos fixos en función dos que se determinará a axuda para
aqueles programas de calidade aos que pola súa relevancia e nivel de implantación se dedicarán a maior
parte dos recursos desta medida:
Viños da Denominación de Orixe Ribeiro: 80.000 €/ano
Viños da Denominación de Orixe Valdeorras: 32.000 €/ano
Viños da Denominación de Orixe Rías Baixas: 220.000 €/ano
Viños da Denominación de Orixe Monterrei:  12.000 €/ano
Viños da Denominación de Orixe Ribeira Sacra: 70.000 €/ano
Carne da Indicación Xeográfica Protexida Ternera Gallega: 290.000 €/ano
Produtos da Agricultura Ecolóxica de Galicia: 195.000 €/ano

Metodoloxía de cálculo dos custos fixos:  para as 5 denominacións de orixe de viños estimáronse uns custos
fixos medios de 45 €/ha, para a I.X.P. Ternera Gallega 3,2 € por animal marcado e para a Agricultura
Ecolóxica 21 €/ha.
 En conxunto, prevese que estes 7 programas supoñan anualmente 899.000 € (6.293.000 € para o período de
programación). Os demais programas de calidade mencionados na ficha poderán cubrir o resto do orzamento
asignado á medida.

REFERENCIAS DE TODAS AS OPERACIÓNS OU CONTRATOS EN CURSO DO PERÍODO ANTERIOR, INCLUÍDAS AS
CONDICIÓNS FINANCEIRAS, E DOS PROCEDEMENTOS E NORMAS (INCLUÍDOS OS TRANSITORIOS) APLICÁBEIS A
ESTES DE CONFORMIDADE CO REGULAMENTO (CE) Nº 1320/2006, POLO QUE SE ESTABELECEN NORMAS PARA A
TRANSICIÓN Á AXUDA AO DESENVOLVEMENTO RURAL ESTABELECIDA NO REGULAMENTO (CE) Nº 1698/2005.
Non existen compromisos anteriores imputábeis ao programa nesta medida.

CRITERIOS E NORMAS ADMINISTRATIVAS PARA GARANTIR QUE AS OPERACIÓNS QUE SE BENEFICIAN
EXCEPCIONALMENTE DA AXUDA AO DESENVOLVEMENTO RURAL NOS RÉXIMES DE AXUDA ENUMERADOS NO ANEXO I
DO REGULAMENTO 1974/2006 NON ESTÁN TAMÉN SUBVENCIONADAS POR OUTROS INSTRUMENTOS DA PAC.
Con anterioridade á concesión e pagamento da axuda, o beneficiario deberá presentar unha declaración sobre
outras  axudas  solicitadas  e/ou  concedidas  para  os  mesmos  conceptos.  No  caso  de  que  exista  outra  axuda
concedida con financiamento da UE, denegarase a axuda solicitada. No caso de que teña outra axuda
solicitada con financiamento da UE, deberá renunciar a unha das dúas.
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Así mesmo, prevese a realización de controis cruzados previstos no número 11.2.2, no que se describe a
estrutura de control, co fin de garantir que non existe duplo financiamento.

IMPORTES E/OU
PORCENTAXES DA AXUDA Máximo de 3.000 € por explotación e ano.

GASTO PÚBLICO
Gasto público total: 7.291.015 €
Comunitario: 4.196.708 €
Nacional: 3.094.307 €

CRITERIOS DE PRIORIDADE

Poderán utilizarse, entre outros, os seguintes criterios de prioridade:
Produtores acollidos á produción agraria ecolóxica.
Produtores que subscriban un contrato de explotación sostíbel coa
Consellería do Medio Rural.

Comúns de
base

Desenvolvemento económico do
sector primario (VEB do sector
primario)

1.480,8 millóns (2002, Eurostat)

Realización
Número de explotacións agrícolas
subvencionadas que participan en
programas de calidade

Viños D.O. Ribeiro: 500
Viños D.O. Valdeorras: 150
Viños D.O. Rías Baixas: 600
Viños D.O. Monterrei: 50
Viños D.O. Ribeira Sacra: 250
Queixos D.O.P. Tetilla: 100
Queixos D.O.P. Arzúa-Ulloa: 50
Queixos D.O.P. San Simón da Costa: 10
Queixos D.O.P. Cebreiro: 5
Carne I.X.P. Ternera Gallega: 600
Produtos cárnicos da I.X.P. Lacón Galego: 90
Mel I.X.P. Mel de Galicia: 50
Patacas I.X.P. Pataca de Galicia: 50
Produtos de Agricultura Ecolóxica de Galicia: 400
Outros: 400
TOTAL: 3.305 explotacións

Resultado Valor da produción agraria baixo
etiquetas de calidade recoñecidas

200 millóns €

Crecemento económico (aumento
do VEN (pps))

1,60 M €

INDICADORES

Repercusión
Produtividade laboral (incremento
do VEB/ocupado)

18 euros/ocupado
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EIXE 1 Aumento da competitividade do sector agrícola e forestal

FUNDAMENTO XURÍDICO

- Artigo 20, alínea c), inciso iii) e artigo 33 do Regulamento (CE) nº 1698/2005
do Feader.
- Artigo 23 e anexo II, artigo 5.3.1.3.3 do Regulamento (CE) nº 1974/2006,
polo que se estabelecen as disposicións de aplicación do Feader.

XUSTIFICACIÓN

No actual  escenario  global  de mercados agrarios,  resultado das directrices  da
Organización Mundial do Comercio, cada vez prevese máis dificultosa a mellora
da competitividade das nosas explotacións pola vía da redución de custos:
políticas de escala ou de melloras tecnolóxicas. Unha das alternativas a esta
situación pasa pola posta en práctica de programas de calidade que lles
permitan aos nosos produtos integrados nelas obter nichos de mercado
concretos a través da diferenciación do produto.
Para que esta alternativa provoque os efectos desexados faise necesario obter
produtos diferenciados obxectivamente pola súa calidade, certificar esa
calidade perante o consumidor dun modo críbel e, finalmente, ser capaces de
informar e facer promoción desta diferenza perante o consumidor.
Esta é a necesidade de promoción á que lle debe dar resposta a presente liña
de axudas, a través do apoio aos difíciles mais imprescindíbeis investimentos
intanxíbeis que supoñen o asento nos mercados, de modo sostido no tempo, de
distintivos de calidade diferenciada.

OBXECTIVOS
Medidas destinadas a mellorar a calidade da produción e dos produtos
agrícolas.

ALCANCE E ACCIÓNS

A axuda prevista na presente medida diríxese ao apoio ás organizacións ou
agrupacións de produtores para actividades de información e promoción de
produtos de calidade, co fin de inducir o consumidor a adquirir produtos
agrícolas ou alimentarios integrados en programas de calidade dos alimentos
que formen parte do programa de desenvolvemento rural previsto no artigo 32
do  Regulamento  do  Feader  "Participación  dos  agricultores  en  programas
relativos á calidade dos alimentos".
Tales actividades resaltarán as características ou vantaxes específicas dos
produtos en cuestión, especialmente a calidade, os métodos de produción
específicos, as estritas normas de aplicación para garantir o benestar dos
animais e o respecto polo ambiente vinculados ao programa de calidade en
cuestión, e poderán incluír a divulgación de coñecementos científicos e
técnicos sobre eses produtos.
Serán obxecto desta liña de axuda os programas de calidade comunitarios
regulados polo marco normativo seguinte:

Indicacións  (I.X.P.)  e  denominacións  xeográficas  de  orixe  (D.O.P.)  para
produtos agrícolas e produtos alimentarios (Regulamento (CE) 510/2006
do Consello) e especialidades tradicionais garantidas (Regulamento (CE)
509/2006 do Consello).
Produción ecolóxica de produtos agrícolas (Regulamento (CE) 2092/91 do
Consello).
Viño de calidade producido en rexións determinadas (título VI do
Regulamento 1493/1999 do Consello sobre a organización común de
mercado do viño).

Para os produtos recoñecidos como indicacións xeográficas da UE,
denominacións de orixe e certificados de carácter específico, a axuda só pode
concederse para produtos rexistrados nun dos rexistros comunitarios. No
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entanto, poderán percibirse axudas para o período transitorio considerado no
art. 5.6 do Regulamento (CE) 510/2006.

Ademais dos produtos citados, respecto doutros produtos amparados en
réximes de calidade comunitarios, estatais ou autonómicos que actualmente
se encontran en trámite de recoñecemento ou que se desenvolvan no futuro,
poderá activarse a axuda contemplada na presente medida, unha vez que
obteñan a aprobación definitiva e se incorporen a esta medida e á medida 132
mediante a oportuna modificación do programa.

REQUISITOS COMUNITARIOS MÍNIMOS PARA A MEDIDA 1.3.3

BENEFICIARIOS

Organizacións ou outras formas legais (excluídas as organizacións profesionais
ou interprofesionais que representen un ou máis sectores) que participen
xuntas nun programa de calidade cuberto pola medida prevista no art. 32 do
Regulamento (CE) 1698/2005 e o artigo 22 do seu Regulamento de
Aplicación.

ACTIVIDADES ELIXÍBEIS E CONDICIÓNS
Estas actividades poden incluír:

a organización e/ou participación en feiras e exhibicións
outras actividades de relacións públicas similares
a publicidade a través de distintas canles de comunicación ou puntos de venda.

-  Só serán elixíbeis actividades de promoción no mercado interno.
- Estas actividades non deben incluír a promoción de "marcas comerciais".
- A medida non debe incitar o consumidor a comprar un produto só pola súa orixe particular, agás no caso
dos produtos regulados polo réxime de calidade estabelecido polo Regulamento (CE) nº 510/2006 e os
regulados polo  Regulamento (CE)  1493/1999.  No entanto,  poderá indicarse a  orixe  dun produto sempre
que a indicación da orixe quede subordinada á mensaxe principal.
-  No  caso  de  que  as  actividades  referidas  estean  relacionadas  cun  produto  incluído  nun  programa  de
calidade referido no artigo 22 (1) (a), (b) ou (c), o logotipo comunitario provisto en virtude dos ditos
programas aparecerá no material informativo, promocional ou publicitario.
- As actividades de información e promoción subvencionadas ao abeiro do Regulamento (CE) nº
2826/2000 non poderán optar ás axudas previstas na presente medida.
Os Estado membros velarán por que todo o material piloto informativo, promocional e publicitario
elaborado no contexto dunha actividade subvencionada sexa acorde coa normativa comunitaria. Para tal
fin, os beneficiarios remitiranlle ese material á autoridade competente do Estado membro de que se trate.

LISTA DOS PRODUTOS SUBVENCIONÁBEIS EN VIRTUDE DO PROGRAMA DE CALIDADE ELIXIDO NO MARCO DA
MEDIDA "PARTICIPACIÓN DOS AGRICULTORES EN PROGRAMAS RELATIVOS Á CALIDADE DOS ALIMENTOS".

Viños da Denominación de Orixe Ribeiro
Viños da Denominación de Orixe Valdeorras
Viños da Denominación de Orixe Rías Baixas
Viños da Denominación de Orixe Monterrei
Viños da Denominación de Orixe Ribeira Sacra
Augardentes e licores das Denominacións Xeográficas das Augardentes e Licores Tradicionais de
Galicia
Viños da terra Val do Miño Ourense
Viños da terra de Betanzos
Viños da terra de Barbanza e Iria
Queixos da Denominación de Orixe Protexida Queixo Tetilla
Queixos da Denominación de Orixe Protexida Arzúa-Ulloa (recoñecida provisionalmente)
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Queixos da Denominación de Orixe Protexida San Simón da Costa (recoñecida provisionalmente)
Queixos da Denominación de Orixe Protexida Cebreiro (recoñecida provisionalmente)
Carne da Indicación Xeográfica Protexida Ternera Gallega
Produtos cárnicos da Indicación Xeográfica Protexida Lacón Galego
Mel da Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia (recoñecida provisionalmente)
Patacas da Indicación Xeográfica Protexida Pataca de Galicia
Pan da Indicación Xeográfica Protexida Pan de Cea
Produtos de Agricultura Ecolóxica de Galicia
ETG  "leite  certificado  de  granxa",  que  se  basea  no  Regulamento  (CE)  2082/1992,  relativo  á
certificación das características específicas dos produtos agrícolas e alimentarios.

MEDIDAS PARA GARANTIR QUE AS ACTIVIDADES QUE SE BENEFICIAN DA AXUDA AO DESENVOLVEMENTO RURAL
NON ESTÁN TAMÉN SUBVENCIONADAS EN VIRTUDE DO REGULAMENTO (CE) Nº 2826/2000.

A convocatoria de axudas indicará a incompatibilidade destas coas estabelecidas no Regulamento (CE)
2826/2000, sobre accións de información e promoción de produtos no mercado interior.

PROCEDEMENTO SEGUIDO NOS CONTROIS PREVIOS DO MATERIAL INFORMATIVO, PROMOCIONAL E
PUBLICITARIO (ARTIGO 23, NÚMERO 6 DO REGULAMENTO (CE) 1974/2006, DE APLICACIÓN DO FEADER).

A unidade xestora das axudas comprobará, con anterioridade á execución das actuacións, que todo o
material informativo, promocional e publicitario elaborado en relación cunha actividade subvencionada
cumpre os requisitos estabelecidos na normativa comunitaria.

DESCRICIÓN RESUMIDA DOS TIPOS DE GASTOS SUBVENCIONÁBEIS.

A organización e/ou participación en feiras e exhibicións.
Outras actividades de relacións públicas similares.
A publicidade a través de distintas canles de comunicación ou en puntos de venda.
Estudos de mercado e de avaliación do impacto das campañas de promoción e outras accións de
divulgación dos produtos de calidade (xornadas técnicas, seminarios, congresos, etc.).

REFERENCIAS DE TODAS AS OPERACIÓNS OU CONTRATOS EN CURSO DO PERÍODO ANTERIOR, INCLUÍDAS AS
CONDICIÓNS FINANCEIRAS, E DOS PROCEDEMENTOS E NORMAS (INCLUÍDOS OS TRANSITORIOS) APLICÁBEIS A
ESTES DE CONFORMIDADE CO REGULAMENTO (CE) Nº 1320/2006, POLO QUE SE ESTABELECEN NORMAS PARA
A TRANSICIÓN Á AXUDA AO DESENVOLVEMENTO RURAL ESTABELECIDA NO REGULAMENTO (CE) Nº 1698/2005.

Non existen operacións en curso do período anterior relativas a esta medida.

CRITERIOS E NORMAS ADMINISTRATIVAS PARA GARANTIR QUE AS OPERACIÓNS QUE SE BENEFICIAN
EXCEPCIONALMENTE DA AXUDA AO DESENVOLVEMENTO RURAL NOS RÉXIMES DE AXUDA ENUMERADOS NO
ANEXO I DO REGULAMENTO 1974/2006 NON ESTÁN TAMÉN SUBVENCIONADAS POR OUTROS INSTRUMENTOS
DA PAC.

Con anterioridade á concesión e pagamento da axuda, o beneficiario deberá presentar unha declaración
sobre outras axudas solicitadas e/ou concedidas para os mesmos conceptos. No caso de que exista outra
axuda concedida con financiamento da UE, denegarase a axuda solicitada. No caso de que teña outra
axuda solicitada con financiamento da UE, deberá renunciar a unha das dúas.
Así  mesmo,  prevese a  realización de controis  cruzados cos  xestores  dos réximes descritos  no anexo I  do
Regulamento (CE) nº 1974/2006 co fin de garantir que non existe duplo financiamento.

IMPORTES E/OU
PORCENTAXES DA AXUDA Até o 70 % dos custos elixíbeis.

GASTO PÚBLICO
REQUIRIDO POLA MEDIDA

Gasto público total: 15.026.190 €
Comunitario: 8.649.075 €
Nacional: 6.377.115 €
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MEDIDA 1.3.3. Apoio ás agrupacións de produtores en materia de desenvolvemento de actividades
de información e promoción de produtos no marco de programas relativos á calidade dos alimentos

Comúns de
base

Desenvolvemento económico
do sector primario (VEB do
sector primario)

1.480,8 (millóns) (2002, Eurostat)

Realización Número de actividades
subvencionadas 245

Valor da produción agrícola
regulada por etiquetas ou
normas de calidade
recoñecidas

200 millóns €

Produtividade laboral
(incremento do
VEB/ocupado)

27 euros/ocupado

INDICADORES

Repercusión
Crecemento económico
(aumento do VEN (pps)) 1,3 M €

 CRITERIOS DE PRIORIDADE

Poderá dárselles prioridade ás solicitudes atendendo, entre outros, a criterios como:
Especificidade, categoría, magnitude e repercusión dos certames comerciais.
Impacto no consumidor das actuacións desenvolvidas.
Produtores beneficiados.
Relación custo/beneficio esperado.
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5.4. Eixe 2: Mellora do ambiente e o medio rural

5.4.1. Medidas que se centran na utilización sostíbel de terras agrícolas

As medidas dirixidas á utilización sostíbel das terras agrícolas que se porán en
marcha co programa son as seguintes:

(211) Axudas destinadas a indemnizar os agricultores polas dificultades naturais
en zonas de montaña.

(212) Axudas destinadas a indemnizar os agricultores polas dificultades naturais
en zonas distintas das de montaña.

 (214) Axudas agroambientais.

(215) Axudas relativas ao benestar dos animais.

((216) Axudas aos investimentos non produtivos.
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EIXE 2 Mellora do ambiente e do medio rural

FUNDAMENTO
XURÍDICO

- Artigo 36, alínea a), inciso i) do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 37 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Anexo II, artigo 5.3.2.1.1. do Regulamento (CE) nº 1974/2006, polo que se estabelecen
as disposicións de aplicación do Feader.
- Marco Nacional de Desenvolvemento Rural 2007-2013; número 5.2: outros elementos
comúns.
De acordo co anexo II do Regulamento (CE) nº 1974/2006, as disposicións dos números
9.3.V.A.1) e 9.3.V.B.1),2) e 3), e do segundo trazo do número 9.3.V.B do anexo II do
Regulamento (CE) nº 817/2004 serán aplicábeis até o 31 de decembro de 2009. Por
este motivo, as disposicións desta medida están baseadas en obxectivos e requisitos
existentes en períodos de programación anteriores. A partir do 31 de decembro de
2009, no momento en que entre en vigor unha nova designación de zonas
desfavorecidas, levaranse a cabo as modificacións oportunas nesta medida.

XUSTIFICACIÓN

As axudas en zonas desfavorecidas de montaña son necesarias para compensar os
custos adicionais contraídos polos agricultores nestas zonas e evitar así o abandono das
terras.

O abandono da terra ten consecuencias negativas para o medio rural e o ambiente.
Estes pagamentos contribuirán a manter e a promover sistemas viábeis de cultivo.

Medida destinada á utilización sostíbel das terras agrícolas.

OBXECTIVOS

Estas axudas pretenden, ademais de evitar o abandono das zonas de montaña da
Comunidade Autónoma, promover a utilización de prácticas agrícolas respectuosas co
ambiente, previr os incendios forestais e a erosión do solo, o mantemento das
comunidades rurais e a conservación da paisaxe.
En relación con esta medida, hai que ter en conta que determinados preceptos do
Regulamento Feader que regulan as zonas desfavorecidas (artigo 37; números 2 e 4 do
art. 50; número 3 do art. 88) só serán aplicábeis a partir de 2010, polo que mentres
tanto se manterá vixente o réxime previsto no Regulamento 1257/1999, de acordo co
disposto na disposición derrogatoria estabelecida no art. 93 do Regulamento Feader.

ALCANCE E ACCIÓNS

Axudas destinadas a compensar os agricultores polos custos adicionais (de produción) e
perdas de ingresos (como resultado da redución no valor dos outputs da explotación)
como consecuencia das dificultades naturais para a produción agrícola da zona. O
pagamento concédese anualmente como unha cantidade por hectárea de superficie
agrícola útil.

POSÍBEIS
ACTUACIÓNS

As zonas de montaña están integradas polos municipios en que os agricultores soportan
graves limitacións no aproveitamento das terras e sofren custos de produción elevados a
causa de:
a) A altitude superior a 1.000 m, o que determina unhas condicións climáticas
desfavorábeis que, á súa vez, tradúcense nun curto período vexetativo.
b) As fortes pendentes, superiores ao 20 %, que dificultan e encarecen a mecanización.
c) A combinación de ambos os factores. Neste caso a altitude mínima é de 600 m e a
pendente  mínima  do  15  %,  agás  para  os  municipios  totalmente  rodeados  de  rexións
montañosas, para os cales a porcentaxe de pendente poderá reducirse ao 12 %.
A superficie total estimada de explotacións situadas en zonas de montaña acollidas a
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esta axuda é aproximadamente de 160.000 hectáreas.
A relación de municipios que teñen esta consideración figura na listaxe que se xunta a
esta medida.

Características principais

De conformidade co estabelecido no Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Consello,
sobre  a  axuda  ao  desenvolvemento  rural  a  cargo  do  Fondo  Europeo  Agrícola  de
Desenvolvemento Rural (Feader), as características principais da indemnización
compensatoria para zonas de montaña son:

Contía do importe da axuda
1. O artigo 37 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 estabelece que a indemnización
compensatoria para as zonas con desvantaxes naturais ten como obxectivo indemnizar
os agricultores polos custos adicionais e as perdas de ingresos derivados das
dificultades que supón a produción agrícola nestas zonas. Preténdese asegurar un uso
continuado das terras agrarias, contribuíndo ao mantemento dunha comunidade rural
viábel,  que posibilite  a  conservación do campo,  así  como o mantemento e  fomento de
sistemas agrarios sostíbeis con especial consideración ás esixencias ambientais.

En consecuencia, os titulares de explotacións agrarias cualificadas como prioritarias, ou
que reúnan as condicións definidas como actividade agraria a título principal, sempre
que a explotación estea localizada en zonas definidas como desfavorecidas, poderán
recibir unha indemnización anual compensatoria, sempre que a explotación sexa
considerada como indemnizábel, en función das súas características e do cumprimento
dos requisitos que se estabelecen neste programa e nas normas de aplicación desta liña
de axudas.

A modulación das axudas estabelécese de acordo co previsto no artigo 93 do
Regulamento (CE) 1698/2005, de conformidade co estabelecido nos preceptos non
derrogados do Regulamento (CE) 1257/1999, até o 31 de decembro de 2009 e, en
función do artigo 37 do Regulamento (CE) 1698/2005, a partir do día seguinte da dita
data.

2. A mínima contía de indemnización compensatoria que pode recibir un titular de
explotación é de 300 euros. A indemnización non será superior, en ningún dos casos, a
2500 euros por explotación, de conformidade co artigo 37.3 do Regulamento (CE) nº
1698/2005 e co artigo 15.3 do Regulamento (CE) 1257/1999.

As superficies forraxeiras utilizadas polo titular da explotación para o pastoreo do gando,
de forma individual ou comunal, por ter dereito a un aproveitamento estacional,
computaranse aplicando uns coeficientes correctores en función das súas
características,  segundo  sexan  de  barbeito,  restrebeira  e  ermo  a  pastos,  a  cuxa
superficie se lle aplicará un coeficiente do 15 % por hectárea. Así mesmo, cando o
período de aproveitamento pastábel estea comprendido entre 2 e 6 meses, o coeficiente
corrector será do 50 % por hectárea. A máxima carga gandeira admisíbel será de 2
U.G.M. por hectárea de superficie forraxeira e un mínimo de 0,4 U.G.M. por hectárea de
superficie forraxeira.

Ámbito de aplicación

Conforme o estabelecido no capítulo I do Regulamento (CE) 1698/2005, do Consello, do
20 de setembro, poderáselles conceder unha indemnización compensatoria anual pola
superficie da explotación comprendida en zona de montaña aos agricultores que reúnan
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os requisitos que se estabelecen no presente programa e cuxas explotacións se
encontren total ou parcialmente nos termos municipais galegos cualificados como zona
de montaña, de acordo coa Directiva 86/466/CEE do Consello, do 14 de xullo de 1986,
relativa á lista comunitaria de zonas agrícolas desfavorecidas en España, conforme a
Directiva 75/268/CEE.

REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA A MEDIDA 2.1.1.

ZONAS ELIXÍBEIS

Áreas de montaña que se caracterizan por unha limitación considerábel das
posibilidades do uso da terra e cun considerábel aumento dos custos de traballo por: a)
a existencia, debido á altitude, de condicións climáticas moi difíciles, do efecto
considerábel  de  acurtar  o  período  de  cultivo,  b)  en  altitudes  máis  baixas,  a  presenza
sobre a maior parte da zona en cuestión de pendentes demasiado escarpadas para o
uso de maquinaria ou que requiren o uso de equipos especialmente custosos, c)
problemas de accesibilidade ou unha combinación destes diversos factores, cando a
desvantaxe que resulta de cada un considerado por separado é menos aguda mais a
combinación dos dous dá lugar a unha desvantaxe equivalente.

BENEFICIARIOS

Agricultores que se comprometan, polo menos por cinco anos, a levar a cabo a súa
actividade agrícola nas zonas designadas polo Estado membro.

Requisitos dos beneficiarios e as explotacións

Requisitos dos beneficiarios
a) a) Ser agricultor a título principal ou titular dunha explotación agraria cualificada como prioritaria, ben a titulo
individual ou como socio dunha explotación agraria constituída como entidade asociativa. Cada socio poderá
percibir a indemnización correspondente á súa cota de participación que, se é o caso, deberá acumularse á da
súa explotación individual para os efectos do cálculo dunha indemnización compensatoria única.

b) Residir no termo municipal no que se encontre a súa explotación ou nalgún dos municipios limítrofes situados
nas zonas desfavorecidas indicadas no anexo. Este requisito só será esixíbel até o 31/12/2009.

c)  Comprometerse formalmente a  manter  a  actividade agraria  polo  menos durante os  cinco anos seguintes  á
data na que perciba a indemnización, salvo causa de forza maior.

d) Comprometerse formalmente a exercer a agricultura sostíbel empregando métodos de boas prácticas
agrícolas adecuadas ás características agrarias da localidade, compatíbeis co ambiente e de mantemento do
campo e a paisaxe.
Requisitos das explotacións

a) Estar situada total ou parcialmente en zonas desfavorecidas de montaña.

b) Ter unha carga gandeira por ha de superficie forraxeira mínima de 0,4 e máxima de 2 U.G.M.

c) Ter unha superficie agrícola superior a 2 hectáreas.

d) Exercer a agricultura sostíbel empregando métodos de prácticas agrícolas que permitan manter as boas
condicións agrarias e ambientais de acordo coas condicións estabelecidas no Regulamento (CE) 1782/2003 e
Regulamento (CE) 796/2004.

e) As explotacións solicitantes da indemnización compensatoria deberán quedar inscritas no Rexistro de
Explotacións Agrarias que para tal fin estabeleza a Comunidade.

Incompatibilidades para a percepción da indemnización compensatoria
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A indemnización compensatoria é incompatíbel coa percepción por parte do beneficiario dunha pensión de
xubilación, do subsidio de desemprego ou de calquera outra prestación pública análoga.

REFERENCIAS DE TODAS AS OPERACIÓNS OU CONTRATOS EN CURSO DO PERÍODO ANTERIOR, INCLUÍDAS AS
CONDICIÓNS FINANCEIRAS, E DOS PROCEDEMENTOS E NORMAS (INCLUÍDOS OS TRANSITORIOS) APLICÁBEIS A ESTES
DE CONFORMIDADE CO REGULAMENTO (CE) Nº 1320/2006, POLO QUE SE ESTABELECEN NORMAS PARA A
TRANSICIÓN Á AXUDA AO DESENVOLVEMENTO RURAL ESTABELECIDA NO REGULAMENTO (CE) Nº 1698/2005

Non existen operacións ou contratos en curso do período anterior relativos a esta medida.

CONFIRMACIÓN DE QUE OS REQUISITOS EN MATERIA DE CONDICIONALIDADE SON IDÉNTICOS AOS PREVISTOS NO
REGULAMENTO (CE) Nº 1782/2003.

Garántese que os requisitos en materia de condicionalidade aplicábeis a esta medida en virtude do disposto no
art. 51 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 son idénticos aos previstos no Regulamento (CE) nº 1782/2003 do
Consello, do 29 de setembro de 2003, polo que se estabelecen disposicións comúns aplicábeis aos réximes de
axuda directa no marco da Política Agrícola Común, que introduce a obriga de cumprir cos requisitos legais de
xestión citados no seu anexo III e coas boas prácticas agrarias e ambientais enunciadas no seu anexo IV.
Respectarase, así mesmo, o disposto no Regulamento (CE) nº 796/2004, da Comisión, do 21 de abril de 2004,
polo que se estabelecen disposicións de aplicación da condicionalidade, así como a normativa estatal e
autonómica aplicábel, en particular as boas condicións agrarias e ambientais definidas no Real Decreto
2352/2004, do 23 de decembro, sobre a aplicación da condicionalidade en relación coas axudas directas no
marco da Política Agrícola Común.

Pagamento mínimo para compensar dificultades de 25 euros por hectárea de
SAU.

LÍMITES DE AXUDA
Pagamento máximo para zonas montañosas de 250 euros por hectárea de
SAU.

Importe das Indemnizacións
Modulación das axudas
De conformidade co artigo 37 do Regulamento (CE) 1698/2005, as indemnizacións compensatorias
estabelécense co obxectivo de axudar a contrarrestar as dificultades existentes en forma suficiente mais non
excesiva. Para tal fin, entendemos por suficiente que os beneficiarios se consideran normalmente compensados
pola sociedade en xusta reciprocidade á súa contribución ao mantemento e conservación do medio natural.

O MNDR sinala no seu número 5.2, dentro dos elementos comúns a todos os programas, que as Comunidades
Autónomas que inclúan axudas destinadas a indemnizar a agricultura nestas zonas nos seus Programas de
Desenvolvemento Rural deberán estabelecer gradacións en función de criterios físicos e socioeconómicos de
prioridade destas axudas.

Módulos de base

O módulo de base indica a cantidade unitaria que se debe pagar na indemnización compensatoria, expresada
en euros por hectárea de superficie indemnizábel. En todo caso, a axuda máxima por hectárea será de 250
euros e a mínima de 25 euros por hectárea,  conforme  o  estabelece  o  Regulamento  (CE)  nº  1698/2005,  a
partir  do  1  de  xaneiro  de  2010,  e  de  200  euros  con  anterioridade  a  esta  data  segundo  o  estabelecido  no
Regulamento (CE) 1257/1999.

Con base no exposto no punto anterior, estabelécese un  módulo  de  94  euros  por  hectárea  de  superficie
indemnizábel (S.I.);  este módulo incrementarase un 20 % no caso de que o produtor subscriba un contrato de
explotación sostíbel.
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Ao módulo de base aplícanselle dous coeficientes correctores en función de:
Superficie indemnizábel da explotación (C1).
Renda fiscal declarada polo titular da explotación (C2).
Condicións socioeconómicas do concello no que está situada a explotación (C3).

COEFICIENTE C1

Superficie indemnizábel nas explotacións (en ha). C1: coeficiente aplicábel ao módulo base:

Menor ou igual a 5 1,00

Máis de 5 e até 25 0,75

Máis de 25 e até 50 0,50
Entre 50 e 100 ha o pagamento será de 25 €/ha de superficie indemnizábel. Por enriba de 100 ha de superficie
indemnizábel non se realizarán pagamentos.
En todo caso, de acordo co anexo do Regulamento (CE) nº 1698/2005, o importe da axuda non será inferior a
25 €/ha.

COEFICIENTE C2

Base impoñíbel xeral declarada polo beneficiario C2: coeficiente aplicábel ao módulo base:

Menor do 50 % da renda de referencia 1,20

Maior do 50 % da renda de referencia 1

A renda agraria de referencia para o ano 2007 é de 22.732,00 euros.

COEFICIENTE C3

Condicións socioeconómicas do concello no que está situada a explotación C3: coeficiente aplicábel ao
módulo base:

O valor deste coeficiente especificarase na convocatoria de axudas e para o seu cálculo teranse en conta as
variábeis de índole socioeconómica utilizadas na Estratexia Galega para o Medio Rural para a definición das
tipoloxías territoriais municipais.

Superficie agrícola indemnizábel

Superficies non computábeis

Para os efectos do cómputo das hectáreas da superficie agrícola indemnizábel, exclúense as superficies de
regadíos superiores a 5 hectáreas.

Superficie forraxeira

É a superficie agrícola destinada á alimentación do gando, en forma de pastoreo ou sega. Así mesmo, defínense
como tales aquelas que o titular da explotación utilice para o pastoreo do gando, de forma individual ou
conxunta, por ter dereito a un aproveitamento estacional. O cómputo destas superficies forraxeiras realizarase
aplicando os seguintes coeficientes redutores:

Coeficiente Ci
Hectáreas de barbeito, restrebeira e ermo a pastos..................................... 0,15
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Hectáreas de pastos aproveitábeis por un período de 2 a 6 meses...... .. 0, 50
No caso de pastos comúns, a superficie computábel será proporcional á superficie forraxeira utilizada por cada
beneficiario.

Carga gandeira

A carga gandeira admisíbel máxima e mínima será, respectivamente, de 2 e 0,4 UGM/ha de superficie
forraxeira.

Enténdese por U.G.M. os touros, vacas e outros animais da especie bovina de máis de 2 anos e os équidos de
máis de 6 meses. Para outras idades e especies de gando estabelécese a seguinte equivalencia:

Bóvidos de 6 meses a 2 anos................................................... 0,6 U.G.M
Ovino e caprino......................................................................... 0,15 U.G.M.

Unidades equivalentes de cultivos

Para homoxeneizar os diferentes tipos de cultivos, estabelécense coeficientes correctores que permiten
determinar as unidades equivalentes de cultivo (U.E.C.).

Enténdese por U.E.C. a hectárea de superficie agrícola á que se lle aplican os seguintes coeficientes:
Hectáreas de regadío..........................................................................1,00
Hectáreas de cultivo extensivo e plantacións de secaño ..................0,50
Hectáreas de plantacións non madeirábeis, forestais e arbustivas....0,30

Cálculo da superficie indemnizábel (S.I.)

É o resultado de sumarlle á superficie forraxeira computábel as unidades equivalentes de cultivo.

S.I. =  Si Ci +  Sj Cj

Onde é:

S.I.= superficie indemnizábel en ha.

Si = superficie forraxeira en ha.

Ci = coeficiente aplicábel ás superficies forraxeiras tipo i.

Sj = superficie de cultivo tipo j en ha.

Cj = coeficiente aplicábel ás superficies de cultivos tipo j.

Cálculo das axudas

As axudas por explotación calcularanse como segue:

Axuda (euros) = [superficie indemnizábel (ha)]

x [módulo base (euros/ha) x coeficientes aplicábeis ao módulo base]

A contía da indemnización compensatoria anual que pode percibir o titular da explotación non poderá ser
inferior a 300 euros nin superior a 2.500 euros.
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GASTO PUBLICO REQUIRIDO
POLA MEDIDA (euros correntes)

GASTO PÚBLICO TOTAL: 48.746.904 €

COMUNITARIO: 28.058.718 €

NACIONAL: 20.688.186 €

Biodiversidade: explotacións agrarias con
alto  valor  natural  (%  de  SAU  de  zonas
agrarias con alto valor natural (Rede
Natura 2000))

28,30 % (2004, IRENA 4)
Comúns de
base

Biodiversidade: poboación de aves nas
explotacións Non dispoñíbel

Número de explotacións subvencionadas
en zonas de montaña 6.500

Realización
Terras agrícolas subvencionadas en zonas
de montaña 150.000 ha

Resultado

Superficies xestionadas satisfactoriamente
que contribúen:
a) á biodiversidade e á

agricultura ou a silvicultura de
elevado valor natural;

b) á calidade da auga;
c) á loita contra o cambio

climático;
d) á calidade de solo;
e) a evitar a marxinación e

o abandono da terra.

Mellora da biodiversidade: 15.000 ha

Mellora da calidade da auga: 10.000 ha

Cambio climático: 15.000 ha

Mellora da calidade do solo: 15.000 ha

Evitar a degradación e o abandono das
terras: 30.000 ha

Mantemento das terras agrícolas e
forestais de elevado valor natural (cambios
experimentados polas áreas agrícolas e
forestais de alto valor natural)

Moi favorábel

INDICADORES

Repercusión

Mellora da calidade da auga (cambios no
balance bruto de nutrientes)

Moi favorábel

POSÍBEIS CRITERIOS DE PRIORIDADE

ACTUACIÓNS E BENEFICIARIOS

No  caso  de  que  as  solicitudes  de  axuda  superen  os  límites  orzamentarios,  as
autoridades de xestión poderán aplicar, entre outros, criterios de prioridade de
selección de beneficiarios como:

Ser agricultor mozo e/ou muller.
Explotacións prioritarias.
As explotacións situadas en zonas da Rede Natura 2000.
Explotacións que asumiran algún dos compromisos agroambientais

descritos na medida 2.1.4.
Explotacións que subscriban un contrato de explotación sostíbel coa

Consellería do Medio Rural.
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EIXE 2 Mellora do ambiente e do medio rural

FUNDAMENTO
XURÍDICO

- Artigo 36, alínea a), inciso ii) do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 37 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Anexo II, artigo 5.3.2.1.2. do Regulamento (CE) nº 1974/2006, polo que se
estabelecen as disposicións de aplicación do Feader.
- Marco Nacional de Desenvolvemento Rural 2007-2013. Número 5.2: outros
elementos comúns.
De acordo co anexo II do Regulamento (CE) nº 1974/2006, as disposicións dos
números 9.3.V.A.1) e 9.3.V.B.1),2) e 3), e do segundo trazo do número 9.3.V.B do
anexo II do Regulamento (CE) nº 817/2004 serán aplicábeis até o 31 de decembro
de 2009. Por este motivo, as disposicións desta medida están baseadas en
obxectivos e requisitos existentes en períodos de programación anteriores. A partir do
31 de decembro de 2009, no momento en que entre en vigor unha nova designación
de zonas desfavorecidas, levaranse a cabo as modificacións oportunas nesta medida.

XUSTIFICACIÓN
O abandono das terras agrícolas ten consecuencias negativas para o medio rural e o
ambiente. As axudas en zonas desfavorecidas deberían contribuír, a través do uso
continuado da terra, a manter e a promover sistemas viábeis de cultivo.

Medida destinada á utilización sostíbel das terras agrícolas.

OBXECTIVOS

Estas axudas tamén pretenden, ademais de evitar o abandono das zonas con
dificultades distintas das de montaña da Comunidade Autónoma, promover a
utilización de prácticas agrícolas respectuosas co ambiente, previr os incendios
forestais e a erosión do solo, o mantemento das comunidades rurais e a conservación
da paisaxe.
En relación con esta medida, hai que ter en conta que determinados preceptos do
Regulamento Feader que regulan as zonas desfavorecidas (artigo 37; números 2 e 4
do  art.  50;  número  3  do  art.  88)  só  serán  aplicábeis  a  partir  de  2010,  polo  que
mentres tanto se manterá vixente o réxime previsto no Regulamento 1257/1999, de
acordo  co  disposto  na  disposición  derrogatoria  estabelecida  no  art.  93  do
Regulamento Feader.

ALCANCE E ACCIÓNS

As axudas destinadas a compensar as demais zonas con dificultades que non sexan
zonas de montaña deben contribuír, a través dun uso continuado das terras agrícolas,
a manter o medio rural e a manter e fomentar os métodos sostíbeis de explotación
agrícola.
Terán o obxecto de indemnizar os agricultores polos custos adicionais e as perdas de
ingresos derivados das dificultades que supón a produción agrícola na zona en
cuestión. O pagamento concédese anualmente como unha cantidade por hectárea
de superficie agrícola útil.

POSÍBEIS ACTUACIÓNS

As zonas desfavorecidas distintas das de montaña están integradas por comarcas,
segundo a clasificación do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Nestas,
ademais de combater o perigo de despoboamento, é necesaria a conservación do
espazo natural. En aplicación da directiva comunitaria, deben cumprir
simultaneamente as seguintes condicións:
a) A presenza de terras pouco produtivas e pouco aptas para a intensificación de
cultivos,  cuxo  débil  potencial  non  se  pode  mellorar  sen  custos  excesivos.  Por  estas
circunstancias só son aproveitábeis principalmente para producións extensivas.
b) Ter resultados sensibelmente inferiores á media no que se refire aos principais
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índices que caracterizan a situación económica da agricultura.
c) A escasa densidade, ou tendencia á regresión, da poboación que depende
esencialmente da actividade agraria, e cuxa diminución acelerada poría en perigo a
viabilidade da zona e o mantemento da poboación mesma, co conseguinte risco para
o mantemento do medio natural.
A superficie total estimada das explotacións acollidas a esta axuda situadas en zonas
distintas das de montaña é dunhas 150.000 hectáreas.
A relación de municipios que teñen esta consideración figura na listaxe que se xunta
a esta medidamunicipios que teñen esta consideración figura no listado que
acompaña a esta medida.

Características principais

De  conformidade  co  estabelecido  no  Regulamento  (CE)  nº  1698/2005  do  Consello,
sobre  a  axuda  ao  Desenvolvemento  Rural  a  cargo  do  Fondo  Europeo  Agrícola  de
Desenvolvemento Rural (Feader), as características principais do Programa de
Indemnización Compensatoria para zonas desfavorecidas e zonas con limitacións
ambientais específicas son:

Contía do importe da axuda
1. O artigo 37 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 estabelece que a indemnización
compensatoria para as zonas con desvantaxes naturais ten como obxectivo
indemnizar os agricultores polos custos adicionais e as perdas de ingresos derivados
das dificultades que supón a produción agrícola nestas zonas. Preténdese asegurar
un uso continuado das terras agrarias, contribuíndo ao mantemento dunha
comunidade  rural  viábel  que  posibilite  a  conservación  do  campo,  así  como  o
mantemento e fomento de sistemas agrarios sostíbeis, con especial consideración
das esixencias ambientais.

En consecuencia, os titulares de explotacións agrarias cualificadas como prioritarias,
ou que reúnan as condicións definidas como actividade agraria a título principal e
que residan no termo municipal no que se encontre a súa explotación ou nalgún dos
municipios limítrofes, sempre que tanto a explotación como a residencia estean
situados en zonas definidas como desfavorecidas, poderán recibir unha
indemnización anual compensatoria, sempre que a explotación sexa considerada
como indemnizábel, en función das súas características e do cumprimento dos
requisitos que se estabelecen neste programa e nas normas de aplicación desta liña
de axudas.

A modulación das axudas estabelécese, de acordo co previsto no artigo 93 do
Regulamento (CE) 1698/2005, de conformidade co estabelecido nos preceptos non
derrogados do Regulamento (CE) 1257/1999, até o 31 de decembro de 2009, e en
función do artigo 37 do Regulamento (CE) 1698/2005, a partir do día seguinte da
dita data.

2. A mínima contía de indemnización compensatoria que pode recibir un titular de
explotación é de 300 euros. A indemnización non será, en ningún dos casos, superior
a 2500 euros por explotación, de conformidade co artigo 37.3 do Regulamento (CE)
nº 1698/2005 e co artigo 15.3 do Regulamento (CE) 1257/1999.

As superficies forraxeiras utilizadas polo titular da explotación para o pastoreo do
gando, de forma individual ou comunal, por ter dereito a un aproveitamento
estacional computaranse aplicando uns coeficientes correctores en función das súas
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características,  segundo  sexan  de  barbeito,  restrebeira  ou  ermo  a  pastos,  a  cuxa
superficie se lle aplicará un coeficiente do 15 % por hectárea. Así mesmo, cando o
período de aproveitamento pastábel estea comprendido entre 2 e 6 meses, o
coeficiente corrector será do 50 % por hectárea. A máxima carga gandeira admisíbel
será de 2 U.G.M. por hectárea de superficie forraxeira e a mínima de 0,7 U.G.M.

Ámbito de aplicación

Conforme o estabelecido no capítulo I do Regulamento (CE) 1698/2005, do Consello,
do 20 de setembro, poderáselles conceder unha indemnización compensatoria anual
pola superficie da explotación comprendida en zona desfavorecida aos agricultores
que reúnan os requisitos que se estabelecen neste programa e cuxas explotacións se
encontren total ou parcialmente nos termos municipais cualificados como zona
desfavorecida de acordo coa Directiva 86/466/CEE do Consello, do 14 de xullo de
1986, relativa á lista comunitaria de zonas agrícolas desfavorecidas en España,
conforme a Directiva 75/268/CEE.

REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA A MEDIDA 2.1.2.

ZONAS ELIXÍBEIS

Para optar ás axudas, as zonas distintas das zonas de montaña deberán estar:
a) afectadas por importantes dificultades naturais, especialmente a escasa

produtividade das terras ou condicións climáticas adversas, no caso de que o
mantemento dunha actividade agrícola extensiva resulte importante para a
xestión das terras , ou

b) afectadas por dificultades específicas, no caso de que a xestión de terras deba
manterse co fin de preservar ou mellorar o ambiente, manter o medio rural e
preservar o potencial turístico da zona co fin de protexer o litoral.

Canto ás zonas afectadas por dificultades específicas da alínea b), tratarase de zonas
agrícolas homoxéneas desde o punto de vista das condicións de produción naturais e
a súa superficie total non superará o 10 % da superficie do Estado membro de que se
trate.

BENEFICIARIOS
Agricultores que se comprometan a desenvolver as súas actividades agrícolas nas
zonas desfavorecidas designadas conforme o artigo 50, número 3 (zonas elixíbeis)
durante polo menos cinco anos a partir do primeiro pagamento da axuda.

Requisitos dos beneficiarios e as explotacións

Requisitos dos beneficiarios
a) Ser agricultor a título principal ou titular dunha explotación agraria cualificada como prioritaria, ben a

titulo individual ou como socio dunha explotación agraria constituída como entidade asociativa. Cada
socio poderá percibir a indemnización correspondente á súa cota de participación que, se é o caso,
deberá acumularse á da súa explotación individual para os efectos do cálculo dunha indemnización
compensatoria única.

b) Residir no termo municipal no que se encontre a súa explotación ou nalgún dos municipios limítrofes
situados nunha zona desfavorecida indicada no anexo. Este requisito só será esixíbel até o
31/12/2009.

c) Comprometerse formalmente a manter a actividade agraria polo menos durante os cinco anos
seguintes á data en que perciba a indemnización, salvo causa de forza maior.

d) Comprometerse formalmente a exercer a agricultura sostíbel empregando métodos de boas prácticas
agrícolas adecuadas ás características agrarias da localidade, compatíbeis co ambiente e de
mantemento do campo e a paisaxe.

Requisitos das explotacións
a) Estar situada total ou parcialmente en zonas desfavorecidas distintas das de montaña.
b) Ter unha carga gandeira por ha de superficie forraxeira mínima de 0,7 e máxima de 2 U.G.M.
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c) Ter unha superficie agrícola superior a 2 hectáreas.
d) Exercer a agricultura sostíbel empregando métodos de prácticas agrícolas que permitan manter as

boas condicións agrarias e ambientais de acordo coas condicións estabelecidas no Regulamento (CE)
1782/2003 e no Regulamento (CE) 796/2004.

e) As explotacións solicitantes da indemnización compensatoria deberán quedar inscritas no Rexistro de
Explotacións Agrarias que para tal fin estabeleza a Comunidade.

Incompatibilidades para a percepción da indemnización compensatoria
A indemnización compensatoria é incompatíbel coa percepción por parte do beneficiario dunha pensión de
xubilación, do subsidio de desemprego ou de calquera outra prestación pública análoga.

DEFINICIÓN DE SUPERFICIE MÍNIMA
Estabelécese unha superficie mínima de 2 hectáreas de superficie
agraria útil para poder ser perceptor da axuda.

MECANISMO DE CONVERSIÓN UTILIZADO EN
PASTOS COMÚNS

No caso de pastos comúns, a superficie computábel será
proporcional á superficie forraxeira utilizada por cada beneficiario.

SUPERFICIE A PARTIR DA CAL AS AXUDAS
SON DECRECENTES

Estabelécese que as axudas serán decrecentes a partir das 5
hectáreas.

REFERENCIAS DE TODAS AS OPERACIÓNS OU CONTRATOS EN CURSO DO PERÍODO ANTERIOR, INCLUÍDAS AS
CONDICIÓNS FINANCEIRAS, E DOS PROCEDEMENTOS E NORMAS (INCLUÍDOS OS TRANSITORIOS) APLICÁBEIS A
ESTES DE CONFORMIDADE CO REGULAMENTO (CE) Nº 1320/2006, POLO QUE SE ESTABELECEN NORMAS PARA A
TRANSICIÓN Á AXUDA AO DESENVOLVEMENTO RURAL ESTABELECIDA NO REGULAMENTO (CE) Nº 1698/2005.

Non existen operacións ou contratos en curso do período anterior relativos a esta medida.

CONFIRMACIÓN DE QUE OS REQUISITOS EN MATERIA DE CONDICIONALIDADE SON IDÉNTICOS AOS PREVISTOS NO
REGULAMENTO (CE) Nº 1782/2003.

Garántese que os requisitos en materia de condicionalidade aplicábeis a esta medida, en virtude do disposto
no art. 51 do Regulamento (CE) nº 1698/2005, son idénticos aos previstos no Regulamento (CE) nº
1782/2003 do Consello, do 29 de setembro de 2003, polo que se estabelecen disposicións comúns aplicábeis
aos réximes de axuda directa no marco da Política Agrícola Común, que introduce a obriga de cumprir cos
requisitos legais de xestión citados no seu anexo III e coas boas prácticas agrarias e ambientais enunciadas no
seu anexo IV. Respectarase, así mesmo, o disposto no Regulamento (CE) nº 796/2004, da Comisión, do 21 de
abril de 2004, polo que se estabelecen disposicións de aplicación da condicionalidade, así como a normativa
estatal e autonómica aplicábel, en particular as boas condicións agrarias e ambientais definidas no Real
Decreto  2352/2004,  do  23  de  decembro,  sobre  a  aplicación  da  condicionalidade  en  relación  coas  axudas
directas no marco da Política Agrícola Común.

Pagamento máximo para zonas con outras dificultades = 150
EUR/ha de SAU

LÍMITES DA AXUDA
Pagamento mínimo para compensar dificultades = 25 EUR/ha de
SAU

Importe das indemnizacións

Modulación das axudas
De conformidade co artigo 37 do Regulamento (CE) 1698/2005, as indemnizacións compensatorias
estabelécense co obxectivo de axudar a contrarrestar as dificultades existentes en forma suficiente mais non
excesiva. Para tal fin, entendemos por suficiente que os beneficiarios se consideran normalmente
compensados pola sociedade en xusta reciprocidade á súa contribución ao mantemento e conservación do
medio natural.

O MNDR sinala no seu número 5.2, dentro dos elementos comúns a todos os programas, que as Comunidades
Autónomas que inclúan axudas destinadas a indemnizar a agricultura nestas zonas nos seus Programas de
Desenvolvemento Rural deberán estabelecer gradacións en función de criterios físicos e socioeconómicos de
prioridade destas axudas.
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Módulos de base

O módulo de base indica a cantidade unitaria que se debe pagar na indemnización compensatoria, expresada
en euros  por  hectárea de superficie  indemnizábel.  En todo caso,  a  axuda máxima por  hectárea será de 150
euros  e  a  mínima  de  25  euros  por  hectárea,  conforme  o  estabelece  o  Regulamento  (CE)  nº  1698/2005,  a
partir  do  1  de  xaneiro  de  2010,  e  de  200  euros  con  anterioridade  a  esta  data,  segundo  o  estabelecido  no
Regulamento (CE) 1257/1999.

Con base no exposto no punto anterior, estabelécese un módulo  de  57  euros  por  hectárea  de  superficie
indemnizábel (S.I.); este módulo incrementarase un 20 % no caso de que o produtor subscriba un contrato de
explotación sostíbel coa Consellería do Medio Rural.

Ao módulo de base aplícanselle dous coeficientes correctores en función de:
Superficie indemnizábel da explotación (C1).
Renda fiscal declarada polo titular da explotación (C2).
Condicións socioeconómicas do concello no que está situada a explotación (C3).

COEFICIENTE C1

Superficie indemnizábel nas explotacións (en ha). C1: coeficiente aplicábel ao módulo base:

Menor ou igual a 5 1,00

Máis de 5 e até 25 0,75

Máis de 25 e até 50 0,50
Entre 50 e 100 ha o pagamento será de 25 €/ha de superficie indemnizábel. Por enriba de 100 ha de
superficie indemnizábel non se realizarán pagamentos. En todo caso, de acordo co anexo do Regulamento (CE)
nº 1698/2005, o importe da axuda non será inferior a 25 €/ha.

COEFICIENTE C2

Base impoñíbel xeral fiscal declarada polo beneficiario C2: coeficiente aplicábel ao módulo base:
Menor do 50 % da renda de referencia 1,20
Maior do 50 % da renda de referencia 1

A renda agraria de referencia para o ano 2007 é de 22.732,00 euros.

COEFICIENTE C3

Condicións socioeconómicas do concello no que está situada a explotación C3: coeficiente aplicábel ao
módulo base:

 O valor deste coeficiente especificarase na convocatoria de axudas e para o seu cálculo teranse en conta as
variábeis de índole socioeconómica utilizadas na Estratexia Galega para o Medio Rural para a definición das
tipoloxías territoriais municipais.

Superficie agrícola indemnizábel

Superficies non computábeis

Para os efectos do cómputo das hectáreas da superficie agrícola indemnizábel, exclúense as superficies de
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Superficie forraxeira

É a superficie agrícola destinada á alimentación do gando, en forma de pastoreo ou sega. Así mesmo,
defínense como tales aquelas que o titular da explotación utilice para o pastoreo do gando, de forma individual
ou  conxunta,  por  ter  dereito  a  un  aproveitamento  estacional.  O  cómputo  destas  superficies  forraxeiras
realizarase aplicando os seguintes coeficientes redutores:

Coeficiente Ci
Hectáreas de barbeito, restrebeira e ermo a pastos.............................. 0,15
Hectáreas de pastos aproveitábeis por un período de 2 a 6 meses...0, 50

No caso de pastos comúns, a superficie computábel será proporcional á superficie forraxeira utilizada por cada
beneficiario.

Carga gandeira

A carga gandeira admisíbel máxima e mínima será, respectivamente, de 2 e 0,7 UGM/ha de superficie
forraxeira.

Enténdese por U.G.M. os touros, vacas e outros animais da especie bovina de máis de 2 anos e os équidos de
máis de 6 meses. Para outras idades e especies de gando estabelécese a seguinte equivalencia:

Bóvidos de 6 meses a 2 anos........................................ 0,6 U.G.M
Ovino e caprino.............................................................. 0,15 U.G.M.

Unidades equivalentes de cultivos
Para homoxeneizar os diferentes tipos de cultivos estabelécense coeficientes correctores que permiten
determinar as unidades equivalentes de cultivo (U.E.C.).

Enténdese por U.E.C. a hectárea de superficie agrícola á que se lle aplican os seguintes coeficientes:
Hectáreas de regadío........................................................................... 1,00
Hectáreas de cultivo extensivo e plantacións de secaño................... 0,50
Hectáreas de plantacións non madeirábeis, forestais e arbustivas... 0,30

Cálculo da superficie indemnizábel (S.I.)

É o resultado de sumarlle á superficie forraxeira computábel as unidades equivalentes de cultivo.

S.I. =  Si Ci +  Sj Cj

Onde é:

S.I.= superficie indemnizábel en ha.

Si = superficie forraxeira en ha.

Ci = coeficiente aplicábel ás superficies forraxeiras tipo i.

Sj = superficie de cultivo tipo j en ha.

Cj = coeficiente aplicábel ás superficies de cultivos tipo j.

Cálculo das axudas

As axudas por explotación calcularanse como segue:
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Axuda (euros) = [superficie indemnizábel (ha)]
x [módulo base (euros/ha) x coeficientes aplicábeis ao módulo base]

A contía da indemnización compensatoria anual que pode percibir o titular da explotación non poderá ser
inferior a 300 euros nin superior a 2.500 euros.

GASTO PUBLICO REQUIRIDO
POLA MEDIDA (euros
correntes)

GASTO PÚBLICO TOTAL: 17.352.326 €

 COMUNITARIO: 9.987.999 €

NACIONAL: 7.364.327 €

Biodiversidade: explotacións agrarias con alto
valor natural (% de SAU de áreas agrarias con
alto valor natural (Rede Natura 2000)

28,30 % (2004, IRENA)
Comúns de
base

Biodiversidade: poboación de aves nas
explotacións Non dispoñíbel

Número de explotacións subvencionadas
noutras zonas con dificultades distintas das de
montaña

2.840

Realización
Superficies agrícolas subvencionadas en zonas
con dificultades distintas das de montaña

50.227

Resultado

Superficies xestionadas satisfactoriamente que
contribúen:
a) á biodiversidade e á agricultura ou á

silvicultura de elevado valor natural;
b) á calidade da auga;
c) á loita contra o cambio climático;
d) á calidade do solo;

e) a evitar a marxinación e o abandono
da terra.

Mellora da biodiversidade: 5.010 ha

Mellora da calidade da auga: 3.485
ha

Cambio climático: 5.010 ha

Mellora da calidade do solo: 5.010
ha

Evitar a degradación e o abandono
das terras: 10.020 ha

Mantemento de cultivos e silvicultura de alto
valor natural (cambios na área de alto valor
natural)

Moi favorábel

INDICADORES

Repercusión
Mellora na calidade da auga (cambios no
balance bruto de nutrientes)

Moi favorábel

POSÍBEIS CRITERIOS DE PRIORIDADE

ACTUACIÓNS E
BENEFICIARIOS

No  caso  de  que  as  solicitudes  de  axuda  superen  os  límites  orzamentarios,  poderán
aplicarse, entre outros, criterios de prioridade de selección de beneficiarios como:

a) Ser agricultor mozo e/ou muller.
b) As explotacións situadas en zonas da Rede Natura 2000.
c) Explotacións subscritas a algunha das axudas agroambientais descritas na

medida 214.
d) Explotacións prioritarias.
e) Explotacións que subscriban un contrato de explotación sostíbel coa Consellería

do Medio Rural.
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LISTA DE ZONAS DESFAVORECIDAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE
GALICIA

PROVINCIA MUNICIPIO MUNICIPIO CLASE ZONA

15 18 A CAPELA 3 Montaña

15 3 ARANGA 3 Montaña

15 6 ARZÚA 2 Desfavorecida

15 70 AS PONTES 3 Montaña

15 81 AS SOMOZAS 3 Montaña

15 10 BOIMORTO 2 Desfavorecida

15 901 CARIÑO 3 Montaña

15 22 CEDEIRA 3 Montaña

15 24 CERCEDA 2 Desfavorecida

15 25 CERDIDO 3 Montaña

15 27 COIROS 3 Montaña

15 32 CURTIS 2 Desfavorecida

15 38 FRADES 2 Desfavorecida

15 39 IRIXOA 2 Desfavorecida

15 44 MAÑÓN 3 Montaña

15 46 MELIDE 2 Desfavorecida

15 47 MESÍA 2 Desfavorecida

15 50 MONFERO 3 Montaña

15 66 O PINO 2 Desfavorecida

15 59 ORDES 2 Desfavorecida

15 60 OROSO 2 Desfavorecida

15 61 ORTIGUEIRA 3 Montaña

15 76 SAN SADURNIÑO 3 Montaña

15 79 SANTISO 2 Desfavorecida

15 80 SOBRADO 2 Desfavorecida

15 83 TOQUES 2 Desfavorecida

15 84 TORDOIA 2 Desfavorecida

15 85 TOURO 2 Desfavorecida
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15 86 TRAZO 2 Desfavorecida

15 88 VAL DO DUBRA 2 Desfavorecida

15 90 VILASANTAR 2 Desfavorecida

27 18 A FONSAGRADA 3 Montaña

27 44 A PASTORIZA 2 Desfavorecida

27 47 A POBRA DE BROLLÓN 3 Montaña

27 48 A PONTENOVA 3 Montaña

27 1 ABADÍN 3 Montaña

27 2 ALFOZ 3 Montaña

27 3 ANTAS DE ULLA 2 Desfavorecida

27 37 AS NOGAIS 3 Montaña

27 4 BALEIRA 3 Montaña

27 901 BARALLA 3 Montaña

27 67 BARALLA (INE 901) 3 Montaña

27 6 BECERREA 3 Montaña

27 7 BEGONTE 2 Desfavorecida

27 8 BOVEDA 2 Desfavorecida

27 9 CARBALLEDO 3 Montaña

27 10 CASTRO DE REI 2 Desfavorecida

27 11 CASTROVERDE 2 Desfavorecida

27 12 CERVANTES 3 Montaña

27 16 CHANTADA 3 Montaña

27 15 COSPEITO 2 Desfavorecida

27 17 FOLGOSO DO COUREL 3 Montaña

27 20 FRIOL 2 Desfavorecida

27 22 GUITIRIZ 3 Montaña

27 23 GUNTIN 2 Desfavorecida

27 26 LANCARA 3 Montaña

27 28 LUGO 2 Desfavorecida

27 29 MEIRA 3 Montaña

27 30 MONDOÑEDO 3 Montaña

27 31 MONFORTE DE LEMOS 2 Desfavorecida
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27 32 MONTERROSO 2 Desfavorecida

27 33 MURAS 3 Montaña

27 34 NAVIA DE SUARNA 3 Montaña

27 35 NEGUEIRA DE MUÑIZ 3 Montaña

27 14 O CORGO 2 Desfavorecida

27 24 O INCIO 3 Montaña

27 43 O PÁRAMO 2 Desfavorecida

27 58 O SAVIÑAO 2 Desfavorecida

27 63 O VALADOURO 3 Montaña

27 38 OUROL 3 Montaña

27 39 OUTEIRO DE REI 2 Desfavorecida

27 40 PALAS DE REI 2 Desfavorecida

27 41 PANTÓN 2 Desfavorecida

27 42 PARADELA 3 Montaña

27 45 PEDRAFITA DO CEBREIRO 3 Montaña

27 46 POL 2 Desfavorecida

27 49 PORTOMARÍN 2 Desfavorecida

27 50 QUIROGA 3 Montaña

27 56 RÁBADE 2 Desfavorecida

27 52 RIBAS DE SIL 3 Montaña

27 53 RIBEIRA  DE PIQUÍN 3 Montaña

27 54 RIOTORTO 3 Montaña

27 55 SAMOS 3 Montaña

27 57 SARRIA 2 Desfavorecida

27 59 SOBER 2 Desfavorecida

27 60 TABOADA 2 Desfavorecida

27 62 TRIACASTELA 3 Montaña

27 65 VILALBA 2 Desfavorecida

27 21 XERMADE 3 Montaña

32 14 A BOLA 2 Desfavorecida

32 34 A GUDIÑA 3 Montaña

32 47 A MERCA 2 Desfavorecida
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32 48 A MEZQUITA 3 Montaña

32 59 A PEROXA 3 Montaña

32 62 A PORQUEIRA 2 Desfavorecida

32 72 A RÚA 3 Montaña

32 80 A TEIXEIRA 3 Montaña

32 83 A VEIGA 3 Montaña

32 1 ALLARIZ 2 Desfavorecida

32 2 AMOEIRO 2 Desfavorecida

32 3 ARNOIA 3 Montaña

32 4 AVIÓN 3 Montaña

32 5 BALTAR 3 Montaña

32 6 BANDE 3 Montaña

32 8 BARBADAS 2 Desfavorecida

32 7 BAÑOS DE MOLGAS 2 Desfavorecida

32 10 BEADE 2 Desfavorecida

32 11 BEARIZ 3 Montaña

32 13 BOBORÁS 2 Desfavorecida

32 16 CALVOS DE RANDÍN 3 Montaña

32 18 CARBALLEDA DE AVIA 2 Desfavorecida

32 17 CARBALLEDA DE V. 3 Montaña

32 20 CARTELLE 2 Desfavorecida

32 22 CASTRELO DE MIÑO 2 Desfavorecida

32 21 CASTRELO DO VAL 3 Montaña

32 23 CASTRO CALDELAS 3 Montaña

32 24 CELANOVA 2 Desfavorecida

32 25 CENLLE 2 Desfavorecida

32 29 CHANDREXA DE QUEIXA 3 Montaña

32 26 COLES 2 Desfavorecida

32 27 CORTEGADA 2 Desfavorecida

32 28 CUALEDRO 3 Montaña

32 30 ENTRIMO 3 Montaña

32 31 ESGOS 3 Montaña
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32 33 GOMESENDE 3 Montaña

32 38 LAROUCO 3 Montaña

32 39 LAZA 3 Montaña

32 40 LEIRO 2 Desfavorecida

32 41 LOBEIRA 3 Montaña

32 42 LOBIOS 3 Montaña

32 43 MACEDA 3 Montaña

32 44 MANZANEDA 3 Montaña

32 45 MASIDE 2 Desfavorecida

32 46 MELÓN 3 Montaña

32 49 MONTEDERRAMO 3 Montaña

32 50 MONTERREI 3 Montaña

32 51 MUÍÑOS 3 Montaña

32 52 NOGUEIRA DE RAMUÍN 3 Montaña

32 9 O BARCO VALDEORRAS 3 Montaña

32 15 O BOLO 3 Montaña

32 19 O CARBALLIÑO 2 Desfavorecida

32 35 O IRIXO 3 Montaña

32 53 OÍMBRA 3 Montaña

32 12 OS BLANCOS 3 Montaña

32 54 OURENSE 2 Desfavorecida

32 63 P. DE TRIVES 3 Montaña

32 55 PADERNE DE ALLARIZ 2 Desfavorecida

32 56 PADRENDA 3 Montaña

32 57 PARADA DEL SIL 3 Montaña

32 58 PEREIRO DE AGUIAR 2 Desfavorecida

32 60 PETÍN 3 Montaña

32 61 PIÑOR-CEA 3 Montaña

32 64 PONTEDEVA 2 Desfavorecida

32 65 PUNXÍN 2 Desfavorecida

32 66 QUINTELA DE LEIRADO 3 Montaña

32 67 RAIRIZ DE VEIGA 3 Montaña



Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza 2007-2013                                      . 30-10-2007

282

32 68 RAMIRÁS 2 Desfavorecida

32 69 RIBADAVIA 2 Desfavorecida

32 70 RÍO 3 Montaña

32 71 RIÓS 3 Montaña

32 73 RUBIA 3 Montaña

32 74 SAN AMARO 2 Desfavorecida

32 75 SAN CIBRAO DAS VIÑAS 2 Desfavorecida

32 76 SAN CRISTOBO DE CEA 2 Desfavorecida

32 77 SANDIÁS 2 Desfavorecida

32 78 SARREAUS 2 Desfavorecida

32 79 TABOADELA 2 Desfavorecida

32 81 TOÉN 2 Desfavorecida

32 82 TRASMIRÁS 2 Desfavorecida

32 84 VEREA 3 Montaña

32 85 VERÍN 3 Montaña

32 86 VIANA DO BOLO 3 Montaña

32 87 VILAMARÍN 2 Desfavorecida

32 88 VILAMARTÍN VALDEORRA 3 Montaña

32 89 VILAR DE BARRIO 3 Montaña

32 90 VILAR DE SANTOS 2 Desfavorecida

32 91 VILARDEVOS 3 Montaña

32 92 VILARIÑO DE CONSO 3 Montaña

32 32 XINZO DE LIMIA 2 Desfavorecida

32 36 XUNQUEIRA DE AMBIA 2 Desfavorecida

32 37 XUNQUEIRA ESPADAÑEDO 3 Montaña

36 9 A CAÑIZA 3 Montaña

36 17 A ESTRADA 2 Desfavorecida

36 25 A LAMA 3 Montaña

36 20 AGOLADA 2 Desfavorecida

36 1 ARBO 3 Montaña

36 34 AS NEVES 3 Montaña

36 7 CAMPO LAMEIRO 3 Montaña
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36 11 CERDEDO 3 Montaña

36 12 COTOBADE 3 Montaña

36 14 CRECENTE 3 Montaña

36 15 CUNTIS 2 Desfavorecida

36 16 DOZÓN 3 Montaña

36 18 FORCAREI 3 Montaña

36 19 FORNELOS 3 Montaña

36 24 LALÍN 2 Desfavorecida

36 30 MONDARIZ 3 Montaña

36 13 O COVELO 3 Montaña

36 37 PAZOS DE BORBÉN 3 Montaña

36 43 PONTE CALDELAS 3 Montaña

36 47 RODEIRO 2 Desfavorecida

36 52 SILLEDA 2 Desfavorecida

36 59 VILA DE CRUCES 2 Desfavorecida
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MEDIDA 214.1 Axudas a produtores agrarios que estabelezan métodos de produción respectuosos co
ambiente e de conservación da paisaxe

EIXE 2 Mellora do ambiente e do medio rural

FUNDAMENTO
XURÍDICO

- Artigo 36, alínea a), inciso iv) do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 39 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 41, alínea a) do Regulamento (CE) nº 1698/2005: investimentos non

produtivos relacionados co cumprimento de compromisos.
- Artigos 26, 27, 28 e 29, anexo II, número 5.3.2.1.4 do Regulamento de aplicación.
- Marco Nacional de Desenvolvemento Rural 2007-2013. Número 5.2: outros

elementos comúns.

XUSTIFICACIÓN

Os instrumentos agroambientais son necesarios para apoiar o desenvolvemento
sostíbel e o mantemento da biodiversidade de zonas rurais e para responder á
demanda cada vez maior da sociedade de servizos ambientais. As axudas concedidas
baixo esta medida deben animar os agricultores e outros administradores de terras a
servir á sociedade no seu conxunto mediante a introdución ou continuando coa
aplicación de métodos de produción agrícola compatíbeis coa protección e mellora do
ambiente, a paisaxe e as súas características, os recursos naturais, o solo e a
diversidade xenética.
Tal e como estabelece o Marco Nacional de Desenvolvemento Rural, esta axuda
responde ao estabelecido nas Directrices Estratéxicas Comunitarias de
Desenvolvemento Rural (2006/144/CE) e no Plan Estratéxico Nacional, sendo unha
actuación básica do eixe 2 para o logro dos obxectivos ambientais e de benestar
animal.

OBXECTIVOS

Con  esta  medida  de  axuda  a  produtores  agrarios  que  estabelezan  métodos  de
produción respectuosos co ambiente e a conservación da paisaxe preténdese
satisfacer a crecente demanda de conservación ambiental da sociedade actual a
través do fomento de prácticas agrarias que contribúan á protección ambiental, dos
recursos naturais, da paisaxe, do solo e dos recursos xenéticos autóctonos. Ao mesmo
tempo, con esta medida préstaselle apoio ao desenvolvemento e estabelecemento de
produtos agrarios con maior valor engadido, que permitirán un incremento dos
ingresos no medio rural e, polo tanto, un incentivo ao mantemento da poboación, o
que, en suma, redundará nunha mellora do ámbito rural.

ALCANCE E
ACCIÓNS

Estes compromisos deben ir alén das normas obrigatorias estabelecidas de
conformidade cos artigos 4 e 5 e anexos III e IV do Regulamento (CE) nº 1782/2003
do Consello, así como dos requisitos mínimos para o uso de produtos de protección
das plantas, de fertilizantes e doutros requisitos obrigatorios pertinentes estabelecidos
pola lexislación estatal e autonómica.
As axudas concederanse anualmente e  cubrirán os  custos  adicionais  e  as  perdas de
ingresos derivados do compromiso subscrito. De ser necesario, poderán cubrir tamén
os custos de transacción.

POSÍBEIS
ACTUACIÓNS

Para o deseño desta medida tomáronse como base, ademais do art. 39 do
Regulamento (CE) 1698/2005 do Consello, as medidas agroambientais desenvolvidas
durante o período 1993-1999, tanto nos seus aspectos técnicos como económicos (en
concreto, nas Decisións da Comisión (CEE) VI/18/95 do 19 de xaneiro de 1995,
Decisión (CE) VI/135/97 do 18 de febreiro de 1997 e Decisión (CE) VI/3465/97 do 3
de decembro de 1997, Decisión C (1999) 21 do 9 de febreiro de 1999, así como os
Documentos de Traballo do Comité STAR números VIN/8064/94. Rev2, VI/4878/94
Rev2, VI/9178/96, VI/8189/97 e VI3792/99 que as desenvolven), así como as
desenvolvidas durante o período 2000-2006 a través do Regulamento (CE) 1257/99
do Consello no seu capítulo VI e as súas posteriores modificacións e regulamentos de
aplicación.
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As actuacións contempladas nesta medida consisten en axudas aos agricultores e
responsábeis da xestión de terras que se acollan ás medidas descritas neste número
mediante un compromiso subscrito de forma voluntaria. O contido e os compromisos
de cada medida así como as primas e as súas xustificacións detállanse no anexo
adxunto.

Medida 1 - Variedades autóctonas vexetais en risco de erosión xenética
O obxectivo desta medida é o de fomentar a recuperación de determinadas
especies e variedades de cultivos vexetais en perigo de extinción, mantendo
superficies para a protección, uso e mantemento da diversidade xenética.

Medida 2. - Control integrado e produción integrada
Esta actuación trata de reducir a potencial contaminación de solos e augas
fomentando a adopción de métodos de produción vexetal así como métodos
de loita natural, biolóxica ou tecnolóxica contra os organismos nocivos,
utilizando ao máximo os recursos e os mecanismos de produción naturais e
asegurando  a  longo  prazo  unha  agricultura  sostíbel  e  a  protección  dos
recursos naturais.

Medida 3 - Agricultura e gandaría ecolóxica
As tecnoloxías agrarias ecolóxicas perseguen a obtención de alimentos
baseados en métodos respectuosos co ambiente, compatíbel coa obtención
dunha rendibilidade razoábel para os produtores. As normas básicas deste
sistema de produción están estabelecidas no Regulamento 2092/91, que
regula a produción ecolóxica, e levan implícito estar inscrito no Consello
Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia.
Os sistemas de produción ecolóxica non empregan fertilizantes inorgánicos
nin fitosanitarios de síntese para o control de pragas, enfermidades e/ou flora
adventicia, nin métodos que provoquen unha deterioración do solo e o
ambiente en xeral. Con respecto á gandaría, non se empregan antibióticos,
hormonas ou outros preparados como alimentos ou tratamentos preventivos.
A crianza do animal baséase en sistemas produtivos que permitan o máximo
benestar dos animais.

Medida 4 - Loita contra a erosión en medios fráxiles
O obxectivo fundamental desta medida é a protección do solo, evitando as
perdas de arrastres debidas á erosión en cultivos leñosos ou herbáceos
situados en zonas con fortes pendentes.
Nesta medida preténdese o mantemento de especies e cultivos con técnicas
de labrado de conservación, sementeiras directas ou non labrado, limpezas
etc.,  para  manter  a  cuberta  vexetal  en  zonas  de  alto  risco  de  erosión
(consecuencia da súa situación xeográfica, orografía e réxime pluviométrico).
Con esta actuación preténdese minimizar o risco de perdas de solo que
doutro xeito se poderían producir en superficies agrícolas, pastos arbustivos
ou pastos baixo arboredo.

Medida 5. - Mantemento de razas autóctonas puras en perigo de extinción
Dirixida ao mantemento da riqueza xenética e biodiversidade conservando
estas especies animais en perigo de desaparición, perfectamente adaptadas
pola súa rusticidade ao medio físico onde se desenvolven.

Medida 6. - Utilización racional dos recursos forraxeiros
Pretende conservar os ecosistemas agrarios e os seus recursos, facendo unha
xestión racional dos aproveitamentos gandeiros e das actuacións de
protección da cuberta. Conseguir o mellor aproveitamento de restrebeiras e
superficies pastábeis, con respecto ás cargas gandeiras admisíbeis, a
conservación das masas arborizadas con podas e  tratamentos de control  de
pragas e enfermidades, o respecto dunhas cargas gandeiras máximas e
mínimas adecuadas a todo tipo de ecoagrosistema, realizando limpezas de
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vexetación e outras adaptadas ao seu ecosistema de acollida.
As súas primas complementarias perseguen como obxectivos:
- Roza complementaria: como medida de mellora dos pastos nos que

aparecen especies rexeitadas polo gando, minguando a súa calidade.
- Pastoreo con razas autóctonas: búscase apoiar a utilización de animais

con elevada rusticidade e grande adaptación ao pastoreo.
- Redución da cabana gandeira bovina e ovina por unidade de

superficie forraxeira: o seu obxectivo é a protección do solo, diminuíndo
de forma efectiva a carga gandeira en pradarías e pasteiros que sufriron
un desequilibrio polo pastoreo excesivo na súa composición florística, coa
subseguinte aparición de especies non desexábeis para o gando,
fomentando sistemas de aproveitamento de pastos racionais adaptados
a cargas gandeiras que permitan explotacións máis extensivas, cunha
redución efectiva de, polo menos, 0,3 UGM/ha. A prima está calculada
para aplicar tres situacións (redución da carga gandeira por diminución
do censo de gando, por ampliación da superficie ou unha combinación de
ambas). A fórmula de cálculo considera a opción máis sinxela e a máis
probábel en Galiza que, debido aos altos prezos da terra e as dificultades
existentes para o arrendamento de terras, consiste na redución do gando.
En  calquera  caso,  a  prima  será  única,  sen  diferenciar  a  opción  de
redución  de  carga  que  utilicen  (reducir  gando,  aumentar  a  superficie  ou
unha  combinación  de  ambas).  Con  todo,  é  importante  destacar  que  a
axuda se calculará sobre a superficie inicial (multiplicando a prima por
hectárea polo número inicial de hectáreas da explotación).

- Utilización de sistemas extensivos na alimentación en explotacións de
produción de leite e ceba de ruminantes: dirixida a reducir a carga
gandeira en explotacións de produción de leite e ceba de ruminantes para
que eviten a intensificación na carga gandeira e deste xeito reducir o risco
de contaminación ambiental por efluentes do gando e reducir o risco
sanitario das altas concentracións de animais. Require que a explotación
manteña unha carga gandeira máxima de 2 UGM/ha e unha superficie de
pradaría non inferior ao 50 % da superficie total.

- Utilización de sistemas de pastoreo na alimentación do gando en
explotacións de produción de leite e ceba de ruminantes: dirixida á
utilización de sistemas de pastoreo en explotacións de produción de leite
de vacún, novelas de recría e ceba de ruminantes, orientado á mellora
nas condicións de cría do gando, redución do risco de erosión e
contaminación por efluentes do gando e utilización de sistemas sostíbeis
respectuosos co ambiente. Require un período mínimo de pastoreo de
catro meses, unha superficie de pradaría non inferior ao 75 % da
superficie forraxeira e unha carga gandeira máxima na explotación de 2
UGM/ha.

Medida 7. - Apicultura para a mellora da biodiversidade en zonas fráxiles
Ten como obxectivo a mellora da biodiversidade nos agroecosistemas de
pradarías, pasteiros e monte onde poidan existir endemismos e especies
sucesorias.

Medida 8. - Mellora e conservación do medio físico en zonas de prados e pastos
incluídas na Rede Natura 2000

Proponse fomentar unha xestión racional de pastos, coa redución efectiva da
carga gandeira da explotación de orixe, con desprazamento físico do gando,
contribuíndo á recuperación do solo e a súa diversidade florística dentro das
áreas incluídas na Rede Natura 2000.
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REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA A MEDIDA 2.1.4-1

BENEFICIARIOS Os beneficiarios poderán ser seleccionados, se procede, por medio de
licitacións baseadas en criterios de eficiencia económica e ambiental.

Terán dereito a percibir as axudas estabelecidas neste programa os titulares de explotacións agrarias  que
se comprometan contractualmente, por un período mínimo de cinco anos, a cumprir os compromisos
dunha ou varias das medidas agroambientais en toda ou en parte da súa explotación.
O  compromiso  formalizarase  a  través  da  subscrición  dun  contrato  de  explotación  sostíbel  (CES)  coa
Consellería do Medio Rural, no que poderán incluírse, ademais, outras medidas nos termos recollidos no
punto 5.2 do PDR. En todo caso, respectaranse os compromisos contraídos durante o anterior período de
programación até a finalización destes, sen necesidade de que subscriban o CES.
Os titulares  de explotación poderán ser  persoas de dereito  público  ou privado,  físicas  ou xurídicas,  ou as
agrupacións dos produtores encargadas de exercer a actividade agraria, organizando os bens e dereitos
integrantes da explotación con criterios empresariais e asumindo os riscos e as responsabilidades civís,
sociais e fiscais que poidan derivarse da xestión da explotación. Inclúe, así mesmo, aquelas entidades
públicas de montes de utilización comunal que teñen organizado o seu aproveitamento en común
mediante ordenanza de pastos ou regulamento de utilización.
Todos os beneficiarios deberán pertencer a algunha entidade asociativa agraria.

ACTIVIDADES NAS QUE
PODEN BASEARSE OS
COMPROMISOS
AGROAMBIENTAIS

Agricultura ecolóxica.
Produción integrada.
Extensificación de sistemas de cultivo: redución de fertilizantes, redución
de praguicidas e extensificación do gando.
Rotación de colleitas, mantemento de superficies con abandono do
cultivo.
Accións para previr ou reducir a erosión de solo.
Recursos xenéticos (razas locais en perigo de perda, plantas baixo ameaza
de erosión xenética).
Accións de protección e aumento da biodiversidade.
Mantemento da paisaxe, incluída a protección de características históricas
na rexión agrícola.

GRAO DE ESIXENCIA DOS
COMPROMISOS

Os compromisos adquiridos deben impoñer maiores esixencias que:
os requisitos obrigatorios correspondentes estabelecidos nos artigos 4 e 5
dos anexos III e IV do Regulamento (CE) 1782/2003;
os requisitos mínimos que se estabelezan no programa en relación coa
utilización de fertilizantes e produtos fitosanitarios e outros requisitos
obrigatorios pertinentes estabelecidos na lexislación estatal e
autonómica, sinalados no programa.

O alcance dos compromisos concretos por asumir en relación con cada unha
das medidas figura nas táboas que se xuntan a esta ficha.

PERÍODO DE SUBSCRICIÓN
DOS COMPROMISOS

Período de entre cinco e sete anos.
No caso de necesidade debidamente xustificada, poderá estabelecerse un
período máis longo de acordo co procedemento ao que se refiren os artigos 4
e 7 da Decisión 1999/468/CEE.
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OUTRAS CONDICIÓNS DOS
PAGAMENTOS AMBIENTAIS

BOAS CONDICIÓNS AGRARIAS E AMBIENTAIS:

Considerarase obrigatorio para acollerse a este réxime de axudas o
cumprimento das boas condicións agrarias e ambientais que  se  citan  a
seguir:

No relativo a evitar a erosión do solo:
Non se deberá labrar na dirección da pendente cando esta sexa maior

do  10  %  en  terras  de  cultivo  ou  do  15  %  en  viñedo,  agás  en  parcelas
inferiores a 1 ha ou de forma complexa.

En  cultivos  herbáceos  de  inverno  non  se  labrará  entre  a  data  de
recolección e o 1 de agosto.

En barbeito, terras de retirada ou terras non cultivadas realizaranse
as prácticas tradicionais de cultivo, de mínimo labrado ou de
mantemento dunha superficie vexetal axeitada.

En zonas de alto risco de erosión respectaranse as pautas de rotación
de cultivos e os tipos de cuberta vexetal axeitados.

Os socalcos de retención manteranse en bo estado de conservación.

No relativo á conservación da materia orgánica do solo:
Non se queimarán restrebas, agás por razóns fitosanitarias e coa

autorización correspondente, cumprindo coas normas de prevención de
incendios.

Eliminaranse os restos de colleita e poda de forma axeitada
(compostaxe, enterramento, etc.).

No  relativo  ao  mantemento  da  estrutura  do  solo  e  a  evitar  a
compactación:

En terreos saturados ou encharcados non se empregarán vehículos
nin maquinaria, agás para realizar tratamentos fitosanitarios, recollida de
colleita ou subministración de alimento ao gando.

No relativo ao mantemento mínimo das superficies agrarias:
Non se queimarán sen autorización nin se cavarán pastos

permanentes agás para rexeneración.
En pastos permanentes manterase unha carga gandeira igual ou

superior a 0,4 UGM/ha en zonas de montaña, 0,7 UGM/ha en zonas
desfavorecidas e 0,9 UGM/ha no resto das zonas. No caso de pastos
permanentes nos que non se alcance a carga gandeira axeitada,
evitarase a invasión arbustiva.

En terras de cultivo evitarase a invasión de especies de vexetación
espontánea non desexábeis, definidas pola Consellería do Medio Rural e
que son: Senecio spp, Rumex spp e Cirsium spp.

No relativo a evitar a deterioración dos hábitats:
Manteranse as características topográficas e os elementos

estruturais do terreo. Para poder facer modificacións será precisa a
autorización administrativa correspondente.

Non se aplicarán produtos fitosanitarios, lamas de depuradora,
fertilizantes, compost, zurros nin esterco sobre terreos encharcados ou
con neve nin sobre augas correntes ou estancadas.
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OUTRAS CONDICIÓNS DOS
PAGAMENTOS AMBIENTAIS

As explotacións gandeiras en estabulación permanente ou
semipermanente contarán con depósitos de esterco/zurro estancos e de
capacidade suficiente ou ben coa xustificación do seu sistema de
retirada.

REQUISITOS LEGAIS DE XESTIÓN:

Canto aos requisitos legais de xestión, son os que aparecen nas táboas que
xuntan  a  esta  medida, nas que figura a normativa comunitaria, estatal e
autonómica de aplicación.

REQUISITOS MÍNIMOS EN RELACIÓN COA UTILIZACIÓN DE FERTILIZANTES
E FITOSANITARIOS:

FERTILIZANTES:

Normativa xeral sobre utilización de fertilizantes
Real Decreto 824/2005, do 8 de xullo, sobre produtos fertilizantes, que
regula os aspectos do Regulamento (CE) nº 2003/2003 do Parlamento
Europeo e do Consello, do 13 de outubro de 2003, relativo aos fertilizantes:
esta disposición ten por obxecto previr os riscos para a saúde e o ambiente
polo uso de determinados produtos fertilizantes; para tal fin, define e tipifica
os produtos fertilizantes, regula o procedemento para a inscrición previa á
posta no mercado destes produtos e crea o rexistro de produtos fertilizantes.

Normativa sobre protección das augas contra a contaminación
producida por nitratos procedentes de fontes agrarias

En aplicación da Directiva do Consello 91/676/CEE, do 12 de decembro,
relativa á protección de augas contra a contaminación producida por nitratos
utilizados na agricultura, trasposta ao ordenamento xurídico español a través
do  Real  Decreto  261/96,  do  16  de  febreiro,  sobre  protección  das  augas
contra a contaminación producida por nitratos procedentes de fontes
agrarias, aprobouse mediante a Orde do 7 de setembro de 1999 o Código
Galego de Boas Prácticas Agrarias (DOG nº 181, do 17 de setembro de 1999),
que aconsella unha serie de actuacións nas prácticas agrícolas e gandeiras
máis comúns, tendentes á diminución da incidencia ambiental dos
fertilizantes nitroxenados, propoñendo unha serie de medidas e prácticas
dirixidas a reducir a contaminación por nitróxeno. Entre estas prácticas
recomendadas propóñense actuacións relacionadas cos seguintes aspectos: :

o Períodos nos que é recomendábel a aplicación de fertilizantes ás
terras: os fertilizantes deberanse distribuír cando se prevexa a súa
posíbel utilización por parte das plantas, é dicir, coa antelación
suficiente para que a planta en desenvolvemento sexa quen de
aproveitalos. Para isto terase en conta o tempo da transformación
das distintas formas de nitróxeno en formas nítricas e amoniacais,
que son as máis asimilábeis.

o Detalla as épocas máis aconsellábeis para a fertilización en
diferentes  cultivos,  atendendo  ao  seu  estado,  fenoloxía  e  ao  tipo  de
fertilizante.

o Aplicación de fertilizantes a terreos pendentes:
- En función do grao de pendente que teñan, da cuberta vexetal existente, se é

pradaría permanente ou cultivos anuais, ou tipo de terreo, areento ou
compacto, da forma da parcela e o sentido de traballo, empregaranse ou non
fertilizantes.

- A aplicación de zurros deberá facerse, tendo en conta os períodos do punto



Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza 2007-2013                                      . 30-10-2007

290

MEDIDA 214.1 Axudas a produtores agrarios que estabelezan métodos de produción respectuosos co
ambiente e de conservación da paisaxe

anterior, cando non haxa perigo de chuvias fortes, sen ventos secos e/ou fortes
e, se é posíbel, cunha chuvia lixeira que fixe os gases.

- Procurar non utilizar zurros nin tampouco fertilizantes minerais cando se vaian
dar regas fortes.

- Non utilizar para a distribución de zurros canóns de aspersión de alta presión
(máis de 3 bar no aspersor).

- Despois dun incendio forestal, sementar especies sen fertilizar.
o Aplicación de fertilizantes a terras en terreos hidromorfos, inundados,

xeados ou cubertos de neve.
o Condicións de aplicación de fertilizantes en terras próximas a cursos

de  auga:  como  normas  xerais,  e  respectando  tanto  as  doses
fertilizantes como as épocas de aplicación indicadas, aconséllase:

- Deixar unha zona de entre 2 e 10 metros de ancho na beira do curso sen
fertilizar, evitando calquera goteo neles. O ancho da zona dependerá da altura
da cuberta vexetal, a menos altura máis ancho.

- Non aplicar efluentes orgánicos nun radio de 35-50 m ao redor dunha fonte,
pozo ou perforación que subministre auga para o consumo humano. Se o
terreo é moi permeábel, aumentar o radio.

- Non estabelecer patios de exercicio, sen pavimento, nin parcelas de castigo
(zonas ao aire libre onde o gando  pasa longos períodos concentrado) nas
proximidades das mesmas fontes de auga.

o Capacidade e deseño dos tanques de almacenamento de esterco e
medidas para evitar a contaminación da auga por escorregamento e
filtración, en augas superficiais ou subterráneas, de líquidos que
conteñan esterco e residuos procedentes de produtos vexetais
almacenados.

o Xestión do uso das terras con referencia aos sistemas de rotación de
cultivos e á proporción da superficie de terras dedicadas a cultivos
permanentes en relación con cultivos anuais. Mantemento durante
períodos chuviosos dun manto mínimo de vexetación que absorba o N
do solo, que do contrario podería causar fenómenos de
contaminación da auga por nitratos.

o Estabelecemento de plans de fertilización acordes coa situación
particular de cada explotación e a consignación en rexistros do uso de
fertilizantes.

o Prevención da contaminación das augas debido ao escorregamento e
á lixiviación nos sistemas de rega.

Outras normas relativas á utilización de fertilizantes
Ademais dos anteriores, outros requisitos en relación coa utilización de
fertilizantes e fitosanitarios estabelécense nas seguintes normas:

o Real Decreto 1310/1990, do 29 de outubro, sobre utilización de
lamas de depuración no sector agrario.

o Orde do 26 de outubro de 1993, que desenvolve o Real Decreto
1310/1990, do 29 de outubro, sobre utilización de lamas de
depuración no sector agrario.

Outras condicións que ter en conta para a utilización de
fertilizantes

A nutrición vexetal, factor básico para un óptimo desenvolvemento dos
cultivos, depende da capacidade do solo para subministrar todos e cada un
dos elementos nutritivos na forma, cantidade e momento axeitados ás súas
esixencias. A situación do solo en relación con esta capacidade de abastecer
as necesidades das plantas nos diferentes elementos nutritivos é o que se
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denomina  fertilidade  do  solo,  e  é  un  dato  fundamental  para  o
estabelecemento da dose de fertilización. Será, polo tanto, obrigatoria a
realización de analíticas de solos para estabelecer a programación anual de
fertilización, incorporándose os seus resultados ao caderno de explotación.
Así mesmo, utilizaranse preferentemente fertilizantes orgánicos en
substitución de fertilizantes nitroxenados de síntese, non permitíndose o uso
de estercos frescos.

Por último, fíxase un valor numérico de 150 unidades fertilizantes de N como
límite superior, que está por debaixo do límite de 170 unidades existente.

FITOSANITARIOS:

Disposicións xerais sobre a utilización de fitosanitarios
A Lei 43/2002, do 20 de novembro, de sanidade vexetal, contempla
expresamente entre os seus obxectivos o de previr os riscos que para a saúde
das persoas e animais e contra o ambiente poidan derivarse do uso dos
produtos fitosanitarios. Para tal fin, esixe unha serie de condicións xerais para
o uso de medios de defensa fitosanitaria. Cómpre destacar as seguintes
disposicións relacionadas coa utilización de produtos fitosanitarios:

- Define os medios de defensa fitosanitaria como os produtos, organismos,
equipos, maquinaria de aplicación, dispositivos e elementos destinados a
controlar os organismos nocivos, evitar os seus efectos ou incidir sobre o
proceso vital dos vexetais de forma diferente aos nutrientes. Sinala que os
medios de defensa fitosanitaria deberán utilizarse axeitadamente tendo en
conta as boas practicas fitosanitarias e as demais condicións determinadas
na súa autorización e, se é o caso, de acordo cos principios da loita integrada
(definida como a aplicación racional dunha combinación de medidas
biolóxicas, biotecnolóxicas, químicas, de cultivo ou de selección de vexetais,
de modo que a utilización de produtos fitosanitarios se limite ao mínimo
necesario para o control das pragas).

- No artigo 23 indica as condicións xerais de comercialización e uso dos
medios para a defensa fitosanitaria:

a) Estar autorizado conforme as disposicións da Lei, agás as excepcións
previstas nos artigos 44 e 45, nas que será suficiente a comunicación previa
á autoridade competente.

b) Estar, se é o caso, etiquetados, incluíndo como mínimo a información
necesaria sobre a súa identidade, riscos, precaucións que adoptar e para a
súa correcta utilización.

c) Cando, pola súa natureza, non corresponda a súa etiquetaxe, deberán
acompañarse da información necesaria para a súa correcta utilización e
mantemento.

- No artigo 24 regúlase o rexistro e información sobre medios de defensa
fitosanitaria nos seguintes termos:

1. As autorizacións, comunicacións e decisións de recoñecemento de
autorizacións inscribiranse de oficio no Rexistro Oficial de Produtos e Material
Fitosanitario adscrito ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

2. No rexistro manterase actualizada a información relativa aos medios de
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defensa fitosanitaria legalmente utilizábeis en España, dos seus posíbeis
usos, das características e condicións que limitan a súa utilización e dos
requisitos que determinan as boas prácticas fitosanitarias.

- Canto á utilización de produtos fitosanitarios, o seu artigo 41 estabelece que
os usuarios e os que manipulen produtos fitosanitarios deberán:

a) Estar informados das indicacións ou advertencias que figuren nas etiquetas
e  instrucións  de  uso  ou,  se  é  o  caso,  mediante  o  asesoramento  axeitado,
sobre todos os aspectos relativos á custodia, axeitada manipulación e
correcta utilización destes produtos.

b) Aplicar as boas prácticas fitosanitarias, atendendo as indicacións ou
advertencias sinaladas, entendendo por boas prácticas a utilización dos
produtos fitosanitarios e demais medios de defensa fitosanitaria baixo as
condicións de uso autorizadas.

c) Cumprir os requisitos de capacitación estabelecidos pola normativa vixente,
en función das categorías ou clases de perigosidade dos produtos
fitosanitarios.

 d) Observar, se é o caso, os principios da loita integrada que sexan aplicábeis.

e) Cumprir as disposicións relativas á eliminación dos envases baleiros de
acordo coas condicións estabelecidas e, en todo caso, con aquelas que
figuren nas súas etiquetas.

Alén disto, os que presten servizos de aplicación de produtos fitosanitarios,
ademais de cumprir os requisitos xerais anteriores, deberán:

a) Dispoñer de persoal cos niveis de capacitación esixíbeis.

b)  Dispoñer  dos  medios  de  aplicación  axeitados  e  manter  un  réxime  de
revisións periódicas do seu funcionamento.

c) Realizar en cada caso un contrato no que deberán constar, polo menos, os
datos da aplicación por realizar e as condicións posteriores que, se é o caso,
deba cumprir o usuario do servizo.

Normas específicas sobre a autorización e uso de produtos
fitosanitarios

Real Decreto 2163/1994, do 4 de novembro, polo que se implanta o sistema
harmonizado comunitario de autorización para comercializar e utilizar
produtos fitosanitarios: entre outros aspectos, contempla disposicións
relativas á utilización de produtos fitosanitarios, sinalando que só poderán
utilizarse os produtos autorizados. Ademais, os produtos fitosanitarios deben
utilizarse axeitadamente, o que supón o cumprimento das condicións da súa
autorización indicadas na súa etiqueta, a aplicación dos principios das boas
prácticas fitosanitarias e, sempre que sexa posíbel, dos relativos á loita
integrada. Para garantir a correcta utilización dos produtos fitosanitarios,
cada Comunidade Autónoma estabelecerá un programa de vixilancia da súa
correcta utilización no que, como mínimo, determinarase a natureza e
frecuencia dos controis que deban levarse a cabo e que deberán ser
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conformes cos requisitos de información requiridos pola Comisión Europea. Os
resultados dos controis efectuados deberán remitírselle ao MAPA para
elaborar a información que subministrarlle á Comisión Europea.

Obrigas dos titulares de explotacións agrarias en materia de
rexistro do uso da información sobre o uso de produtos
fitosanitarios

Orde APA/326/2007, do 9 de febreiro, pola que se estabelecen as obrigas
dos titulares de explotacións agrarias e forestais en materia de rexistro do uso
da información sobre o uso de produtos fitosanitarios: estabelece os datos
que se deben rexistrar como consecuencia da utilización de produtos
fitosanitarios e outros praguicidas para a protección das colleitas destinadas
a ser consumidas como pensos ou alimentos, incluídas as fases de cultivo,
almacenamento e transporte, para cumprir o Regulamento (CE) nº
852/2004, do Parlamento Europeo e o Consello, do 29 de abril de 2004,
relativo á hixiene nos produtos alimentarios, e o Regulamento (CE) nº
183/2005, do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de xaneiro de 2005,
polo que se fixan os requisitos en materia de hixiene dos pensos. Esta norma
obriga  os  agricultores  a  levar  un  rexistro  de  datos  da  explotación,  no  que
deben  facer  constar  unha  serie  de  datos  en  relación  con  cada  tratamento
praguicida realizado (cultivo, praga, motivo do tratamento, produto utilizado e
número  de  rexistro),  para  cada  control  de  praguicida  realizado  (cultivo
mostrado, substancias activas detectadas, número do boletín de análise e
laboratorio que o realiza) e para cada colleita comercializada (produto vexetal,
cantidade expedida, nome do cliente).

Normas sobre capacitación e formación para a utilización de
fitosanitarios

- A regulamentación técnico-sanitaria para a fabricación, comercialización e
utilización de praguicidas, aprobada polo Real Decreto 3349/1983, do 30 de
novembro, e modificada polos Reais Decretos 162/1991, do 8 de febreiro, e
443/1994, do 11 de marzo, estabelece que o persoal de empresas que
preste servizos de tratamentos con praguicidas debe superar os
correspondentes cursos de capacitación homologados, e que cando se haxan
de utilizar praguicidas clasificados conforme a dita regulamentación como
moi tóxicos, así como os tóxicos autorizados para uso ambiental, os
aplicadores deberán superar os correspondentes cursos de capacitación,
tamén  no  caso  de  que  o  tratamento  se  realice  para  fins  propios.  Pola  súa
banda, a Directiva do Consello 91/414/CEE, do 15 de xullo, prevé a
adaptación das normativas nacionais en materia de subministración de
certos produtos fitosanitarios a determinadas clases de usuarios, polo que
cómpre diferenciar distintos niveis de capacitación.

- A  nivel  estatal,  a Orde  do  8  de  marzo  de  1994,  modificada  pola  Orde
PRE2922/2005, que estabelece a normativa reguladora da homologación de
cursos de capacitación para realizar tratamentos con praguicidas, define os
niveis de capacitación, especificando os programas no seu anexo.
 - Na Comunidade Autónoma de Galicia, a Orde do 30 de xullo de 1997,
conxunta das Consellerías de Agricultura, Gandería e Montes e de Sanidade e
Servizos Sociais, estabelece a normativa reguladora para a homologación de
cursos de capacitación para realizar tratamentos con praguicidas, así como
para a obtención do carné de manipulador destes produtos. No seu artigo 9,
estabelece a obrigatoriedade de que o organismo oficial responsábel publique
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no Diario Oficial de Galicia a información correspondente a cada curso que
vaia realizar. Os cursos están dirixidos ás persoas que desexen adquirir un dos
seguintes niveis de capacitación:

 Nivel básico: dirixido a agricultores que realizan na súa explotación os
tratamentos fitosanitarios sen persoal auxiliar, persoal de estabelecementos
fitosanitarios e persoal auxiliar de empresas de tratamentos fitosanitarios.
 Nivel cualificado: dirixido a agricultores que realizan na súa explotación os
tratamentos fitosanitarios con persoal auxiliar, responsábeis de empresas de
tratamentos fitosanitarios e responsábeis de empresas de distribución de
fitosanitarios.

Aos  alumnos  que  obteñan  a  cualificación  de  apto,  a  Dirección  Xeral  de
Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal expediralles o certificado e
o  carné  de  manipulador  de  produtos  fitosanitarios  de  nivel  básico  ou
cualificado, que os habilita para exercer como tales, conforme as esixencias
dos organismos oficiais, en todo o territorio estatal durante dez anos.

Outra normativa relacionada cos produtos fitosanitarios:
o Real Decreto 1416/2001, do 14 de decembro, sobre envases de

produtos fitosanitarios.
o Real Decreto 280/1994, do 18 de febreiro, polo que se estabelecen os

límites máximos de residuos de praguicidas e o seu control en
determinados produtos de orixe vexetal.

o Orde do 1 de febreiro de 1991, pola que se modifica o anexo da do 7 de
setembro de 1989, sobre a prohibición da comercialización e utilización
de certos produtos fitosanitarios en aplicación das Directivas
90/335/CEE e 90/533/CEE.

o Orde do 7 de setembro de 1989, sobre prohibición de comercialización e
utilización de produtos fitosanitarios que conteñen certos ingredientes
activos, en aplicación da Directiva 79/117/CEE do Consello das
Comunidades Europeas e as súas posteriores modificacións.

o Orde do 28 de febreiro de 1986, relativa á prohibición da
comercialización e utilización de produtos fitosanitarios que conteñen
certas substancias activas, en aplicación das directivas 79/117/CEE do
Consello e 83/131/CEE e 85/298/CEE da Comisión das Comunidades
Europeas.

o Lei 10/1998, do 21 de abril, de residuos.
o Lei  16/2002,  do  1  de  xullo,  de  prevención  e  control  integrados  da

contaminación.
Por último, cómpre sinalar, no que respecta a produtos de protección de
plantas,  que  só  estarán  permitidos  aqueles  que  presenten  un  indicador  de
perigosidade "Xn" ou "T" dentro do indicador ecotoxicolóxico "N" (mamíferos,
aves e/ou peixes). Non se admitirán produtos que inclúan entre as súas
frases de risco o termo "moi tóxico". Utilizaranse preferentemente produtos
biolóxicos ou biorracionais. Así mesmo, empregaranse técnicas de loita
oportuna para o estabelecemento do momento óptimo de tratamento.

Outras condicións específicas:

Os apoios agroambientais non se verán imposibilitados por outras medidas
ambientais aplicadas baixo as organizacións comúns de mercado ou os
programas de apoio enumerados no anexo 1 (froitas e verduras, viño, tabaco,
algodón...).
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Ademais, poden combinarse varios compromisos agroambientais, dado que
son complementarios e compatíbeis.
Cando se combinen varias medidas, o nivel de pagamento agroambiental terá
en conta o custo adicional (ou a perda de ingresos) resultante da combinación
de ambas.
As medidas agroambientais de redución de superficies agrarias expresadas
no artigo 54 ou 107 do Regulamento (CE) 1782/2003 poderán incluírse entre
os compromisos da presente medida só cando vaian alén dos requirimentos
expresados no artigo 3 (1) do dito Regulamento.
Han  de  considerarse  as  condicións  específicas  (no  caso  do  seu  apoio)  das
zonas agrarias de montaña, zonas con dificultades naturais, zonas Natura
2000 ou zonas incluídas en plans de manexo de cuncas, conforme a Directiva
2000/60 /CE.

Conversión ou axuste de compromisos agroambientais
Os Estados membros poden autorizar que un compromiso se converta noutro
durante o seu período de aplicación, coa condición de que:

a) a dita conversión comporte un beneficio significativo para o ambiente,
b) o compromiso existente se vexa substancialmente reforzado,
c) o Programa de Desenvolvemento Rural aprobado inclúa os ditos
compromisos.

Permitirase  que  os  compromisos  agroambientais  se  axusten  durante  o
período en que estean operativos, sempre que estes axustes se xustifiquen en
función do cumprimento dos obxectivos.
Os axustes poderán basearse tamén na duración do compromiso.

DESCRICIÓN E
XUSTIFICACIÓN DOS
DISTINTOS TIPOS DE
COMPROMISOS

Control e verificación de compromisos:
Na maior parte das actuacións esíxese a realización dun plan de explotación
no  que  se  describe  a  situación  de  partida,  así  como  os  obxectivos  por
conseguir. As distintas actuacións levadas a cabo para a realización dos
compromisos detallaranse, se é o caso, no caderno de explotación
correspondente, que estará sempre ao dispor da inspección. Igualmente, o
beneficiario comprométese a achegar facturas, contabilidade detallada,
análises esixidas, inscricións en rexistros ou asociacións, etc. para xustificar
os compromisos asumidos.
Así mesmo, os beneficiarios comprométense a cumprir as normas referentes
ás boas condicións agrarias e ambientais e aos requisitos legais de xestión
(CONDICIONALIDADE)  na  totalidade  da  explotación,  a  partir  das  cales  se
estabeleceron os compromisos agroambientais.
A partir da achega de documentación xustificativa do cumprimento de
compromisos, realizaranse os controis administrativos e de campo esixidos
polo réxime de control e penalizacións por infracción, baseados no sistema
integrado de control.
Entre os controis administrativos por efectuar, contémplase o cruzamento
informático coa solicitude doutras axudas, en particular das de cultivos
herbáceos, financiadas polo Feaga para garantir a non-duplicidade de axudas.

Compatibilidade e coherencia
Organizacións comúns de mercado:
Deberase garantir que as medidas agroambientais serán coherentes coas
aplicadas no marco das organizacións comúns de mercado, medidas de
calidade agrícola e sanidade e as medidas de desenvolvemento rural distintas
das axudas agroambientais, partindo da base de que en ningún caso o
mesmo compromiso poderá beneficiarse asemade dos pagamentos en
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virtude da axuda agroambiental e de calquera outro réxime de axuda
comunitario, mais sen excluír a axuda agroambiental para as mesmas
producións, sempre que a dita axuda complete e sexa coherente coas
devanditas medidas; as cales, en ningún dos casos, vulnerarán o estabelecido
nas correspondentes organizacións comúns de mercado.

Coherencia en compromisos e ámbitos territoriais de aplicación e
contorno de espazos naturais protexidos ou zonas desfavorecidas,
Directiva Nitratos e Rede Natura 2000:
Unha parte de zonas de aplicación deste conxunto de medidas coincidirá con
ámbitos como parques nacionais, zonas Ramsar, ZEPA e demais zonas da
futura Rede Natura 2000. Deberase entender que, cando afecte a aplicación
nestas zonas protexidas, as actuacións propostas dentro do conxunto de
medidas agroambientais para os ditos espazos naturais protexidos estarán
sempre supeditadas ao que indique o seu instrumento de ordenación
respectivo e irán sempre alén das esixíbeis por este instrumento de
ordenación.

Deberá garantirse a compatibilidade entre as distintas medidas
agroambientais co fin de evitar calquera risco de duplicidade de primas.
Aínda que se combinen agronómica e ambientalmente, tamén haberá de
compaxinarse a relación entre medidas desde o punto de vista económico,
indicando que non se poderán superar os límites estabelecidos por cultivo
sumando as primas percibidas por hectárea, procurando non superar os
máximos por cultivo estabelecidos no anexo do Regulamento.

Serán incompatíbeis os beneficiarios da medida 2 ("Control integrado e
produción integrada") cos da medida 3 ("Agricultura e gandaría ecolóxica"); e
os da medida 7 ("Apicultura para a biodiversidade en zonas fráxiles") coa
submedida 3.3 (" Apicultura ecolóxica").
Finalmente, será incompatíbel a prima complementaria de redución da
cabana gandeira (6.3) coa submedida 3.1 ("Agricultura ecolóxica").

LISTA DE RAZAS LOCAIS
EN PERIGO DE ABANDONO
E INDICACIÓN DO NÚMERO
DE FEMIAS
REPRODUTORAS

Lista de razas en perigo de extinción na Comunidade Autónoma de Galicia:
ESPECIE RAZA FEMIAS

REPRODUTOR
AS

LÍMITE ASOCIACIÓN DE
CRIADORES

BOVINO Cachena 1255 7.500 CACHEGA
Caldelá 405 7.500 CALDEGA
Limiá 148 7.500 LIMIAGA
Vianesa 497 7.500 VIANEGA
Frieiresa 179 7.500 FRIEIREGA

OVINO Ovella galega 1.005 10.000 ASOVEGA
EQUINO Cabalo de

pura raza
galega

851 5.000 Asociación
Pura Raza
Cabalo Galego

PORCINO Raza porcina
celta

501 15.000 ASOPORCEL

GALINÁCEAS Galiña de
Mos

3.809 25.000 AVIMOS

Na Estratexia Galega para a Conservación e Uso Sostíbel da Biodiversidade,
publicada pola Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostíbel,
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PROBAS DE EROSIÓN
XENÉTICA BASEADAS EN
RESULTADOS CIENTÍFICOS
E EN INDICADORES

LISTA DE ESPECIES EN
RISCO DE EROSIÓN
XENÉTICA

analízase a problemática da conservación dos recursos xenéticos, incidindo
na necesidade de frear a tendencia de perda de variabilidade xenética que
afecta variedades ameazadas que forman parte do patrimonio xenético
galego, referíndose en particular a:
- Variedades locais de froiteiras e vides, obxecto de estudo e conservación

por parte do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) e o
Centro Enolóxico de Leiro.

- Variedades locais hortícolas e de cereais e millo no Centro de
Investigacións Agrarias de Mabegondo e na Misión Biolóxica de Galicia.
En Mabegondo estase a desenvolver un programa de mellora xenética do
trigo galego.

- As especies silvestres de interese, que mesmo fóra das cultivadas, teñen
unha especial relevancia por seren aproveitadas polo home durante
séculos como as medicinais, as aromáticas ou os fungos principalmente.

Pementos

(Capsicum
annum)

Pemento de Oímbra

Pemento de Arnoia

Pemento do Couto

Pemento de Herbón

Grelo de Galicia

(Brassica rapa)

Grelo de Santiago

Trigo

(Triticum spp.)

Trigo Callobre

Feixón gran

(Phaseolus
vulgaris)

"Faba galaica" (clase comercial "fabada")

"Faba do marisco" ou "faba verdiña" (clase comercial

"sen determinar")

"Faba riñón" (clase comercial "white kidney")

Pataca de
Galicia

(Solanum
tuberosum)

Fina de Carballo

Viñedo para
vinificación

Tintas: Merenzao, Brancellao, Sousón, Ferrón ou Ferrol,
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(Vitis vinífera) Espadeiro, Caiño tinto, María Ordoño ou Bastardo.

Brancas: Loureira, Caiño branco, Monstruosa ou

Branca de Monterrei.

Esta lista poderá ampliarse a novas especies mediante as disposicións
normativas de desenvolvemento desta medida, como consecuencia de
estudos posteriores relativos á erosión xenética de variedades vexetais.

CONDICIÓNS DO CALCULO
DE CUSTOS

O nivel de referencia para calcular a perda de ingresos e os custos adicionais
derivados dos compromisos subscritos corresponderá ás normas e requisitos
pertinentes aos que fan referencia o artigo 39, número 3, e o artigo 40,
número 2, do Regulamento do Feader.
Nos casos en que os compromisos adoiten expresarse en unidades distintas
das empregadas no anexo do Regulamento do Feader, os Estados membros
poderán calcular as axudas baseándose nesas outras unidades. Nestes casos
os Estados membros aseguraranse de que se respecten os importes máximos
anuais que poidan optar a axuda comunitaria estabelecidos no dito anexo.
Para tal fin, os Estados membros poderán:

a) fixar un límite de unidades por hectáreas da explotación ás que lles
son aplicábeis os compromisos agroambientais;
b) determinar o importe máximo global por explotación participante e
garantir que as axudas concedidas a cada explotación sexan
compatíbeis con ese límite.

Cando sexa relevante a metodoloxía para o cálculo dos custos de transacción,
debe ter en conta a axuda outorgada polo Regulamento (CE) 1782/2003,
cando sexa apropiado, o método de conversión usado para outras unidades
de acordo co artigo 27 (9) deste Regulamento.
Os Estados membros deben determinar a necesidade de prover unha
compensación polo custo de transacción, segundo se expresa no artigo 39 (4)
do Regulamento.
Os custos de transacción son os custos relacionados con permitir que a
transacción teña lugar e non directamente atribuíbeis aos custos de
aplicación do compromiso.
O elemento do custo de transacción debe calcularse sobre a lonxitude do
período do compromiso e non debe exceder o 20 % da perda de ingresos e
dos custos adicionais que supón o compromiso.

CUSTOS ADICIONAIS E PERDA DE GANANCIAS DERIVADAS DA APLICACIÓN DUN
COMPROMISO:
Os supostos agronómicos de partida foron verificados pola Dirección Xeral de
Investigación, Tecnoloxía e Formación da Consellería do Medio Rural.

METODOLOXÍA E
PARÁMETROS
AGRONÓMICOS
UTILIZADOS COMO
REFERENCIA PARA OS
CÁLCULOS DE:

CUSTOS DE TRANSACCIÓN:
Os custos de transacción avalíanse en entre o 15 e o 20 % da suma de custos
adicionais debido á perda da produción asociada á utilización de sistemas de
produción agroambientais, utilización de técnicas de produción novas e
adaptación ao cumprimento das condicións referidas ao uso de cadernos de
explotación, creación de rexistros e asesoramento técnico-económico.

MEDIDAS, OBXECTIVOS E Constitúen obxectivo preferente de cara á selección dos beneficiarios as
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CRITERIOS APLICADOS
PARA A SELECCIÓN DE
BENEFICIARIOS POR
LICITACIÓN

explotacións que practiquen unha agricultura sostíbel sen utilización de
fertilizantes e fitosanitarios de síntese, substituíndoos por outros de orixe
natural non contaminantes. Este criterio agroambiental concédelles
prevalencia para acollerse á/s medida/s do programa a aquelas explotacións
con produción agraria ecolóxica que estean rexistradas no Consello de
Agricultura Ecolóxica e comercialicen os seus produtos como ecolóxicos,
ademais dos outros criterios de prioridade estabelecidos no número
correspondente.

DOTACIÓN DA AXUDA POR
ESTÁNDAR ELIXÍBEL E
METODOLOXÍA UTILIZADA
PARA A SÚA
DETERMINACIÓN

A metodoloxía utilizada para o cálculo das axudas detállase nos cadros que
se xuntan a esta ficha.

REFERENCIAS DE TODAS AS OPERACIÓNS OU CONTRATOS EN CURSO DO PERÍODO ANTERIOR, INCLUÍDAS AS
CONDICIÓNS FINANCEIRAS, E DOS PROCEDEMENTOS E NORMAS (INCLUÍDOS OS TRANSITORIOS) APLICÁBEIS A
ESTES DE CONFORMIDADE CO REGULAMENTO (CE) Nº 1320/2006, POLO QUE SE ESTABELECEN NORMAS PARA
A TRANSICIÓN Á AXUDA AO DESENVOLVEMENTO RURAL ESTABELECIDA NO REGULAMENTO (CE) Nº 1698/2005.

No período 2000-2006 púxose en marcha o Programa Horizontal de Medidas de Acompañamento da PAC,
con financiamento do Feoga-Garantía, entre cuxas medidas figuraba unha denominada "Medidas
agroambientais". Tendo en conta que existen compromisos financeiros adquiridos no período anterior
pendentes de pagamento, cómpre aplicar as disposicións do Regulamento (CE) nº 1320/2006, polo que
se estabelecen normas para a transición á axuda ao desenvolvemento rural estabelecida no Regulamento
(CE) nº 1698/2005.

A táboa de correspondencia para esta medida, segundo o anexo II do Regulamento (CE) nº 1320/2006, é
a seguinte:

REGULAMENTO (CE) Nº 1257/1999 REGULAMENTO (CE) Nº 1698/2005

Medida
Código -
Regulamento (CE) nº
817/2004

Categoría -
Regulamento (CE)
nº 438/2001

Eixes e medidas Código

Agroambiente- arts.
22, 23 e 24 f) -------

Arts. 36, alínea a),
inciso iv) e art. 39:
axudas
agroambientais

214

De acordo co disposto no artigo 3 do Regulamento (CE) nº 1320/2006, os pagamentos pendentes de
medidas plurianuais que deban efectuarse despois do 31 de decembro de 2006 serán con cargo ao novo
período de programación e imputábeis ao Feader. En aplicación da normativa de transición, estímase que
os compromisos pendentes de pagamento correspondentes a esta medida son os seguintes:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

4.501.334 3.992.845 2.834.967 1.634.412 0  0  0 12.963.558 €

De acordo co número 5.2 do anexo II do Regulamento (CE) nº 1974/2006, a normativa e procedementos
aplicábeis aos compromisos adquiridos no marco desta medida no período anterior son os seguintes:

Regulamento (CE) nº 1257/1999 do Consello, do 17 de maio de 1999, sobre a axuda ao
desenvolvemento rural a cargo do Feoga.
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Programa de Desenvolvemento Rural para as Medidas de Acompañamento en España, aprobado
pola Comisión mediante a Decisión C (2000) 3549, do 24 de novembro de 2000.

Real Decreto 4/2001, do 12 de xaneiro, polo que se estabelece un réxime de axudas á utilización
de métodos de produción agraria compatíbeis co ambiente.

Os réximes de axuda que fundamentan os compromisos pendentes de pagamento do período anterior son
os que se detallan a seguir:

Orde do 23 de agosto de 2002, pola que se estabelecen as bases reguladoras das axudas para a
utilización de métodos de produción agraria compatíbeis co ambiente en Galicia e se convocan
para o 2002.

Orde  do  1  de  abril  de  2003,  pola  que  se  modifican  as  bases  reguladoras  das  axudas  para  a
utilización de métodos de produción agraria compatíbeis co ambiente e se convocan para o ano
2003.

Orde  do  11  de  xuño  de  2004,  pola  que  se  modifican  as  bases  reguladoras  das  axudas  para  a
utilización de métodos de produción agraria compatíbeis co ambiente e se convocan para o ano
2004.

Orde  do  15  de  xuño  de  2005,  pola  que  se  convocan,  para  a  campaña  2005,  as  axudas  para  a
utilización de métodos de produción agraria compatíbeis co ambiente.
Orde do 7 de xullo de 2006, pola que se convocan, para a campaña 2006, as axudas para a
utilización de métodos de produción agraria compatíbeis co ambiente.

PROBAS MENCIONADAS NO ARTIGO 48,  NÚMERO 2  DO REGULAMENTO Nº 1974/2006, QUE LLE PERMITIRÁN Á
COMISIÓN COMPROBAR A COHERENCIA E VEROSIMILITUDE DOS CÁLCULOS.

A verificación da coherencia e verosimilitude dos cálculos efectuados nesta medida foi realizada pola
Dirección Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal da Consellería do Medio Rural, que é
funcionalmente independente da unidade xestora responsábel da realización dos ditos cálculos. A
documentación relativa á verificación está incorporada ao arquivo do departamento.

CONFIRMACIÓN DE QUE OS REQUISITOS EN MATERIA DE CONDICIONALIDADE SON IDÉNTICOS AOS PREVISTOS
NO REGULAMENTO (CE) Nº 1782/2003.

Garántese que os requisitos en materia de condicionalidade aplicábeis a esta medida en virtude do
disposto no art. 51 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 son idénticos aos previstos no Regulamento (CE)
nº  1782/2003  do  Consello,  do  29  de  setembro  de  2003,  polo  que  se  estabelecen  disposicións  comúns
aplicábeis aos réximes de axuda directa no marco da Política Agrícola Común, que introduce a obriga de
cumprir cos requisitos legais de xestión citados no seu anexo III e as boas condicións agrarias e
ambientais  enunciadas  no  seu  anexo  IV.  Respectarase,  así  mesmo,  o  disposto  no  Regulamento  (CE)  nº
796/2004, da Comisión, do 21 de abril de 2004, así como a normativa estatal e autonómica aplicábel, en
particular  as  boas  condicións  agrarias  e  ambientais  definidas  no  Real  Decreto  2352/2004,  do  23  de
decembro, sobre a aplicación da condicionalidade en relación coas axudas directas no marco da Política
Agrícola Común.

IMPORTES E/OU PORCENTAXES DA AXUDA

Metodoloxía de cálculo do importe das primas:
As primas por unidade de superficie agraria útil (SAU) correspondentes ás diferentes medidas detállanse
no anexo e están calculadas conforme o estabelecido no anexo II, artigo 5.3.2.1.4 do Regulamento (CE) nº
1974/2006.
Os importes máximos por hectárea de SAU, conforme o estabelecido no anexo do Regulamento
(CE)1698/2005, son os seguintes:
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Importe máximo en euros

Cultivos anuais
Cultivos perennes especializados
Outros usos das terras agrarias
Protección de razas ameazadas

600 /ha/ano
900 /ha/ano
450 /ha /ano
200 /UGM/ano

A  aplicación  dos  compromisos  agroambientais  unha  ten  unha  dupla  repercusión  sobre  a  marxe  bruta
teórica  por  hectárea.  Por  unha  parte,  as  técnicas  agroambientais  diminúen  a  produtividade  media  por
hectárea, orixinando un "lucro cesante" por hectárea de SAU. Ademais, prodúcese un incremento dos
custos unitarios por hectárea de SAU.

Mentres os custos variábeis unitarios non seguen unha lei definida e, polo tanto, non tenden
monotonamente a aumentar ou diminuír en relación co número de hectáreas, os custos totais (unitarios)
tenden a diminuír a medida que crece o número de hectáreas de SAU, producíndose unha "renda
extraordinaria" inherente ás economías de escala e, polo tanto, ao tamaño da explotación en relación coa
superficie óptima. Así mesmo, xérase unha "renda residual" do factor terra, producíndose por acumulación
un excedente económico.

Ademais, desde o punto de vista do efecto demostración e cultural, o impacto agroambiental ten un maior
potencial cando crece o número de agricultores acollidos aos compromisos agroambientais. En
consecuencia, convén prever unha discriminación positiva favorábel para as pequenas e medianas
explotacións, sempre que teñan viabilidade suficiente no contexto económico-social do seu ámbito
territorial, de conformidade co estabelecido na Lei 19/1995, do 4 de xullo, sobre modernización de
explotacións, que lles outorga ás Comunidades Autónomas a competencia para estabelecer unidades
mínimas de cultivo, definidas como a superficie agrícola necesaria para que os labores fundamentais dos
seus cultivos teñan un rendemento satisfactorio tendo en conta as características socioeconómicas da
agricultura na zona ou comarca.

En relación co exposto, créase o Comité Técnico Galego de Unidades Mínimas de Cultivo Agroambiental,
encargado de coordinar os criterios técnicos determinantes da unidade mínima de cultivo agroambiental
(UMCA)  para  cada  medida  e/ou  submedida,  que  deben  incorporar  ás  esixencias  anteriormente  ditas  e
definidas pola Lei 19/1995 os compromisos agroambientais estabelecidos nas diferentes medidas do
programa, co obxectivo de alcanzar unha agricultura sostíbel e un impacto ambiental máis favorábel.

Para os efectos deste programa, enténdese por UMCA (unidade mínima de cultivo agroambiental) a
referencia para determinar a superficie agroambiental a partir da cal os custos totais unitarios tenden a
diminuír a medida que crece o número de hectáreas cultivadas. A UMCA será igual a 20 hectáreas, para os
efectos de calcular o importe de prima para cada medida e/ou submedida, agás para a apicultura
ecolóxica, que será de 25 hectáreas, e para a apicultura para a mellora da biodiversidade en zonas
fráxiles, que será de 300 hectáreas.

Cando unha explotación se acolla a varias medidas e/ou submedidas agroambientais, o cálculo das
primas realizarase aplicando a superficie das UMCA estabelecida para cada unha delas, sendo o importe
da  prima  total  o  resultado  da  suma  das  primas  parciais.  No  cadro  seguinte  estabelécense  os  importes
máximos para cada medida e/ou submedida segundo a UMCA:

Superficie en hectáreas para cada
Importes máximos das primas
por hectárea para cada medida
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medida e/ou submedida e/ou submedida

Igual ou menor que o duplo do
valor da UMCA

100 % da prima

Entre o duplo e o cuádruplo do
valor da UMCA

60 % da prima

Máis do cuádruplo do valor da
UMCA

30 % da prima

Tamén se aplicará a unidade de "COUTO REDONDO" naquelas medidas e/ou submedidas estabelecidas
para que a racionalización dos produtos fitosanitarios dos seus cultivos teñan un rendemento económico e
técnico satisfactorio acorde coas esixencias dos compromisos agroambientais. Entenderase por COUTO
REDONDO a superficie fixada para cada grupo de cultivos, nos que polo menos o 85 % desta estea incluída
no programa agroambiental. Será o Comité Tecnico o órgano encargado de definir as superficies mínimas
de cada COUTO por grupo de cultivos.
 Esta metodoloxía aplicarase no marco da Lei 19/1995.
No caso da produción integrada, ademais, a medida aplicarase na totalidade da superficie dedicada á
mesma orientación produtiva situada en cada explotación ou en cada leira cando a explotación estea
formada por varias leiras.

GASTO PÚBLICO REQUIRIDO
POLA MEDIDA

GASTO PÚBLICO TOTAL: 123.291.666 €
COMUNITARIO: 70.966.683 €
NACIONAL: 52.324.983 €
Biodiversidade:
poboación de aves nas
explotacións (tendencia e
índice da poboación de
aves en labradíos
(número de parellas)

NON DISPOÑÍBEL

Calidade da auga:
balance bruto de
nutrientes e
contaminación con
nitratos e praguicidas
(excedente de nitróxeno
en kg/ha e tendencia
anual de concentración
de nitratos e praguicidas
en terra e augas
superficiais)

45 (1997, Eurostat)

INDICADORES Comúns de
base

Cambio climático:
produción de enerxía
renovábel procedente da
agricultura  (ktep)  e
emisións de gases
procedentes da
agricultura.

Emisións de gases efecto
invernadoiro procedentes
da agricultura (ktep))

(tep):
Biomasa: 683.497
Biogás: 27.875
Biocombustíbeis: 64.500
(EurObserver, 2004)

3.501.900 (t equivalentes de CO2) (2001, MMA).
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MEDIDA 214.1 Axudas a produtores agrarios que estabelezan métodos de produción respectuosos co
ambiente e de conservación da paisaxe

Solo:  áreas  con  risco  de
erosión alta ou moi alta.

 SAU de agricultura
ecolóxica.

0,3 t/ha/ano (Eurostat, 2004)

9.156,36 ha (Consellería do Medio Rural, 2006)

Número de explotacións
agrícolas e explotacións
doutros xestores de
terras subvencionadas

Medida Exp. P. física Xurídica Mozo

1 136 122 14 30
2 2.968 2.723 245 665
3 515 461 54 98
4 191 172 19 38
5 976 880 96 204
6 7.590 6.821 769 1.507
7 27 25 2 5
8 2.443 1.664 779 483

TOTAL 14.846 12.868 1.978 3.030
Mozo: menor de 40 anos de idade

Superficie total obxecto
de axudas
agroambientais

Medida Superficie (ha)

1                 136
2              7.995
3            14.540
4              6.815
5            31.850
6          147.738
7                 109
8            44.573

253.756
(supón  o  42  %
da SAU total de
Galiza)

Número  total  de
contratos

Medida Exp. P. física Xurídica Mozo

1 136 122 14 30
2 2.968 2.723 245 665
3 515 461 54 98
4 191 172 19 38
5 976 880 96 204
6 7.590 6.821 769 1.507
7 27 25 2 5
8 2.443 1.664 779 483

TOTAL 14.846 12.868 1.978 3.030
Superficie física obxecto
de axudas
agroambientais en
virtude desta medida

253.756 ha

Realización
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MEDIDA 214.1 Axudas a produtores agrarios que estabelezan métodos de produción respectuosos co
ambiente e de conservación da paisaxe

Resultado

Superficies xestionadas
satisfactoriamente que
contribúen:

Á biodiversidade e a
agricultura ou a
silvicultura de
elevado valor
natural.
Á calidade da auga.
Ä loita contra o
cambio climático.
Á calidade de solo.
A evitar a
marxinación e o
abandono da terra.

253.756 ha

Inversión da tendencia á
perda da biodiversidade

Moi favorábel

Mantemento de terras
agrícolas e forestais de
elevado valor natural

Moi favorábel

Mellora na calidade da
auga

Moi favorábel
Repercusión

Contribución á loita
contra o cambio
climático

Favorábel

 CRITERIOS DE PRIORIDADE

O Marco Nacional estabelece que se incentivará a reconversión das producións agrarias convencionais
locais á agricultura e gandaría ecolóxicas.
Ademais, menciona que co  fin  de  contribuír  ao  mantemento  da  Rede  Natura  2000,  os  Programas  de
Desenvolvemento Rural que non inclúan entre as súas medidas as axudas "Natura 2000" en superficies
agrarias, previstas no artigo 38 do Regulamento (CE) 1698/2005, considerarán, a partir de 2008, o feito
de que as explotacións estean situadas en zonas Natura 2000 como un dos criterios de prioridade na
concesión de axudas agroambientais que sexan coherentes cos obxectivos de conservación dos hábitats e
especies.
Ademais do criterio de prioridade referido á situación da explotación en zonas Natura 2000, obrigatorio de
acordo co MNDR e que polo tanto se aplicará no PDR de Galiza, no caso de que as solicitudes de axuda
superen os límites orzamentarios poderán aplicarse, entre outros, os seguintes criterios de prioridade de
selección de beneficiarios:

Explotacións que soliciten acollerse á medida de agricultura e gandaría ecolóxica.
Ser agricultor mozo e/ou muller.
Explotacións situadas en zonas desfavorecidas.
Explotacións prioritarias.
Explotacións cuxo produtor sexa agricultor a título principal.
Utilización na explotación de superficies procedentes do Banco de Terras (BANTEGAL).
Unha vez aplicados os criterios de prioridade fixados nos puntos anteriores, e no caso de igualdade na
puntuación entre dous ou máis beneficiarios, terán prioridade os titulares de explotacións agrarias que
soliciten por  maior  superficie  para a  execución de compromisos agroambientais  e,  dentro  destes,  os
solicitantes de menor idade.
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I. REQUISITOS LEGAIS DE XESTIÓN: NORMATIVA COMUNITARIA, ESTATAL E AUTONÓMICA DE
APLICACIÓN

ÁMBITO DIRECTIVAS E
REGULAMENTOS
COMUNITARIOS

ARTIGOS DE REFERENCIA NORMAS NACIONAIS DE REFERENCIA NORMAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

1. - Directiva 79/409, de
conservación de aves
silvestres.

Art. 3: obrigatoriedade de estabelecer medidas de
protección de hábitats e superficies para todas as
especies de aves.

Art 4: zonas de protección especial para unha listaxe
de 181 especies de aves (anexo 1). Números 1,2 e 4.

Art. 5: réxime xeral de protección para todas as
especies de aves.

Art. 7: regulación de caza de aves.

Lei 4/1989, do 27 de marzo, de conservación dos
espazos naturais e da flora e fauna silvestres.

Real Decreto 1095/1989, do 8 de setembro, polo que se
declaran as especies obxecto de caza e pesca e se
estabelecen normas para a súa protección.

Real Decreto 118/1989, do 15 de setembro, polo que se
determinan as especies de caza e pesca comerciais e se
ditan normas ao respecto.

Real Decreto 439/1990, do 30 de marzo, polo que se
regula o Catálogo Nacional de Especies Ameazadas.

Real Decreto 1997/1995, do 7 de decembro, polo que
se estabelecen medidas para contribuír e garantir a
biodiversidade mediante a conservación dos hábitats
naturais e da fauna e flora silvestres.

Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza.

Lei 4/1997, do 25 de xuño, de caza de Galicia.

Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados
espazos como zonas de especial protección dos valores naturais.

Decreto 110/2004, do 27 de maio, polo que se regulan as brañas
protexidas.

Decreto 284/2001, do 11 de outubro, polo que se aproba o
regulamento de caza de Galicia.

2. - Directiva 80/68, de
protección de augas
subterráneas contra a
contaminación.

Art. 4: medidas para impedir a introdución de
determinadas substancias perigosas (enuméranse
na lixtaxe 1) nas augas subterráneas.

Art.  5:  sobre  a  base  dunha  listaxe  de  substancias
(listaxe 2, que inclúe 20 metais e biocidas), os
Estados membros someterán a unha investigación
previa a vertedura ou depósito destas substancias.

Real Decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se
aproba o Regulamento do Dominio Público Hidráulico.
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3. - Directiva 86/278, de
protección do ambiente e
en particular dos solos na
utilización das lamas de
depuradora en agricultura.

Art. 3: determina que os Estados membros deberán
estabelecer as condicións que permitan a utilización
en agricultura das lamas residuais producidas en
estacións de depuración que traen augas residuais
domésticas ou urbanas.

Real Decreto 1310/1990, do 29 de outubro, sobre
utilización de lamas de depuración no sector agrario.

Orde do 26 de outubro de 1993, que desenvolve o Real
Decreto 1310/1990, do 29 de outubro, sobre utilización
das lamas de depuración no sector agrario.

4. - Directiva 91/676, de
protección de augas
subterráneas contra a
contaminación producida
por nitratos.

Art. 4: os Estados membros deberán definir códigos
de boas prácticas agrarias, que poderán ser
aplicados de forma voluntaria polos agricultores.

Art. 5: os Estados membros deberán estabelecer
programas de acción de aplicación en todas as
zonas vulnerábeis designadas ou máis específicos,
para cada zona vulnerábel ou parte da dita zona. Así
mesmo, estabelécense as medidas que deben conter
os programas de acción e a obrigatoriedade de
elaborar e executar programas de control.

Real Decreto 261/1996, do 16 de febreiro, sobre
protección das augas contra a contaminación producida
polos nitratos procedentes de fontes agrarias.

Ambiente

5. - Directiva 92/43, de
conservación dos hábitats
naturais e da flora e fauna
silvestres.

Art. 6: fixación de medidas de conservación das
zonas especiais de conservación a través de plans de
xestión ou mediante medidas regulamentarias
administrativas ou contractuais. Avaliación de
calquera proxecto ou plan.

Art. 13: medidas de protección para determinadas
especies vexetais.

Art. 15: regulación da captura ou sacrificio de
determinadas especies de fauna silvestre.

Art. 22 (b): regulación da entrada de especies non
autóctonas.

Lei 4/1989, do 27 de marzo, de conservación dos
espazos naturais e da flora e fauna silvestres.

Real Decreto 1997/1995, do 7 de decembro, polo que se
estabelecen medidas para contribuír a garantir a
biodiversidade mediante a conservación dos hábitats
naturais e da fauna e flora silvestres.

Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza e
normativa que a desenvolve.

Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados
espazos como zonas de especial protección dos valores naturais.

Decreto 110/2004, do 27 de maio, polo que se regulan os terreos
húmidos protexidos.

Lei 7/1992, do 24 de xullo, de pesca fluvial.

Decreto 103/1997, do 14 de maio, polo que se aproba o
Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas
acuáticos continentais.

Decreto 82/1989, do 11 de maio, polo que se regula a figura de
espazo natural en réxime de protección natural.

Decreto 45/1999, do 21 xaneiro, polo que se estabelecen medidas
preventivas e de restauración de áreas afectadas polos incendios
forestais.
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ÁMBITO DIRECTIVAS E
REGULAMENTOS
COMUNITARIOS

ARTIGOS DE REFERENCIA NORMAS NACIONAIS DE REFERENCIA NORMAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

6. - Directiva 92/102, de
identificación e rexistro
dos animais (ver 8 bis).

Art. 3: rexistro de explotación por parte dos Estados
membros.

Art. 4: condicións dos rexistros das explotacións de
animais da especie bovina, porcina e ovina.

Art. 5: requisitos de identificación dos animais e do
movemento de animais.

Real Decreto 205/1996, do 9 de febreiro, polo que se estabelece un
sistema de identificación e rexistro das especies bovina, porcina,
ovina e caprina.

Real Decreto 479/2004, do 26 de marzo, polo que se estabelece e
regula o rexistro xeral de explotacións gandeiras.

Decreto 85/1998, do 26 de febreiro, de identificación e rexistro
dos animais da especie bovina.

7.  -  Regulamento (CE) nº
2629/97, de sistema de
identificación e rexistro
de animais da especie
bovina.

Derrogado polo
Regulamento (CE) nº
911/2004, da Comisión,
do 29 de abril de 2004,
polo  que  se  aplica  o
Regulamento Europeo
(CE) nº 1760/2000, do
Parlamento Europeo e do
Consello, do 17 de xullo
de 1997, no que
respecta ás marcas
auriculares, os
pasaportes e os rexistros
de explotacións.

Art. 6: requisitos e condicións do pasaporte para o
movemento de bovinos.

Art. 8: condicións de rexistro de animais da especie
bovina.Saúde

pública,
zoosanida
de  e
fitosanidad
e

Identific. e
rexistro
dos
animais

8.  -  Regulamento (CE) nº
1760/2000, de sistema
de identificación e
rexistro de bovinos e
etiquetaxe da carne de
vacún e dos seus
produtos.

Art. 4: requisitos e condicións de marcaxe
auricular.

Art. 7: condicións do rexistro de animais da especie
bovina.

Real Decreto 1980/1998, do 18 de setembro, polo que se estabelece
un sistema de identificación e rexistro dos animais da especie
bovina.
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8(bis).- Regulamento (CE
) nº 21/2004 do
Consello,  do  17  de
decembro de 2003, polo
que se estabelece un
sistema de identificación
e rexistro dos animais da
especie ovina e caprina e
se  modifica  o
Regulamento (CE) nº
1782/2003 e as
Directivas 92/102/CEE e
64/432/CEE.

(DOL 5 do 090.1.2004,
p8.)

Artigos 3,4 e 5.

ÁMBITO DIRECTIVAS E
REGULAMENTOS
COMUNITARIOS

ARTIGOS DE REFERENCIA NORMAS NACIONAIS DE REFERENCIA NORMAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

9. - Directiva 91/414, de
comercialización dos produtos
fitosanitarios ( DOL 125,
23.05.1996, p.3).

Art. 3: disposicións xerais para a
comercialización de produtos fitosanitarios.

Real Decreto 2163/1994, do 4 de novembro, polo que se implanta
o sistema harmonizado comunitario de autorización para
comercializar e utilizar produtos fitosanitarios.

Saúde pública,
zoosanidade e
fitosanidade

10. - Directiva 96/22, que
prohibe o emprego de
determinadas substancias de
efecto hormonal e tierostático

e substancias -agonistas na
cría  de  gando  e  pola  que  se
derrogan as Directivas
81/602, 88/146 e 88/299
(DOL 125 do 23.05.1996, p.
3).

Art. 3: prohibición do uso das ditas substancias e
da comercialización de carnes afectadas.

Art. 4: administracións autorizadas con fins
terapéuticos.

Art. 5: autorización do uso de substancias con
efecto estroxénico, androxénico e xestáxeno.

Art. 7: intercambio de animais tratados.

Real Decreto 2178/2004, do 12 de novembro, polo que se prohibe
utilizar determinadas substancias de efecto hormonal e tierostático

e substancias -agonistas de uso na cría de gando.
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11. - Regulamento (CE) nº
178/2002, de principios e
requisitos xerais da lexislación
alimentaria. Creación da
Autoridade Europea de
Seguridade Alimentaria e
fíxanse procedementos
relativos á seguridade
alimentaria   (DOL 31,
01.02.2002, p. 1).

Art. 14: requisitos de seguridade alimentaria.

Art. 15: requisitos de inocuidade dos pensos.

Art. 17 (1): responsabilidades.

Art. 18: trazabilidade.

Art. 19: responsabilidades respecto aos
alimentos: explotadores de empresas
alimentarias.

Art. 20: responsabilidades respecto aos pensos:
explotadores de empresas de pensos.

Saúde pública,
cuestións
veterinarias

e fitosanitarias

12. - Regulamento (CE) nº
999/2001. Disposicións para
a prevención, o control e a
erradicación de determinadas
encefalopatías esponxiformes
transmisíbeis (DOL 147,
31.05.2001, p.1).

Art. 7: prohibición en materia de alimentación
dos animais.

Art. 11: notificación.

Art. 12: medidas relativas aos animais
sospeitosos.

Art. 13: medidas conseguintes á confirmación da
presenza de EET.

Art. 15: animais vivos ou o seu esperma, os seus
óvulos e embrións.

Lei 26/2001, do 27 de decembro, pola que se estabelece o sistema
de infraccións e sancións en materia de encefalopatías
esponxiformes transmisíbeis.

ÁMBITO DIRECTIVAS E REGULAMENTOS
COMUNITARIOS

ARTIGOS DE REFERENCIA NORMAS NACIONAIS DE REFERENCIA NORMAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

13. - Directiva 85/511, de medidas
comunitarias de loita contra a febre
aftosa( DOL 315, 26.11.1985, p. 11).

Art. 3: notificación da sospeita da
presenza de febre aftosa.

Real Decreto 2179/2004, do 12 de novembro, polo que se
estabelecen medidas de loita contra a febre aftosa.
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14. - Directiva 92/119, de medidas
comunitarias para a loita contra
determinadas enfermidades animais, e
medidas específicas respecto á
enfermidade vesicular porcina (DOL
327, 22.12.2000, p. 74).

Art.3: notificación das sospeitas das
enfermidades da listaxe 1.

Real Decreto 654/1994, do 15 de abril, polo que se
estabelecen medidas xerais de loita contra determinadas
enfermidades dos animais e medidas específicas contra a
enfermidade vesicular porcina.

Saúde pública,
zoosanidade e
fitosanidade

Notific. de
enfermidade

15. - Directiva 2000/75, de
disposicións específicas relativas ás
medidas de loita e erradicación da
febre catarral ovina (DOL 327,
22.12.2000).

Art. 3: notificación da presenza do virus
da febre catarral ovina.

Real Decreto 1228/2001, do 8 de novembro, polo que se
estabelecen medidas específicas de loita e erradicación da
febre catarral ovina ou lingua azul.
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ÁMBITO DIRECTIVAS E
REGULAMENTOS
COMUNITARIOS

ARTIGOS DE REFERENCIA NORMAS NACIONAIS DE REFERENCIA NORMAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

16. - Directiva 91/629,
relativa ás normas
mínimas para a
protección dos
tenreiros (DOL 340,
11.12.1991).

Art. 3: condicións xerais de aloxamento dos tenreiros.

Art. 4: disposicións xerais para a cría de tenreiros.

Real Decreto 1047/1994, do 20 de maio, relativo ás normas
mínimas para a protección de tenreiros.

Real Decreto 229/1998, do 16 de febreiro, polo que se modifica o
Real Decreto 1047/1994, do 20 de maio, sobre normas mínimas
para a protección de tenreiros.

17. - Directiva 91/630,
relativa ás normas
mínimas para a
protección dos porcos
(DOL 340,
11.12.1991).

Art. 3: dimensións mínimas dos aloxamentos.

Art 4 (1): disposicións xerais para a cría de porcos.

Real Decreto 1135/2002, do 31 de outubro, relativo ás normas
mínimas para a protección de porcos.

Benestar
dos
animais

18. - Directiva 98/58,
relativa á protección
dos animais nas
explotacións gandeiras
(DOL 221,
08.08.1998).

Art.  4:  disposicións xerais para a cría de animais en
explotacións gandeiras.

Real Decreto 441/2001, do 27 de abril, polo que se modifica o Real
Decreto 348/2000, do 10 marzo, polo que se incorpora ao
ordenamento xurídico a Directiva 98/58, relativa á protección de
animais en explotacións gandeiras.
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II. Especificación da baseline e dos compromisos esixidos
aos beneficiarios
1. - VARIEDADES AUTÓCTONAS VEXETAIS EN RISCO DE EROSIÓN XENÉTICA

Condicións de elixibilidade:

Pertencer a unha entidade asociativa agraria e dispoñer de
técnico ou de asesoramento técnico.

É preciso desenvolver accións divulgativas coa administración
xestora para a divulgación destes cultivos mediante a
autorización de visitas e a dispoñibilidade dos datos.
Dispoñer e dedicarlle ao cultivo en risco de erosión xenética
unha superficie mínima de 0,3 ha.

Baseline da medida Compromisos (alén da baseline) esixidos aos beneficiarios
finais

Non se require o mantemento de rexistros.

Non  se  require  a  presentación  de  programas  nin
memorias de proxecto.

No relativo a evitar a erosión do solo:
Non se deberá labrar na dirección da pendente cando
esta sexa maior do 10 % en terras de cultivo ou do 15 %
en  viñedo,  agás  en  parcelas  inferiores  a  1  ha  ou  de
forma complexa.

En cultivos herbáceos de inverno non se labrará entre a
data de recolección e o 1 de agosto.

En  barbeito,  terras  de  retirada ou  terras  non cultivadas
realizaranse as prácticas tradicionais de cultivo, de
mínimo labrado ou de mantemento dunha superficie
vexetal axeitada.

En zonas de alto risco de erosión respectaranse as
pautas  de  rotación  de  cultivos  e  os  tipos  de  cuberta
vexetal axeitados.

Os socalcos de retención manteranse en bo estado de
conservación.

No relativo á conservación da materia orgánica do
solo:

Non se queimarán restrebas, agás por razóns
fitosanitarias e coa autorización correspondente,
cumprindo coas normas de prevención de incendios.

Eliminaranse  os  restos  de  colleita  e  poda  de  forma
axeitada (compostaxe, enterramento, etc.).

No relativo ao mantemento da estrutura do solo e a
evitar a compactación:

En terreos saturados ou encharcados non se
empregarán vehículos nin maquinaria agás para realizar
tratamentos fitosanitarios, recollida de colleita ou
subministración de alimento ao gando.

Manter e actualizar o caderno de explotación, que incluirá
unha contabilidade detallada e no que se inscribirán todas as
operacións de cultivo realizadas en cada unha das parcelas e
o rexistro sobre materias primas adquiridas e produtos que
entren ou saian da explotación, xunto cos oportunos soportes
documentais.

Presentar un programa ou memoria do proxecto.
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Non hai requirimento canto ás variedades de cada
especie que cultivar.

Non se precisa a necesidade de reservar materiais
de reprodución obtidos.

Non se especifica ningún requirimento de superficie
mínima.

No relativo ao mantemento mínimo das superficies
agrarias:

Non se queimarán sen autorización nin se cavarán
pastos permanentes agás para rexeneración.

En pastos permanentes manterase unha carga gandeira
igual ou superior a 0,4 UGM/ha en zonas de montaña,
0,7 UGM/ha en zonas desfavorecidas e 0,9 UGM/ha no
resto  das  zonas.  No  caso  de  pastos  permanentes  nos
que non se alcance a carga gandeira axeitada, evitarase
a invasión arbustiva.

En terras de cultivo evitarase a invasión de especies de
vexetación espontánea non desexábeis, definidas pola
Consellería do Medio Rural, e que son: Senecio spp,
Rumex spp e Cirsium spp.

No relativo a evitar a deterioración dos hábitats:

Manteranse as características topográficas e os
elementos estruturais do terreo. Para poder facer
modificacións será precisa a autorización administrativa
correspondente.

Non se aplicarán produtos fitosanitarios, lamas de
depuradora, fertilizantes, compost, zurros ou esterco
sobre terreos encharcados ou con neve nin sobre augas
correntes ou estancadas.

As explotacións gandeiras en estabulación permanente
ou semipermanente contarán con depósitos de
esterco/zurro estancos e de capacidade suficiente ou
ben coa xustificación do seu sistema de retirada.

FERTILIZANTES:

Normativa xeral sobre utilización de fertilizantes

Real Decreto 824/2005, do 8 de xullo, sobre produtos
fertilizantes, que regula os aspectos do Regulamento
(CE) nº 2003/2003 do Parlamento Europeo e do
Consello,  do  13  de  outubro  de  2003,  relativo  aos
fertilizantes: esta disposición ten por obxecto previr os
riscos para a saúde e o ambiente polo uso de
determinados produtos fertilizantes; para tal fin, define e
tipifica os produtos fertilizantes, regula o procedemento
para a inscrición previa á posta no mercado destes
produtos e crea o rexistro de produtos fertilizantes.

Protección das augas contra a contaminación
producida por nitratos procedentes de fontes
agrarias

En aplicación  da  Directiva  do  Consello  91/676/CEE,  do

Manter en cultivo as especies e/ou variedades en risco de
erosión  xenética  que  sexan  obxecto  da  axuda,  até  a
sementeira ou até que o órgano de reprodución vexetativo
sexa viábel.

Reservar un 5 % dos materiais vexetais de reprodución
obtidos.
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12 de decembro, relativa á protección de augas contra a
contaminación producida por nitratos utilizados na
agricultura, trasposta ao ordenamento xurídico español
a  través  do  Real  Decreto  261/96,  do  16  de  febreiro,
sobre protección das augas contra a contaminación
producida por nitratos procedentes de fontes agrarias,
aprobouse, mediante a Orde do 7 de setembro de 1999,
o Código Galego de Boas Prácticas Agrarias (DOG nº
181, do 17 de setembro de 1999), que aconsella unha
serie de actuacións nas prácticas agrícolas e gandeiras
máis comúns, tendentes á diminución da incidencia
ambiental dos fertilizantes nitroxenados, propoñendo
unha serie de medidas e prácticas dirixidas a reducir a
contaminación por nitróxeno. Entre estas prácticas
recomendadas propóñense actuacións relacionadas cos
seguintes aspectos: :
Períodos  nos  que  é  recomendábel  a  aplicación  de
fertilizantes ás terras: os fertilizantes deberanse
distribuír cando se prevexa a súa posíbel utilización por
parte das plantas, é dicir, coa antelación suficiente para
que a planta en desenvolvemento sexa capaz de
aproveitalos. Para isto terase en conta o tempo da
transformación das distintas formas de nitróxeno en
formas nítricas e amoniacais, que son as máis
asimilábeis.
Detalla as épocas máis aconsellábeis para a fertilización
en diferentes cultivos atendendo ao seu estado,
fenoloxía e ao tipo de fertilizante.
Aplicación de fertilizantes a terreos pendentes:

En función do grao de pendente que teñan, da
cuberta vexetal existente, se é pradaría
permanente ou cultivos anuais, ou tipo de terreo,
areento  ou  compacto,  da  forma  da  parcela  e
sentido de traballo, empregaranse ou non
fertilizantes.

A aplicación de zurros deberá facerse, tendo en
conta os períodos do punto anterior, cando non
haxa perigo de chuvias fortes, sen ventos secos
e/ou fortes e, se é posíbel, cunha chuvia lixeira que
fixe os gases.

Procurar non utilizar zurros nin tampouco
fertilizantes minerais cando se vaian dar regas
fortes.

Non utilizar para a distribución de zurros canóns de
aspersión  de  alta  presión  (máis  de  3  bar  no
aspersor).

Despois dun incendio forestal, sementar especies
sen fertilizar.

Aplicación de fertilizantes a terras en terreos
hidromorfos, inundados, xeados ou cubertos de neve.
Condicións de aplicación de fertilizantes en terras
próximas  a  cursos  de  auga:  como  normas  xerais,  e
respectando  tanto  as  doses  de  fertilizantes  como  as
épocas de aplicación indicadas, aconséllase:

Deixar unha zona de entre 2 e 10 metros de ancho
na beira do curso sen fertilizar, evitando calquera
goteo neles. O ancho da zona dependerá da altura
da cuberta vexetal, a menos altura máis ancho.

Non aplicar efluentes orgánicos nun radio de 35-50
m ao redor dunha fonte, pozo ou perforación que
subministre auga para o consumo humano. Se o
terreo é moi permeábel, aumentar o radio.

Non estabelecer patios de exercicio, sen pavimento,
nin parcelas de castigo (zonas ao aire libre onde o
gando pasa longos períodos concentrado) nas
proximidades das mesmas fontes de auga.

Capacidade e deseño dos tanques de almacenamento
de esterco e medidas para evitar a contaminación da
auga por escorregamento e filtración, en augas
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superficiais ou subterráneas, de líquidos que conteñan
esterco e residuos procedentes de produtos vexetais
almacenados.
Xestión do uso das terras con referencia aos sistemas de
rotación  de  cultivos  e  á  proporción  da  superficie  de
terras dedicadas a cultivos permanentes en relación con
cultivos anuais. Mantemento durante períodos chuviosos
dun  manto  mínimo  de  vexetación  que  absorba  o  N  do
solo, que do contrario podería causar fenómenos de
contaminación da auga por nitratos.
Estabelecemento de plans de fertilización acordes coa
situación particular de cada explotación e a
consignación en rexistros do uso de fertilizantes.
Prevención da contaminación das augas debido ao
escorregamento e á lixiviación nos sistemas de rega.

Outras normas relativas á utilización de fertilizantes

Ademais dos anteriores, outros requisitos en relación
coa utilización de fertilizantes e fitosanitarios
estabelécense nas seguintes normas:
Real Decreto 1310/1990, do 29 de outubro, sobre
utilización de lamas de depuración no sector agrario.
Orde do 26 de outubro de 1993, que desenvolve o Real
Decreto 1310/1990, do 29 de outubro, sobre utilización
de lamas de depuración no sector agrario.

Outras condicións que ter en conta para a utilización
de fertilizantes

A  nutrición  vexetal,  factor  básico  para  un  óptimo
desenvolvemento dos cultivos, depende da capacidade
do  solo  para  subministrar  todos  e  cada  un  dos
elementos nutritivos na forma, cantidade e momento
axeitados ás súas esixencias. A situación do solo en
relación con esta capacidade de abastecer as
necesidades das plantas nos diferentes elementos
nutritivos é o que se denomina fertilidade do solo, e é un
dato fundamental para o estabelecemento da dose de
fertilizante. Será, polo tanto, obrigatoria a realización de
analíticas de solos para estabelecer a programación
anual de fertilización, incorporándose os seus resultados
ao caderno de explotación. Así mesmo, utilizaranse
preferentemente fertilizantes orgánicos en substitución
de fertilizantes nitroxenados de síntese, non
permitíndose o uso de estercos frescos.

Por  último,  fíxase  un  valor  numérico  de  150  unidades
fertilizantes de N como límite superior, que está por
debaixo do límite de 170 unidades existente.

FITOSANITARIOS:

Disposicións xerais sobre utilización de
fitosanitarios:

A Lei 43/2002, do 20 de novembro, de sanidade
vexetal, considera expresamente entre os seus
obxectivos  o  de  previr  os  riscos  que  para  a  saúde  das
persoas e animais e contra o ambiente poidan derivarse
do uso dos produtos fitosanitarios. Para tal fin, esixe
unha serie de condicións xerais para o uso de medios de
defensa fitosanitaria. Cómpre destacar as seguintes
disposicións relacionadas coa utilización de produtos
fitosanitarios:
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Define os medios de defensa fitosanitaria como os
produtos, organismos, equipos, maquinaria de
aplicación, dispositivos e elementos destinados a
controlar os organismos nocivos, evitar os seus efectos
ou incidir sobre o proceso vital dos vexetais de forma
diferente  aos  nutrientes.  Sinala  que  os  medios  de
defensa fitosanitaria deberán utilizarse axeitadamente
tendo en conta as boas practicas fitosanitarias e as
demais condicións determinadas na súa autorización e,
se é o caso, de acordo cos principios da loita integrada
(definida como a aplicación racional dunha combinación
de medidas biolóxicas, biotecnolóxicas, químicas, de
cultivo ou de selección de vexetais, de xeito que a
utilización de produtos fitosanitarios se limite ao mínimo
necesario para o control das pragas).

No artigo 23, indica as condicións xerais de
comercialización e uso dos medios para a defensa
fitosanitaria:

Estar autorizado conforme ás disposicións da Lei, agás
as  excepcións  previstas  nos  artigos  44  e  45,  nas  que
será suficiente a comunicación previa á autoridade
competente.

Estar, se é o caso, etiquetados, incluíndo polo menos a
información necesaria sobre a súa identidade, riscos,
precaucións  que  adoptar  e  para  a  súa  correcta
utilización.

Cando, pola súa natureza, non corresponda a súa
etiquetaxe, deberán acompañarse da información
necesaria para a súa correcta utilización e mantemento.

No artigo 24 regúlase o rexistro e información sobre
medios de defensa fitosanitaria nos seguintes termos:

As autorizacións, comunicacións e decisións de
recoñecemento de autorizacións inscribiranse de
oficio no Rexistro Oficial de Produtos e Material
Fitosanitario adscrito ao Ministerio de Agricultura,
Pesca e Alimentación.

No rexistro manterase actualizada a información
relativa aos medios de defensa fitosanitaria
legalmente utilizábeis en España, dos seus posíbeis
usos, das características e condicións que limitan a
súa utilización e dos requisitos que determinan as
boas prácticas fitosanitarias.

Canto á utilización de produtos fitosanitarios, o seu
artigo  41  estabelece  que  os  usuarios  e  os  que
manipulen produtos fitosanitarios deberán:

Estar informados das indicacións ou advertencias que
figuren nas etiquetas e instrucións de uso ou, se é o
caso, mediante o asesoramento axeitado, sobre todos os
aspectos relativos á custodia, axeitada manipulación e
correcta utilización destes produtos.

Aplicar as boas prácticas fitosanitarias, atendendo ás
indicacións ou advertencias sinaladas, entendendo por
boas prácticas a utilización dos produtos fitosanitarios e
demais medios de defensa fitosanitaria baixo as
condicións de uso autorizadas.

Cumprir os requisitos de capacitación estabelecidos pola
normativa vixente, en función das categorías ou clases
de perigosidade dos produtos fitosanitarios.

Observar, se é o caso, os principios da loita integrada
que sexan aplicábeis.

Cumprir as disposicións relativas á eliminación dos
envases baleiros de acordo coas condicións
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estabelecidas e, en todo caso, con aquelas que figuren
nas súas etiquetas.

Así  mesmo,  os  que  presten  servizos  de  aplicación  de
produtos fitosanitarios, ademais de cumprir os
requisitos xerais anteriores, deberán:

Dispoñer de persoal cos niveis de capacitación esixíbeis.

Dispoñer dos medios de aplicación axeitados e manter
un réxime de revisións periódicas do seu funcionamento.

Realizar  en  cada  caso  un  contrato,  no  que  deberán
constar, polo menos, os datos da aplicación que realizar
e as condicións posteriores que, se é o caso, deba
cumprir o usuario do servizo.

Normas específicas sobre a autorización e uso de
produtos fitosanitarios

Real Decreto 2163/1994, do 4 de novembro, polo que
se implanta o sistema harmonizado comunitario de
autorización para comercializar e utilizar produtos
fitosanitarios: entre outros aspectos, contempla
disposicións relativas á utilización de produtos
fitosanitarios, dispoñendo que só poderán utilizarse os
produtos autorizados. Ademais, os produtos
fitosanitarios deben utilizarse axeitadamente, o que
supón  o  cumprimento  das  condicións  da  súa
autorización indicadas na súa etiqueta, a aplicación dos
principios das boas prácticas fitosanitarias e, sempre
que sexa posíbel, dos relativos á loita integrada. Para
garantir a correcta utilización dos produtos
fitosanitarios, cada Comunidade Autónoma
estabelecerá un programa de vixilancia da súa correcta
utilización  no  que,  polo  menos,  determinarase  a
natureza e frecuencia dos controis que deban levarse a
cabo, os cales deberán ser conformes cos requisitos de
información requiridos pola Comisión Europea. Os
resultados dos controis efectuados deberán remitírselle
ao MAPA para elaborar a información que
subministrarlle á Comisión Europea.

Obrigas dos titulares de explotacións agrarias en
materia de rexistro do uso da información sobre o
uso de produtos fitosanitarios

Orde APA/326/2007, do 9 de febreiro, pola que se
estabelecen as obrigas dos titulares de explotacións
agrarias e forestais en materia de rexistro do uso da
información sobre o uso de produtos fitosanitarios:
estabelece os datos que se deben rexistrar como
consecuencia da utilización de produtos fitosanitarios e
outros praguicidas para a protección das colleitas
destinadas a ser consumidas como pensos ou
alimentos, incluídas as fases de cultivo, almacenamento
e  transporte,  para  cumprir  o  Regulamento  (CE)  nº
852/2004, do Parlamento Europeo e o Consello, do 29
de abril de 2004, relativo á hixiene nos produtos
alimentarios, e o Regulamento (CE) nº 183/2005, do
Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de xaneiro de
2005,  polo  que  se  fixan  os  requisitos  en  materia  de
hixiene dos pensos. Esta norma obriga os agricultores a
levar  un  rexistro  de  datos  da  explotación,  no  que  se
deben facer constar unha serie de datos en relación con
cada tratamento praguicida realizado (cultivo, praga,
motivo do tratamento, produto utilizado e número de
rexistro), para cada control de praguicida realizado
(cultivo mostrado, substancias activas detectadas,
número do boletín de análise e laboratorio que o realiza)
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e para cada colleita comercializada (produto vexetal,
cantidade expedida, nome do cliente).

Outra normativa relacionada cos produtos
fitosanitarios:

Real Decreto 1416/2001, do 14 de decembro, sobre
envases de produtos fitosanitarios.

Real Decreto 280/1994, do 18 de febreiro, polo que se
estabelecen os límites máximos de residuos de
praguicidas e o seu control en determinados produtos de
orixe vexetal.

Orde  do  1  de  febreiro  de  1991,  pola  que se  modifica  o
anexo da do 7 de setembro de 1989, sobre a prohibición
da comercialización e utilización de certos produtos
fitosanitarios en aplicación das Directivas 90/335/CEE e
90/533/CEE.

Orde do 7 de setembro de 1989, sobre prohibición da
comercialización e utilización de produtos fitosanitarios
que conteñen certos ingredientes activos, en aplicación
da Directiva 79/117/CEE do Consello das Comunidades
Europeas e as súas posteriores modificacións.

Orde do 28 de febreiro de 1986, relativa á prohibición da
comercialización e utilización de produtos fitosanitarios
que conteñen certas substancias activas, en aplicación
das directivas 79/117/CEE do Consello e 83/131/CEE e
85/298/CEE da Comisión das Comunidades Europeas.

Lei 10/1998, do 21 de abril, de residuos.

Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control
integrados da contaminación.

Canto a produtos de protección de plantas, só estarán
permitidos aqueles que presenten un indicador de
perigosidade "Xn" ou "T" dentro do indicador
ecotoxicolóxico "N" (mamíferos, aves e/ou peixes). Non
se admitirán produtos que inclúan entre as súas frases
de risco o termo "moi tóxico". Utilizaranse
preferentemente produtos biolóxicos ou biorracionais.
Así mesmo, empregaranse técnicas de loita oportuna
para o estabelecemento do momento óptimo de
tratamento.

Normas sobre capacitación e formación para a
utilización de fitosanitarios

A regulamentación técnico-sanitaria para a fabricación,
comercialización e utilización de praguicidas, aprobada
polo Real decreto 3349/1983, do 30 de novembro, e
modificada polos reais decretos 162/1991, do 8 de
febreiro, e 443/1994, do 11 de marzo, estabelece que o
persoal de empresas que preste servizos de tratamentos
con praguicidas debe superar os correspondentes cursos
de capacitación homologados, e que cando se deban
utilizar praguicidas clasificados, conforme a dita
regulamentación, como moi tóxicos, así como os tóxicos
autorizados para uso ambiental, os aplicadores deberán
superar os correspondentes cursos de capacitación,
tamén no caso de que o tratamento se realice para fins
propios.  Pola  súa  banda,  a  Directiva  do  Consello
91/414/CEE, do 15 de xullo, prevé a adaptación das
normativas nacionais en materia de subministración de
certos produtos fitosanitarios a determinadas clases de
usuarios, polo que cómpre diferenciar distintos niveis de
capacitación.
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A  nivel  estatal,  a  Orde  do  8  de  marzo  de  1994,
modificada pola Orde PRE2922/2005, que estabelece a
normativa reguladora da homologación de cursos de
capacitación para realizar tratamentos con praguicidas,
define, no punto un do número segundo, os niveis de
capacitación, especificando os programas no seu anexo.

A  Orde  do  30  de  xullo  de  1997,  conxunta  das
Consellerías de Agricultura, Gandería e Montes e de
Sanidade e Servizos Sociais, estabelece a normativa
reguladora para a homologación de cursos de
capacitación para realizar tratamentos con praguicidas,
así como para a obtención do carné de manipulador
destes  produtos.  No  seu  artigo  9  estabelece  a
obrigatoriedade de que o organismo oficial responsábel
publique no Diario Oficial de Galicia a información
correspondente a cada curso que vaia realizar. Os cursos
están  dirixidos  ás  persoas  que desexen adquirir  un  dos
seguintes niveis de capacitación:
 Nivel básico: dirixido a agricultores que realizan na súa
explotación os tratamentos fitosanitarios sen persoal
auxiliar, persoal de estabelecementos fitosanitarios e
persoal auxiliar de empresas de tratamentos
fitosanitarios.
 Nivel cualificado: dirixido a agricultores que realizan na
súa explotación os tratamentos fitosanitarios con
persoal auxiliar, responsábeis de empresas de
tratamentos fitosanitarios e responsábeis de empresas
de distribución de fitosanitarios.
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2. - CONTROL INTEGRADO E PRODUCIÓN INTEGRADA

Condicións de elixibilidade:

Pertencer a unha entidade asociativa agraria e dispoñer de
técnico ou de asesoramento técnico.
Superficies de cultivos en couto redondo.
Non poderán acollerse os cultivos realizados por sistemas
hidropónicos.

Baseline da medida Compromisos (alén da baseline) esixidos aos
beneficiarios finais

Non se require o mantemento de rexistros.

No relativo a evitar a erosión do solo:
Non se deberá labrar na dirección da pendente cando esta
sexa  maior  do  10  %  en  terras  de  cultivo  ou  do  15  %  en
viñedo,  agás  en  parcelas  inferiores  a  1  ha  ou  de  forma
complexa.

En cultivos herbáceos de inverno non se labrará entre a
data de recolección e o 1 de agosto.

En barbeito, terras de retirada ou terras non cultivadas
realizaranse as prácticas tradicionais de cultivo, de
mínimo labrado ou de mantemento dunha superficie
vexetal axeitada.

En zonas de alto risco de erosión respectaranse as pautas
de rotación de cultivos e os tipos de cuberta vexetal
axeitados.

Os socalcos de retención manteranse en bo estado de
conservación.

No relativo á conservación da materia orgánica do
solo:

Non se queimarán restrebas, agás por razóns
fitosanitarias e coa autorización correspondente,
cumprindo coas normas de prevención de incendios.

Eliminaranse os restos de colleita e poda de forma
axeitada (compostaxe, enterramento, etc.).

No relativo ao mantemento da estrutura do solo e a
evitar a compactación:

En terreos saturados ou encharcados non se empregarán
vehículos nin maquinaria agás para realizar tratamentos
fitosanitarios, recollida de colleita ou subministración de
alimento ao gando.

No relativo ao mantemento mínimo das superficies
agrarias:

Non se queimarán sen autorización nin se cavarán pastos
permanentes agás para rexeneración.

En pastos permanentes manterase unha carga gandeira
igual ou superior a 0,4 UGM/ha en zonas de montaña, 0,7
UGM/ha en zonas desfavorecidas e 0,9 UGM/ha no resto
das zonas. No caso de pastos permanentes nos que non
se alcance a carga gandeira axeitada, evitarase a invasión
arbustiva.

En terras de cultivo evitarase a invasión de especies de
vexetación espontánea non desexábeis, definidas pola
Consellería do Medio Rural, e que son: Senecio spp, Rumex
spp e Cirsium spp.

Manter  e  actualizar  o  caderno  de  explotación,  que  incluirá
unha contabilidade detallada e no que se inscribirán todas
as operacións de cultivo realizadas en cada unha das
parcelas e o rexistro sobre materias primas adquiridas e
produtos que entren ou saian da explotación xunto cos
oportunos soportes documentais.

Manter sebes e ribazos, vexetación en lindes e marxes para
reserva ecolóxica e mantemento da biodiversidade.
Realización de análises axeitadas. Polo menos anualmente
para programar a fertilización. De auga e outros, a criterio do
C.T.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE PRODUCIÓN
INTEGRADA (Código 2.2):

Manter a cuberta vexetal en cultivos perennes. En épocas de
recolección permitirase a sega ou o pastoreo controlado para
facilitar os labores de colleita.
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No relativo a evitar a deterioración dos hábitats:

Manteranse as características topográficas e os
elementos estruturais do terreo. Para poder facer
modificacións será precisa a autorización administrativa
correspondente.

Non se aplicarán produtos fitosanitarios, lamas de
depuradora, fertilizantes, compost, zurros ou esterco sobre
terreos  encharcados  ou  con  neve  nin  sobre  augas
correntes ou estancadas.

As explotacións gandeiras en estabulación permanente ou
semipermanente contarán con depósitos de esterco/zurro
estancos e de capacidade suficiente ou ben coa
xustificación do seu sistema de retirada.

Non se require a certificación nin rexistros relativos a
produción integrada.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE PRODUCIÓN
INTEGRADA (Código 2.2):
Cumprir co estabelecido no Decreto 68/2004, do 11 de
marzo, sobre a produción integrada e a súa indicación nos
produtos agrarios e a súa normativa de desenvolvemento.

Estar inscrito no Rexistro de Produtores de Produción
Integrada da Comunidade Autónoma de Galicia e
comercializar a produción baixo a marca de produción
integrada.

Compromiso de aplicar a produción integrada na totalidade
da superficie da explotación dedicada á mesma orientación
produtiva (cultivo e/ou especie).

FERTILIZANTES:

Non  se  precisa  o  mantemento  de  datos  relativos  á
fertilización por parcela.

Normativa xeral sobre utilización de fertilizantes

Real Decreto 824/2005, do 8 de xullo, sobre produtos
fertilizantes, que regula os aspectos do Regulamento (CE)
nº 2003/2003 do Parlamento Europeo e do Consello, do
13  de  outubro  de  2003,  relativo  aos  fertilizantes:  esta
disposición ten por obxecto previr os riscos para a saúde e
o ambiente polo uso de determinados produtos
fertilizantes; para tal fin, define e tipifica os produtos
fertilizantes, regula o procedemento para a inscrición
previa  á  posta  no  mercado  destes  produtos  e  crea  o
rexistro de produtos fertilizantes.

Protección das augas contra a contaminación
producida por nitratos procedentes de fontes agrarias

En aplicación da Directiva do Consello 91/676/CEE, do 12
de  decembro,  relativa  á  protección  de  augas  contra  a
contaminación producida por nitratos utilizados na
agricultura, trasposta ao ordenamento xurídico español a
través do Real Decreto 261/96, do 16 de febreiro, sobre
protección das augas contra a contaminación producida
por nitratos procedentes de fontes agrarias, aprobouse,
mediante  a  Orde  do  7  de  setembro  de  1999,  o  Código
Galego de Boas Prácticas Agrarias (DOG nº 181, do 17 de
setembro de 1999), que aconsella unha serie de
actuacións nas prácticas agrícolas e gandeiras máis
comúns, tendentes á diminución da incidencia ambiental
dos fertilizantes nitroxenados, propoñendo unha serie de
medidas e prácticas dirixidas a reducir a contaminación

Cubrirase unha ficha normalizada por parcela, na que se
determinarán as prácticas de tratamento que seguir.
Estabelecerase un plan de fertilización.

O control de malas herbas realizarase preferentemente de
forma mecánica ou mediante pastoreo controlado.
No caso de intervención con fitosanitarios de síntese,
utilizaranse exclusivamente as materias activas autorizadas
para cada cultivo, seleccionadas con base en criterios de
toxicidade, efectos sobre a fauna auxiliar e menor impacto
ambiental, entre outros.

Redución verificábel de, polo menos, un 30 % dos produtos
fertilizantes utilizados na explotación. A dita redución
poderase realizar mediante a substitución do fertilizante
nitroxenado de síntese por orgánico, non permitíndose o uso
de estercos frescos nin lamas de depuradora.
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por nitróxeno. Entre estas prácticas recomendadas
propóñense actuacións relacionadas cos seguintes
aspectos: :
Períodos nos que é recomendábel a aplicación de
fertilizantes ás terras: os fertilizantes deberanse distribuír
cando se prevexa a súa posíbel utilización por parte das
plantas, é dicir, coa antelación suficiente para que a
planta en desenvolvemento sexa capaz de aproveitalos.
Para isto terase en conta o tempo da transformación das
distintas  formas  de  nitróxeno  en  formas  nítricas  e
amoniacais, que son as máis asimilábeis.
Detalla as épocas máis aconsellábeis para a fertilización
en diferentes cultivos atendendo ao seu estado, fenoloxía
e ao tipo de fertilizante.
Aplicación de fertilizantes a terreos pendentes:

En función do grao de pendente que teñan, da
cuberta vexetal existente, se é pradaría permanente
ou  cultivos  anuais,  ou  tipo  de  terreo,  areento  ou
compacto, da forma da parcela e sentido de traballo,
empregaranse ou non fertilizantes.

A aplicación de zurros deberá facerse, tendo en conta
os períodos do punto anterior, cando non haxa perigo
de chuvias fortes, sen ventos secos e/ou fortes e, se é
posíbel, cunha chuvia lixeira que fixe os gases.

Procurar non utilizar zurros nin tampouco fertilizantes
minerais cando se vaian dar regas fortes.

Non utilizar para a distribución de zurros canóns de
aspersión  de  alta  presión  (máis  de  3  bar  no
aspersor).

Despois dun incendio forestal, sementar especies sen
fertilizar.

Aplicación de fertilizantes a terras en terreos hidromorfos,
inundados, xeados ou cubertos de neve.
Condicións de aplicación de fertilizantes en terras
próximas a cursos de auga: como normas xerais, e
respectando tanto as doses de fertilizantes como as
épocas de aplicación indicadas, aconséllase:

Deixar unha zona de entre 2 e 10 metros de ancho na
beira do curso sen fertilizar, evitando calquera goteo
neles.  O  ancho  da  zona  dependerá  da  altura  da
cuberta vexetal, a menos altura máis ancho.

Non aplicar efluentes orgánicos nun radio de 35-50 m
ao redor dunha fonte, pozo ou perforación que
subministre  auga  para  o  consumo  humano.  Se  o
terreo é moi permeábel, aumentar o radio.

Non estabelecer patios de exercicio, sen pavimento,
nin parcelas de castigo (zonas ao aire libre onde o
gando pasa longos períodos concentrado) nas
proximidades das mesmas fontes de auga.

Capacidade e deseño dos tanques de almacenamento de
esterco e medidas para evitar a contaminación da auga
por escorregamento e filtración, en augas superficiais ou
subterráneas, de líquidos que conteñan esterco e residuos
procedentes de produtos vexetais almacenados.
Xestión do uso das terras con referencia aos sistemas de
rotación de cultivos e á proporción da superficie de terras
dedicadas a cultivos permanentes en relación con cultivos
anuais. Mantemento durante períodos chuviosos dun
manto mínimo de vexetación que absorba o N do solo, que
do contrario podería causar fenómenos de contaminación
da auga por nitratos.
Estabelecemento de plans de fertilización acordes coa
situación particular de cada explotación e a consignación
en rexistros do uso de fertilizantes.
Prevención da contaminación das augas debido ao
escorregamento e á lixiviación nos sistemas de rega.
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Outras normas relativas á utilización de fertilizantes

Ademais dos anteriores, outros requisitos en relación coa
utilización de fertilizantes e fitosanitarios estabelécense
nas seguintes normas:
Real Decreto 1310/1990, do 29 de outubro, sobre
utilización de lamas de depuración no sector agrario.
Orde do 26 de outubro de 1993, que desenvolve o Real
Decreto 1310/1990, do 29 de outubro, sobre utilización
de lamas de depuración no sector agrario.

Outras condicións que ter en conta para a utilización
de fertilizantes

A nutrición vexetal, factor básico para un óptimo
desenvolvemento dos cultivos, depende da capacidade do
solo  para  subministrar  todos  e  cada  un  dos  elementos
nutritivos na forma, cantidade e momento axeitados ás
súas esixencias. A situación do solo en relación con esta
capacidade de abastecer as necesidades das plantas nos
diferentes elementos nutritivos é o que se denomina
fertilidade do solo, e é un dato fundamental para o
estabelecemento da dose de fertilizante. Será, polo tanto,
obrigatoria a realización de analíticas de solos para
estabelecer a programación anual de fertilización,
incorporándose os seus resultados ao caderno de
explotación. Así mesmo, utilizaranse preferentemente
fertilizantes orgánicos en substitución de fertilizantes
nitroxenados de síntese, non permitíndose o uso de
estercos frescos.

Por último, fíxase un valor numérico de 150 unidades
fertilizantes de N como límite superior, que está por
debaixo do límite de 170 unidades existente.

FITOSANITARIOS:

Disposicións xerais sobre utilización de fitosanitarios:

A Lei 43/2002, do 20 de novembro, de sanidade
vexetal, considera expresamente entre os seus obxectivos
o de previr os riscos que para a saúde das persoas e
animais e contra o ambiente poidan derivarse do uso dos
produtos fitosanitarios. Para tal fin, esixe unha serie de
condicións  xerais  para  o  uso  de  medios  de  defensa
fitosanitaria. Cómpre destacar as seguintes disposicións
relacionadas coa utilización de produtos fitosanitarios:

Define os medios de defensa fitosanitaria como os
produtos, organismos, equipos, maquinaria de aplicación,
dispositivos e elementos destinados a controlar os
organismos nocivos, evitar os seus efectos ou incidir sobre
o proceso vital dos vexetais de forma diferente aos
nutrientes. Sinala que os medios de defensa fitosanitaria
deberán utilizarse axeitadamente tendo en conta as boas
practicas fitosanitarias e as demais condicións
determinadas  na  súa  autorización  e,  se  é  o  caso,  de
acordo cos principios da loita integrada (definida como a
aplicación racional dunha combinación de medidas
biolóxicas, biotecnolóxicas, químicas, de cultivo ou de
selección de vexetais, de xeito que a utilización de
produtos fitosanitarios se limite ao mínimo necesario para
o control das pragas).

O control de malas herbas realizarase preferentemente de
forma mecánica ou mediante pastoreo controlado.
No caso de intervención con fitosanitarios de síntese,
utilizaranse exclusivamente as materias activas autorizadas
para cada cultivo, seleccionadas con base en criterios de
toxicidade, efectos sobre a fauna auxiliar e menor impacto
ambiental, entre outros.

Redución verificábel de, polo menos, un 30 % dos produtos
fitosanitarios utilizados na explotación. A dita redución
poderase realizar mediante a substitución do fertilizante
nitroxenado de síntese por orgánico, non permitíndose o uso
de estercos frescos nin lamas de depuradora.

Substitución do 50 % do número de aplicacións de produtos
fitosanitarios por métodos de control e/ou seguimento
biolóxico a base de substancias de orixe vexetal ou
microorganismos, solta de insectos útiles, trampeo masivo e
confusión sexual, etc. por parcelas completas.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE CONTROL INTEGRADO
(Código 2.1):

Realizar o seguimento e control de pragas, mediante
tratamentos dirixidos e localizados para preservar a fauna
útil.

Non realizar tratamentos con produtos químicos 15 días
antes da recolección, agás para produtos de recolección
graduada, nos que se utilizarán preferentemente
substancias naturais ou produtos químicos con prazo de
seguridade de polo menos cinco días.
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No artigo 23, indica as condicións xerais de
comercialización  e  uso  dos  medios  para  a  defensa
fitosanitaria:

Estar autorizado conforme ás disposicións da Lei, agás as
excepcións previstas nos artigos 44 e 45, nas que será
suficiente a comunicación previa á autoridade
competente.

Estar, se é o caso, etiquetados, incluíndo polo menos a
información necesaria sobre a súa identidade, riscos,
precaucións que adoptar e para a súa correcta utilización.

Cando, pola súa natureza, non corresponda a súa
etiquetaxe, deberán acompañarse da información
necesaria para a súa correcta utilización e mantemento.

No artigo 24 regúlase o rexistro e información sobre
medios de defensa fitosanitaria nos seguintes termos:

As autorizacións, comunicacións e decisións de
recoñecemento de autorizacións inscribiranse de
oficio no Rexistro Oficial de Produtos e Material
Fitosanitario adscrito ao Ministerio de Agricultura,
Pesca e Alimentación.

No rexistro manterase actualizada a información
relativa aos medios de defensa fitosanitaria
legalmente utilizábeis en España, dos seus posíbeis
usos, das características e condicións que limitan a
súa utilización e dos requisitos que determinan as
boas prácticas fitosanitarias.

Canto á utilización de produtos fitosanitarios, o seu artigo
41 estabelece que os usuarios e os que manipulen
produtos fitosanitarios deberán:

Estar informados das indicacións ou advertencias que
figuren nas etiquetas e instrucións de uso ou, se é o caso,
mediante o asesoramento axeitado, sobre todos os
aspectos relativos á custodia, axeitada manipulación e
correcta utilización destes produtos.

Aplicar as boas prácticas fitosanitarias, atendendo ás
indicacións ou advertencias sinaladas, entendendo por
boas prácticas a utilización dos produtos fitosanitarios e
demais medios de defensa fitosanitaria baixo as
condicións de uso autorizadas.

Cumprir os requisitos de capacitación estabelecidos pola
normativa vixente, en función das categorías ou clases de
perigosidade dos produtos fitosanitarios.

Observar, se é o caso, os principios da loita integrada que
sexan aplicábeis.

Cumprir as disposicións relativas á eliminación dos
envases baleiros de acordo coas condicións estabelecidas
e,  en  todo  caso,  con  aquelas  que  figuren  nas  súas
etiquetas.

Así  mesmo,  os  que  presten  servizos  de  aplicación  de
produtos fitosanitarios, ademais de cumprir os requisitos
xerais anteriores, deberán:

Dispoñer de persoal cos niveis de capacitación esixíbeis.

Dispoñer dos medios de aplicación axeitados e manter un
réxime de revisións periódicas do seu funcionamento.

Realizar en cada caso un contrato, no que deberán
constar, polo menos, os datos da aplicación que realizar e
as condicións posteriores que, se é o caso, deba cumprir o
usuario do servizo

Non realizar tratamentos poscolleita para comercializacións
inmediatas.

Realización de análise de residuos sobre a produción final.
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Normas específicas sobre a autorización e uso de
produtos fitosanitarios

Real Decreto 2163/1994, do 4 de novembro, polo que se
implanta o sistema harmonizado comunitario de
autorización para comercializar e utilizar produtos
fitosanitarios: entre outros aspectos, contempla
disposicións relativas á utilización de produtos
fitosanitarios, dispoñendo que só poderán utilizarse os
produtos autorizados. Ademais, os produtos fitosanitarios
deben utilizarse axeitadamente, o que supón o
cumprimento das condicións da súa autorización
indicadas na súa etiqueta, a aplicación dos principios das
boas prácticas fitosanitarias e, sempre que sexa posíbel,
dos relativos á loita integrada. Para garantir a correcta
utilización dos produtos fitosanitarios, cada Comunidade
Autónoma estabelecerá un programa de vixilancia da súa
correcta  utilización  no  que,  polo  menos,  determinarase  a
natureza e frecuencia dos controis que deban levarse a
cabo, os cales deberán ser conformes cos requisitos de
información requiridos pola Comisión Europea. Os
resultados dos controis efectuados deberán remitírselle ao
MAPA para elaborar a información que subministrarlle á
Comisión Europea.

Obrigas dos titulares de explotacións agrarias en
materia de rexistro do uso da información sobre o uso
de produtos fitosanitarios

Orde  APA/326/2007,  do  9  de  febreiro,  pola  que  se
estabelecen as obrigas dos titulares de explotacións
agrarias  e  forestais  en  materia  de  rexistro  do  uso  da
información sobre o uso de produtos fitosanitarios:
estabelece os datos que se deben rexistrar como
consecuencia da utilización de produtos fitosanitarios e
outros praguicidas para a protección das colleitas
destinadas a ser consumidas como pensos ou alimentos,
incluídas as fases de cultivo, almacenamento e
transporte, para cumprir o Regulamento (CE) nº
852/2004, do Parlamento Europeo e o Consello, do 29 de
abril de 2004, relativo á hixiene nos produtos
alimentarios, e o Regulamento (CE) nº 183/2005, do
Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de xaneiro de
2005,  polo  que  se  fixan  os  requisitos  en  materia  de
hixiene dos pensos. Esta norma obriga os agricultores a
levar un rexistro de datos da explotación, no que se deben
facer constar unha serie de datos en relación con cada
tratamento praguicida realizado (cultivo, praga, motivo do
tratamento, produto utilizado e número de rexistro), para
cada control de praguicida realizado (cultivo mostrado,
substancias activas detectadas, número do boletín de
análise e laboratorio que o realiza) e para cada colleita
comercializada (produto vexetal, cantidade expedida,
nome do cliente).

Normas sobre capacitación e formación para a
utilización de fitosanitarios

A regulamentación técnico-sanitaria para a fabricación,
comercialización e utilización de praguicidas, aprobada
polo Real decreto 3349/1983, do 30 de novembro, e
modificada polos reais decretos 162/1991, do 8 de
febreiro, e 443/1994, do 11 de marzo, estabelece que o
persoal de empresas que preste servizos de tratamentos
con praguicidas debe superar os correspondentes cursos
de capacitación homologados, e que cando se deban
utilizar praguicidas clasificados, conforme a dita
regulamentación, como moi tóxicos, así como os tóxicos
autorizados para uso ambiental, os aplicadores deberán
superar os correspondentes cursos de capacitación,
tamén no caso de que o tratamento se realice para fins
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propios. Pola súa banda, a Directiva do Consello
91/414/CEE, do 15 de xullo, prevé a adaptación das
normativas nacionais en materia de subministración de
certos produtos fitosanitarios a determinadas clases de
usuarios, polo que cómpre diferenciar distintos niveis de
capacitación.

A nivel estatal, a Orde do 8 de marzo de 1994, modificada
pola Orde PRE2922/2005, que estabelece a normativa
reguladora da homologación de cursos de capacitación
para realizar tratamentos con praguicidas, define, no
punto un do número segundo, os niveis de capacitación,
especificando os programas no seu anexo.

A Orde do 30 de xullo de 1997, conxunta das Consellerías
de  Agricultura,  Gandería  e  Montes  e  de  Sanidade  e
Servizos Sociais, estabelece a normativa reguladora para
a homologación de cursos de capacitación para realizar
tratamentos con praguicidas, así como para a obtención
do carné de manipulador destes produtos. No seu artigo 9
estabelece a obrigatoriedade de que o organismo oficial
responsábel publique no Diario Oficial de Galicia a
información correspondente a cada curso que vaia
realizar. Os cursos están dirixidos ás persoas que desexen
adquirir un dos seguintes niveis de capacitación:
 Nivel básico: dirixido a agricultores que realizan na súa
explotación os tratamentos fitosanitarios sen persoal
auxiliar, persoal de estabelecementos fitosanitarios e
persoal auxiliar de empresas de tratamentos
fitosanitarios.
 Nivel cualificado: dirixido a agricultores que realizan na
súa explotación os tratamentos fitosanitarios con persoal
auxiliar, responsábeis de empresas de tratamentos
fitosanitarios e responsábeis de empresas de distribución
de fitosanitarios.

Outra normativa relacionada cos produtos
fitosanitarios:

Real Decreto 1416/2001, do 14 de decembro, sobre
envases de produtos fitosanitarios.

Real Decreto 280/1994, do 18 de febreiro, polo que se
estabelecen os límites máximos de residuos de
praguicidas e o seu control en determinados produtos de
orixe vexetal.

Orde  do  1  de  febreiro  de  1991,  pola  que  se  modifica  o
anexo da do 7 de setembro de 1989, sobre a prohibición
da comercialización e utilización de certos produtos
fitosanitarios en aplicación das Directivas 90/335/CEE e
90/533/CEE.

Orde do 7 de setembro de 1989, sobre prohibición da
comercialización e utilización de produtos fitosanitarios
que conteñen certos ingredientes activos, en aplicación da
Directiva 79/117/CEE do Consello das Comunidades
Europeas e as súas posteriores modificacións.

Orde do 28 de febreiro de 1986, relativa á prohibición da
comercialización e utilización de produtos fitosanitarios
que conteñen certas substancias activas, en aplicación
das directivas 79/117/CEE do Consello e 83/131/CEE e
85/298/CEE da Comisión das Comunidades Europeas.

Lei 10/1998, do 21 de abril, de residuos.

Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control
integrados da contaminación.

Canto a produtos de protección de plantas, só estarán
permitidos aqueles que presenten un indicador de
perigosidade "Xn" ou "T" dentro do indicador
ecotoxicolóxico "N" (mamíferos, aves e/ou peixes). Non se
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admitirán  produtos  que  inclúan  entre  as  súas  frases  de
risco o termo "moi tóxico". Utilizaranse preferentemente
produtos biolóxicos ou biorracionais. Así mesmo,
empregaranse técnicas de loita oportuna para o
estabelecemento do momento óptimo de tratamento.
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3. - AGRICULTURA E GANDARÍA ECOLÓXICA

Condicións de elixibilidade

Pertencer a unha entidade asociativa agraria e
dispoñer de técnico ou de asesoramento técnico.
Superficies de cultivos en couto redondo.

Baseline da medida Compromisos (alén da baseline) esixidos aos
beneficiarios finais

Non se require o mantemento de rexistros.

No relativo a evitar a erosión do solo:
Non se deberá labrar na dirección da pendente cando esta sexa
maior do 10 % en terras de cultivo ou do 15 % en viñedo, agás en
parcelas inferiores a 1 ha ou de forma complexa.

En cultivos herbáceos de inverno non se labrará entre a data de
recolección e o 1 de agosto.

En barbeito, terras de retirada ou terras non cultivadas
realizaranse as prácticas tradicionais de cultivo, de mínimo
labrado ou de mantemento dunha superficie vexetal axeitada.

En  zonas  de  alto  risco  de  erosión  respectaranse  as  pautas  de
rotación de cultivos e os tipos de cuberta vexetal axeitados.

Os socalcos de retención manteranse en bo estado de
conservación.

No relativo á conservación da materia orgánica do solo:

Non se queimarán restrebas, agás por razóns fitosanitarias e coa
autorización correspondente, cumprindo coas normas de
prevención de incendios.

Eliminaranse os restos de colleita e poda de forma axeitada
(compostaxe, enterramento, etc.).

No relativo ao mantemento da estrutura do solo e a evitar a
compactación:

En terreos saturados ou encharcados non se empregarán
vehículos nin maquinaria agás para realizar tratamentos
fitosanitarios, recollida de colleita ou subministración de alimento
ao gando.

No relativo ao mantemento mínimo das superficies agrarias:

Non se queimarán sen autorización nin se cavarán pastos
permanentes agás para rexeneración.

En pastos permanentes manterase unha carga gandeira igual ou
superior  a  0,4  UGM/ha  en  zonas  de  montaña,  0,7  UGM/ha  en
zonas desfavorecidas e 0,9 UGM/ha no resto das zonas. No caso
de pastos permanentes nos que non se alcance a carga gandeira
axeitada, evitarase a invasión arbustiva.

En terras de cultivo evitarase a invasión de especies de
vexetación espontánea non desexábeis, definidas pola
Consellería do Medio Rural, e que son: Senecio spp, Rumex spp e
Cirsium spp.

No relativo a evitar a deterioración dos hábitats:

Manteranse as características topográficas e os elementos
estruturais do terreo. Para poder facer modificacións será precisa
a autorización administrativa correspondente.

Non se aplicarán produtos fitosanitarios, lamas de depuradora,

COMPROMISOS XERAIS:
Manter e actualizar o caderno de explotación, que
incluirá unha contabilidade detallada e no que se
inscribirán todas as operacións de cultivo realizadas
en cada unha das parcelas e o rexistro sobre
materias primas adquiridas e produtos que entren
ou saian da explotación, xunto cos oportunos
soportes documentais.

Manter a vexetación dos lindeiros existentes ao inicio
do compromiso para unha mellor protección da flora
e fauna.
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fertilizantes, compost, zurros ou esterco sobre terreos
encharcados ou con neve nin sobre augas correntes ou
estancadas.

As explotacións gandeiras en estabulación permanente ou
semipermanente contarán con depósitos de esterco/zurro
estancos e de capacidade suficiente ou ben coa xustificación do
seu sistema de retirada.

Non  é  preciso  dispoñer  de  certificados  de  gandaría  ou
produción ecolóxica.

Dispoñer dun certificado expedido polo CRAEGA,
afirmando que está inscrito neste e que cumpre coa
normativa específica para a agricultura e/ou
gandaría ecolóxica en cada unha das parcelas
inscritas.

FERTILIZANTES:

Normativa xeral sobre utilización de fertilizantes

Real Decreto 824/2005, do 8 de xullo, sobre produtos
fertilizantes,  que  regula  os  aspectos  do  Regulamento  (CE)  nº
2003/2003 do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de
outubro de 2003, relativo aos fertilizantes: esta disposición ten
por obxecto previr os riscos para a saúde e o ambiente polo uso
de determinados produtos fertilizantes; para tal fin, define e
tipifica os produtos fertilizantes, regula o procedemento para a
inscrición  previa  á  posta  no  mercado  destes  produtos  e  crea  o
rexistro de produtos fertilizantes.

Protección das augas contra a contaminación producida por
nitratos procedentes de fontes agrarias

En aplicación da Directiva do Consello 91/676/CEE, do 12 de
decembro, relativa á protección de augas contra a contaminación
producida por nitratos utilizados na agricultura, trasposta ao
ordenamento xurídico español a través do Real Decreto 261/96,
do  16  de  febreiro,  sobre  protección  das  augas  contra  a
contaminación producida por nitratos procedentes de fontes
agrarias, aprobouse, mediante a Orde do 7 de setembro de 1999,
o Código Galego de Boas Prácticas Agrarias (DOG nº 181, do 17
de setembro de 1999), que aconsella unha serie de actuacións
nas prácticas agrícolas e gandeiras máis comúns, tendentes á
diminución da incidencia ambiental dos fertilizantes
nitroxenados, propoñendo unha serie de medidas e prácticas
dirixidas a reducir a contaminación por nitróxeno. Entre estas
prácticas recomendadas propóñense actuacións relacionadas cos
seguintes aspectos: :
Períodos nos que é recomendábel a aplicación de fertilizantes ás
terras: os fertilizantes deberanse distribuír cando se prevexa a
súa posíbel utilización por parte das plantas, é dicir, coa
antelación suficiente para que a planta en desenvolvemento sexa
capaz de aproveitalos. Para isto terase en conta o tempo da
transformación das distintas formas de nitróxeno en formas
nítricas e amoniacais, que son as máis asimilábeis.
Detalla as épocas máis aconsellábeis para a fertilización en
diferentes cultivos atendendo ao seu estado, fenoloxía e ao tipo
de fertilizante.
Aplicación de fertilizantes a terreos pendentes:

En función do grao de pendente que teñan, da cuberta
vexetal existente, se é pradaría permanente ou cultivos
anuais, ou tipo de terreo, areento ou compacto, da forma da
parcela e sentido de traballo, empregaranse ou non
fertilizantes.

A aplicación de zurros deberá facerse, tendo en conta os
períodos do punto anterior, cando non haxa perigo de
chuvias fortes, sen ventos secos e/ou fortes e, se é posíbel,
cunha chuvia lixeira que fixe os gases.

Procurar non utilizar zurros nin tampouco fertilizantes

Proceder á fertilización orgánica necesaria para
manter a fertilidade dos cultivos.

Obrigatoriedade da realización dunha análise, polo
menos anualmente, para programar a fertilización.
De auga e outros, a criterio do comité técnico.
Cumprir estritamente con todas as normas de
produción estabelecidas no Regulamento (CEE)
2092/91, que regula a produción ecolóxica, e coa
demais normativa de aplicación.

Comercialización da produción ecolóxica, unha vez
pasado o período obrigatorio de reconversión.

Elaborar  un  plan  de  conversión  da  explotación  que
especifique as actuacións que realizar durante o
período de conversión.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DA AGRICULTURA
ECOLÓXICA (Código 3.1):
Non utilizar produtos químicos de síntese non
autorizados polo regulamento (CEE) 2092/91.
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minerais cando se vaian dar regas fortes.

Non utilizar para a distribución de zurros canóns de
aspersión de alta presión (máis de 3 bar no aspersor).

Despois dun incendio forestal, sementar especies sen
fertilizar.

Aplicación de fertilizantes a terras en terreos hidromorfos,
inundados, xeados ou cubertos de neve.
Condicións de aplicación de fertilizantes en terras próximas a
cursos de auga: como normas xerais, e respectando tanto as
doses de fertilizantes como as épocas de aplicación indicadas,
aconséllase:

Deixar unha zona de entre 2 e 10 metros de ancho na beira
do curso sen fertilizar, evitando calquera goteo neles. O ancho
da zona dependerá da altura da cuberta vexetal, a menos
altura máis ancho.

Non  aplicar  efluentes  orgánicos  nun  radio  de  35-50  m  ao
redor dunha fonte, pozo ou perforación que subministre auga
para o consumo humano. Se o terreo é moi permeábel,
aumentar o radio.

Non estabelecer patios de exercicio, sen pavimento, nin
parcelas de castigo (zonas ao aire libre onde o gando pasa
longos períodos concentrado) nas proximidades das mesmas
fontes de auga.

Capacidade e deseño dos tanques de almacenamento de esterco
e medidas para evitar a contaminación da auga por
escorregamento e filtración, en augas superficiais ou
subterráneas, de líquidos que conteñan esterco e residuos
procedentes de produtos vexetais almacenados.
Xestión do uso das terras con referencia aos sistemas de rotación
de cultivos e á proporción da superficie de terras dedicadas a
cultivos permanentes en relación con cultivos anuais.
Mantemento durante períodos chuviosos dun manto mínimo de
vexetación que absorba o N do solo, que do contrario podería
causar fenómenos de contaminación da auga por nitratos.
Estabelecemento de plans de fertilización acordes coa situación
particular de cada explotación e a consignación en rexistros do
uso de fertilizantes.
Prevención da contaminación das augas debido ao
escorregamento e á lixiviación nos sistemas de rega.

Outras normas relativas á utilización de fertilizantes

Ademais dos anteriores, outros requisitos en relación coa
utilización de fertilizantes e fitosanitarios estabelécense nas
seguintes normas:
Real Decreto 1310/1990, do 29 de outubro, sobre utilización de
lamas de depuración no sector agrario.
Orde do 26 de outubro de 1993, que desenvolve o Real Decreto
1310/1990, do 29 de outubro, sobre utilización de lamas de
depuración no sector agrario.

Outras  condicións  que  ter  en  conta  para  a  utilización  de
fertilizantes

A nutrición vexetal, factor básico para un óptimo
desenvolvemento dos cultivos, depende da capacidade do solo
para  subministrar  todos  e  cada  un  dos  elementos  nutritivos  na
forma, cantidade e momento axeitados ás súas esixencias. A
situación do solo en relación con esta capacidade de abastecer as
necesidades das plantas nos diferentes elementos nutritivos é o
que  se  denomina  fertilidade  do  solo,  e  é  un  dato  fundamental
para o estabelecemento da dose de fertilizante. Será, polo tanto,
obrigatoria a realización de analíticas de solos para estabelecer a
programación anual de fertilización, incorporándose os seus
resultados ao caderno de explotación. Así mesmo, utilizaranse
preferentemente fertilizantes orgánicos en substitución de
fertilizantes nitroxenados de síntese, non permitíndose o uso de
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estercos frescos.

Por último, fíxase un valor numérico de 150 unidades fertilizantes
de N como límite superior, que está por debaixo do límite de 170
unidades existente.

FITOSANITARIOS:

Disposicións xerais sobre utilización de fitosanitarios:

A Lei 43/2002, do 20 de novembro, de sanidade vexetal,
considera expresamente entre os seus obxectivos o de previr os
riscos  que  para  a  saúde  das  persoas  e  animais  e  contra  o
ambiente poidan derivarse do uso dos produtos fitosanitarios.
Para tal fin, esixe unha serie de condicións xerais para o uso de
medios de defensa fitosanitaria. Cómpre destacar as seguintes
disposicións relacionadas coa utilización de produtos
fitosanitarios:

Define os medios de defensa fitosanitaria como os produtos,
organismos, equipos, maquinaria de aplicación, dispositivos e
elementos destinados a controlar os organismos nocivos, evitar
os  seus  efectos  ou  incidir  sobre  o  proceso  vital  dos  vexetais  de
forma diferente aos nutrientes. Sinala que os medios de defensa
fitosanitaria deberán utilizarse axeitadamente tendo en conta as
boas practicas fitosanitarias e as demais condicións
determinadas  na  súa autorización  e,  se  é  o  caso,  de  acordo  cos
principios da loita integrada (definida como a aplicación racional
dunha combinación de medidas biolóxicas, biotecnolóxicas,
químicas,  de  cultivo  ou  de  selección  de  vexetais,  de  xeito  que  a
utilización de produtos fitosanitarios se limite ao mínimo
necesario para o control das pragas).

No artigo 23, indica as condicións xerais de comercialización e
uso dos medios para a defensa fitosanitaria:

Estar autorizado conforme ás disposicións da Lei, agás as
excepcións previstas nos artigos 44 e 45, nas que será suficiente
a comunicación previa á autoridade competente.

Estar, se é o caso, etiquetados, incluíndo polo menos a
información necesaria sobre a súa identidade, riscos, precaucións
que adoptar e para a súa correcta utilización.

Cando, pola súa natureza, non corresponda a súa etiquetaxe,
deberán acompañarse da información necesaria para a súa
correcta utilización e mantemento.

No artigo 24 regúlase o rexistro e información sobre medios de
defensa fitosanitaria nos seguintes termos:

As autorizacións, comunicacións e decisións de
recoñecemento de autorizacións inscribiranse de oficio no
Rexistro Oficial de Produtos e Material Fitosanitario adscrito
ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

No rexistro manterase actualizada a información relativa
aos medios de defensa fitosanitaria legalmente utilizábeis
en España, dos seus posíbeis usos, das características e
condicións que limitan a súa utilización e dos requisitos que
determinan as boas prácticas fitosanitarias.

Canto á utilización de produtos fitosanitarios,  o  seu  artigo  41
estabelece que os usuarios e os que manipulen produtos
fitosanitarios deberán:

Estar informados das indicacións ou advertencias que figuren nas
etiquetas e instrucións de uso ou, se é o caso, mediante o
asesoramento axeitado, sobre todos os aspectos relativos á
custodia, axeitada manipulación e correcta utilización destes
produtos.

COMPROMISOS ESPECíFICOS DA AGRICULTURA
ECOLÓXICA (Código 3.1):
Non utilizar produtos químicos de síntese non
autorizados polo regulamento (CEE) 2092/91 no
control de pragas e enfermidades e efectuar o
control da flora adventicia mediante tratamentos
mecánicos nos períodos permitidos.
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Aplicar as boas prácticas fitosanitarias, atendendo ás indicacións
ou advertencias sinaladas, entendendo por boas prácticas a
utilización dos produtos fitosanitarios e demais medios de
defensa fitosanitaria baixo as condicións de uso autorizadas.

Cumprir os requisitos de capacitación estabelecidos pola
normativa vixente, en función das categorías ou clases de
perigosidade dos produtos fitosanitarios.

Observar, se é o caso, os principios da loita integrada que sexan
aplicábeis.

Cumprir as disposicións relativas á eliminación dos envases
baleiros de acordo coas condicións estabelecidas e, en todo caso,
con aquelas que figuren nas súas etiquetas.

Así mesmo, os que presten servizos de aplicación de produtos
fitosanitarios, ademais de cumprir os requisitos xerais anteriores,
deberán:

Dispoñer de persoal cos niveis de capacitación esixíbeis.

Dispoñer dos medios de aplicación axeitados e manter un réxime
de revisións periódicas do seu funcionamento.

Realizar en cada caso un contrato, no que deberán constar, polo
menos,  os  datos  da  aplicación  que  realizar  e  as  condicións
posteriores que, se é o caso, deba cumprir o usuario do servizo.

Normas específicas sobre a autorización e uso de produtos
fitosanitarios

Real Decreto 2163/1994, do 4 de novembro, polo que se
implanta o sistema harmonizado comunitario de autorización
para comercializar e utilizar produtos fitosanitarios: entre outros
aspectos, contempla disposicións relativas á utilización de
produtos fitosanitarios, dispoñendo que só poderán utilizarse os
produtos autorizados. Ademais, os produtos fitosanitarios deben
utilizarse axeitadamente, o que supón o cumprimento das
condicións da súa autorización indicadas na súa etiqueta, a
aplicación dos principios das boas prácticas fitosanitarias e,
sempre  que  sexa  posíbel,  dos  relativos  á  loita  integrada.  Para
garantir a correcta utilización dos produtos fitosanitarios, cada
Comunidade Autónoma estabelecerá un programa de vixilancia
da súa correcta utilización no que, polo menos, determinarase a
natureza e frecuencia dos controis que deban levarse a cabo, os
cales deberán ser conformes cos requisitos de información
requiridos pola Comisión Europea. Os resultados dos controis
efectuados deberán remitírselle ao MAPA para elaborar a
información que subministrarlle á Comisión Europea.

Obrigas dos titulares de explotacións agrarias en materia de
rexistro do uso da información sobre o uso de produtos
fitosanitarios

Orde APA/326/2007, do 9 de febreiro, pola que se estabelecen
as obrigas dos titulares de explotacións agrarias e forestais en
materia de rexistro do uso da información sobre o uso de
produtos fitosanitarios: estabelece os datos que se deben
rexistrar como consecuencia da utilización de produtos
fitosanitarios e outros praguicidas para a protección das colleitas
destinadas a ser consumidas como pensos ou alimentos,
incluídas as fases de cultivo, almacenamento e transporte, para
cumprir o Regulamento (CE) nº 852/2004, do Parlamento
Europeo e o Consello, do 29 de abril de 2004, relativo á hixiene
nos produtos alimentarios, e o Regulamento (CE) nº 183/2005,
do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de xaneiro de 2005,
polo que se fixan os requisitos en materia de hixiene dos pensos.
Esta norma obriga os agricultores a levar un rexistro de datos da
explotación, no que se deben facer constar unha serie de datos
en relación con cada tratamento praguicida realizado (cultivo,
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praga, motivo do tratamento, produto utilizado e número de
rexistro), para cada control de praguicida realizado (cultivo
mostrado, substancias activas detectadas, número do boletín de
análise e laboratorio que o realiza) e para cada colleita
comercializada (produto vexetal, cantidade expedida, nome do
cliente).

Normas sobre capacitación e formación para a utilización de
fitosanitarios

A regulamentación técnico-sanitaria para a fabricación,
comercialización e utilización de praguicidas, aprobada polo Real
decreto 3349/1983, do 30 de novembro, e modificada polos
reais decretos 162/1991, do 8 de febreiro, e 443/1994, do 11 de
marzo, estabelece que o persoal de empresas que preste servizos
de tratamentos con praguicidas debe superar os correspondentes
cursos de capacitación homologados, e que cando se deban
utilizar praguicidas clasificados, conforme a dita
regulamentación, como moi tóxicos, así como os tóxicos
autorizados para uso ambiental, os aplicadores deberán superar
os correspondentes cursos de capacitación, tamén no caso de
que o tratamento se realice para fins propios. Pola súa banda, a
Directiva do Consello 91/414/CEE, do 15 de xullo, prevé a
adaptación das normativas nacionais en materia de
subministración de certos produtos fitosanitarios a determinadas
clases de usuarios, polo que cómpre diferenciar distintos niveis
de capacitación.

A nivel estatal, a Orde do 8 de marzo de 1994, modificada pola
Orde PRE2922/2005, que estabelece a normativa reguladora da
homologación de cursos de capacitación para realizar
tratamentos con praguicidas, define, no punto un do número
segundo, os niveis de capacitación, especificando os programas
no seu anexo.

A  Orde  do  30  de  xullo  de  1997,  conxunta  das  Consellerías  de
Agricultura, Gandería e Montes e de Sanidade e Servizos Sociais,
estabelece a normativa reguladora para a homologación de
cursos de capacitación para realizar tratamentos con praguicidas,
así como para a obtención do carné de manipulador destes
produtos. No seu artigo 9 estabelece a obrigatoriedade de que o
organismo oficial responsábel publique no Diario Oficial de
Galicia a información correspondente a cada curso que vaia
realizar. Os cursos están dirixidos ás persoas que desexen
adquirir un dos seguintes niveis de capacitación:
 Nivel básico: dirixido a agricultores que realizan na súa
explotación os tratamentos fitosanitarios sen persoal auxiliar,
persoal de estabelecementos fitosanitarios e persoal auxiliar de
empresas de tratamentos fitosanitarios.
 Nivel cualificado: dirixido a agricultores que realizan na súa
explotación os tratamentos fitosanitarios con persoal auxiliar,
responsábeis de empresas de tratamentos fitosanitarios e
responsábeis de empresas de distribución de fitosanitarios.

Outra normativa relacionada cos produtos fitosanitarios:

Real Decreto 1416/2001, do 14 de decembro, sobre envases de
produtos fitosanitarios.

Real Decreto 280/1994, do 18 de febreiro, polo que se
estabelecen os límites máximos de residuos de praguicidas e o
seu control en determinados produtos de orixe vexetal.

Orde do 1 de febreiro de 1991, pola que se modifica o anexo da
do 7 de setembro de 1989, sobre a prohibición da
comercialización e utilización de certos produtos fitosanitarios en
aplicación das Directivas 90/335/CEE e 90/533/CEE.

Orde do 7 de setembro de 1989, sobre prohibición da
comercialización e utilización de produtos fitosanitarios que
conteñen certos ingredientes activos, en aplicación da Directiva
79/117/CEE do Consello das Comunidades Europeas e as súas
posteriores modificacións.
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Orde  do  28  de  febreiro  de  1986,  relativa  á  prohibición  da
comercialización e utilización de produtos fitosanitarios que
conteñen certas substancias activas, en aplicación das directivas
79/117/CEE do Consello e 83/131/CEE e 85/298/CEE da
Comisión das Comunidades Europeas.

Lei 10/1998, do 21 de abril, de residuos.

Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da
contaminación.

Canto a produtos de protección de plantas, só estarán permitidos
aqueles que presenten un indicador de perigosidade "Xn" ou "T"
dentro do indicador ecotoxicolóxico "N" (mamíferos, aves e/ou
peixes). Non se admitirán produtos que inclúan entre as súas
frases de risco o termo "moi tóxico". Utilizaranse preferentemente
produtos biolóxicos ou biorracionais. Así mesmo, empregaranse
técnicas de loita oportuna para o estabelecemento do momento
óptimo de tratamento.

Deben cumprirse as normas relativas a sanidade e identificación
animal estabelecidas na condicionalidade.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DA GANDARÍA
ECOLÓXICA (Código 3.2):
Non utilizar medicamentos de síntese non
autorizados polo regulamento (CEE) 2092/91 no
tratamento e profilaxe das enfermidades do gando.

Utilizar, como mínimo, a porcentaxe de alimentación
animal procedente da agricultura ecolóxica que
estabelece o Regulamento (CEE) 2092/91.

Cumprir co disposto no Regulamento 1804/99,
sobre produción gandeira ecolóxica.

Non é preciso que os produtores apícolas se inscriban no CRAEGA
nin comercialicen produtos como ecolóxicos.

Deberá cumprirse a normativa referente á ordenación de
explotacións apícolas: Real Decreto 209/2002, do 22 de febreiro,
polo que se estabelecen normas de ordenación das explotacións
apícolas. Real Decreto 448 /2005, do 22 de abril, polo que se
modifican o Real Decreto 519/1999, do 26 de marzo, polo que se
regula o réxime de axudas á apicultura no marco dos programas
nacionais anuais, e o Real Decreto 209/2002, do 22 de febreiro,
polo que se estabelecen normas de ordenación das explotacións
apícolas.  Real  Decreto  608/2006,  do  19  de  maio,  polo  que  se
estabelece e regula un programa nacional de loita e control das
enfermidades das abellas do mel. Polo que será preciso que se
inscriban no rexistro de explotacións apícolas e dispoñan de
cartilla gandeira.

Non hai limitacións canto á superficie de recolección de néctar.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DA APICULTURA
ECOLÓXICA (Código 3.3):
Cumprir os compromisos estabelecidos respecto á
apicultura dentro do Regulamento (CE)1804/99.

Manter máis de 50 colmeas.

Densidade: unha colmea por hectárea.

Situar as colmeas en superficies cultivadas
ecoloxicamente e/ou pasteiros ecolóxicos.

Non utilizar alimentos compostos que conteñan pole.

Só se poderá pagar a prima, por superficie cultivada
ou polo pasteiro ecolóxicos, sobre os que as abellas
recolecten néctar.

Titulares de explotacións apícolas no CRAEGA que e
comercialicen os seus produtos como ecolóxicos.
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4. LOITA CONTRA A EROSIÓN EN MEDIOS FRÁXILES

Condicións de elixibilidade
Pertencer a unha entidade asociativa agraria e
dispoñer de técnico ou de asesoramento técnico.

Baseline da medida Requirimentos aos beneficiarios finais

No relativo a evitar a erosión do solo:
Non se deberá labrar na dirección da pendente cando esta sexa
maior do 10 % en terras de cultivo ou do 15 % en viñedo, agás en
parcelas inferiores a 1 ha ou de forma complexa.

En  cultivos  herbáceos  de  inverno  non se  labrará  entre  a  data  de
recolección e o 1 de agosto.

En barbeito, terras de retirada ou terras non cultivadas
realizaranse as prácticas tradicionais de cultivo, de mínimo
labrado ou de mantemento dunha superficie vexetal axeitada.

En  zonas  de  alto  risco  de  erosión  respectaranse  as  pautas  de
rotación de cultivos e os tipos de cuberta vexetal axeitados.

Os socalcos de retención manteranse en bo estado de
conservación.

No relativo á conservación da materia orgánica do solo:

Non se queimarán restrebas, agás por razóns fitosanitarias e coa
autorización correspondente, cumprindo coas normas de
prevención de incendios.

Eliminaranse os restos de colleita e poda de forma axeitada
(compostaxe, enterramento, etc.).

No relativo ao mantemento da estrutura do solo e a evitar a
compactación:

En terreos saturados ou encharcados non se empregarán
vehículos nin maquinaria agás para realizar tratamentos
fitosanitarios, recollida de colleita ou subministración de alimento
ao gando.

No relativo ao mantemento mínimo das superficies agrarias:

Non se queimarán sen autorización nin se cavarán pastos
permanentes agás para rexeneración.

En pastos permanentes manterase unha carga gandeira igual ou
superior  a  0,4  UGM/ha  en  zonas  de  montaña,  0,7  UGM/ha  en
zonas desfavorecidas e 0,9 UGM/ha no resto das zonas. No caso
de pastos permanentes nos que non se alcance a carga gandeira
axeitada, evitarase a invasión arbustiva.

En terras de cultivo evitarase a invasión de especies de vexetación
espontánea non desexábeis, definidas pola Consellería do Medio
Rural, e que son: Senecio spp, Rumex spp e Cirsium spp.

No relativo a evitar a deterioración dos hábitats:

Manteranse as características topográficas e os elementos
estruturais do terreo. Para poder facer modificacións será precisa
a autorización administrativa correspondente.

Non se aplicarán produtos fitosanitarios, lamas de depuradora,
fertilizantes, compost, zurros ou esterco sobre terreos
encharcados ou con neve nin sobre augas correntes ou
estancadas.

As explotacións gandeiras en estabulación permanente ou
semipermanente contarán con depósitos de esterco/zurro
estancos e de capacidade suficiente ou ben coa xustificación do
seu sistema de retirada.

Queda prohibido labrar o solo. Nos casos de inversión
de flora e outras situacións extraordinarias, poderá
levarse a cabo un labor superficial, logo de
autorización por parte dun comité técnico. Os labores
realizados serán sempre verticais, eliminándose os
de inversión.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS PARA CULTIVOS
LEÑOSOS EN PENDENTES OU SOCALCOS (Código
4.1):
Nas parcelas con pendentes medias superiores ao
15 % e con solos con insuficiente permeabilidade,
para evitar os problemas de escorregamento, será
obrigatorio o estabelecemento de cubertas vexetais
a partir da flora espontánea ou recorrendo á
sementeira de especies cultivadas. A dita cuberta
deberá  ter  a  anchura  mínima  que  estabeleza  o
comité  técnico  para  cada  cultivo  e  ocupar  polo
menos o 50 % da superficie libre de cultivo,
manténdose durante a totalidade do ciclo vexetativo
do cultivo leñoso. En calquera caso, será obrigatoria
a inmediata corrección dos efectos puntuais
ocasionados polos escorregamentos producidos
polas chuvias torrenciais.

A cuberta vexetal estabelecerase o máis próxima ás
curvas de nivel e perpendicular á máxima pendente,
no caso de socalcos o da dirección do seu lado maior.

As densidades de plantación serán estabelecidas
polo comité técnico para cada cultivo.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS PARA CULTIVOS
HERBÁCEOS (Código 4.2):
As parcelas acollidas terán unha pendente superior
ao 10 %.

Nas parcelas obxecto da axuda aplicaranse as
técnicas da agricultura de conservación (sementeira
directa/non-labrado, labrado de conservación,
cubertas) mellor adaptadas ás condicións locais de
cada zona.

Queda prohibida a realización de labores durante o
período de barbeito.



Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza 2007-2013                                      . 17-12-2007

336

FITOSANITARIOS:

Disposicións xerais sobre utilización de fertilizantes

Real Decreto 824/2005, do 8 de xullo, sobre produtos
fertilizantes,  que  regula  os  aspectos  do  Regulamento  (CE)  nº
2003/2003 do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de
outubro de 2003, relativo aos fertilizantes: esta disposición ten
por obxecto previr os riscos para a saúde e o ambiente polo uso de
determinados produtos fertilizantes; para tal fin, define e tipifica
os produtos fertilizantes, regula o procedemento para a inscrición
previa  á  posta  no  mercado  destes  produtos  e  crea  o  rexistro  de
produtos fertilizantes.

Protección das augas contra a contaminación producida por
nitratos procedentes de fontes agrarias

En  aplicación  da  Directiva  do  Consello  91/676/CEE,  do  12  de
decembro, relativa á protección de augas contra a contaminación
producida por nitratos utilizados na agricultura, trasposta ao
ordenamento xurídico español a través do Real Decreto 261/96,
do  16  de  febreiro,  sobre  protección  das  augas  contra  a
contaminación producida por nitratos procedentes de fontes
agrarias, aprobouse, mediante a Orde do 7 de setembro de 1999,
o Código Galego de Boas Prácticas Agrarias (DOG nº 181, do 17 de
setembro  de  1999),  que  aconsella  unha serie  de  actuacións  nas
prácticas  agrícolas  e  gandeiras  máis  comúns,  tendentes  á
diminución da incidencia ambiental dos fertilizantes nitroxenados,
propoñendo unha serie de medidas e prácticas dirixidas a reducir
a contaminación por nitróxeno. Entre estas prácticas
recomendadas propóñense actuacións relacionadas cos seguintes
aspectos: :
Períodos nos que é recomendábel a aplicación de fertilizantes ás
terras: os fertilizantes deberanse distribuír cando se prevexa a súa
posíbel utilización por parte das plantas, é dicir, coa antelación
suficiente para que a planta en desenvolvemento sexa capaz de
aproveitalos. Para isto terase en conta o tempo da transformación
das  distintas  formas  de  nitróxeno  en  formas  nítricas  e
amoniacais, que son as máis asimilábeis.
Detalla as épocas máis aconsellábeis para a fertilización en
diferentes cultivos atendendo ao seu estado, fenoloxía e ao tipo
de fertilizante.
Aplicación de fertilizantes a terreos pendentes:

En función do grao de pendente que teñan, da cuberta
vexetal existente, se é pradaría permanente ou cultivos
anuais, ou tipo de terreo, areento ou compacto, da forma da
parcela e sentido de traballo, empregaranse ou non
fertilizantes.

A  aplicación  de  zurros  deberá  facerse,  tendo  en  conta  os
períodos do punto anterior, cando non haxa perigo de chuvias
fortes, sen ventos secos e/ou fortes e, se é posíbel, cunha
chuvia lixeira que fixe os gases.

Procurar non utilizar zurros nin tampouco fertilizantes
minerais cando se vaian dar regas fortes.

Non utilizar para a distribución de zurros canóns de aspersión
de alta presión (máis de 3 bar no aspersor).

Despois dun incendio forestal, sementar especies sen
fertilizar.

Aplicación de fertilizantes a terras en terreos hidromorfos,
inundados, xeados ou cubertos de neve.
Condicións de aplicación de fertilizantes en terras próximas a
cursos de auga: como normas xerais, e respectando tanto as
doses de fertilizantes como as épocas de aplicación indicadas,
aconséllase:

Deixar unha zona de entre 2 e 10 metros de ancho na beira
do curso sen fertilizar, evitando calquera goteo neles. O ancho
da zona dependerá da altura da cuberta vexetal, a menos

A eliminación da cuberta herbácea realizarase
mediante pastoreo, sega química (mediante a
aplicación de herbicidas de baixo impacto ambiental,
non residuais) ou de forma mecánica.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS PARA CULTIVOS
HERBÁCEOS (Código 4.2):

No caso de rotación de cultivos, a cobertura, vexetal
ou inerte, disposta permanecerá no solo desde a
colleita do cultivo até a sementeira do cultivo
posterior.
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altura máis ancho.

Non  aplicar  efluentes  orgánicos  nun  radio  de  35-50  m  ao
redor dunha fonte, pozo ou perforación que subministre auga
para o consumo humano. Se o terreo é moi permeábel,
aumentar o radio.

Non estabelecer patios de exercicio, sen pavimento, nin
parcelas de castigo (zonas ao aire libre onde o gando pasa
longos períodos concentrado) nas proximidades das mesmas
fontes de auga.

Capacidade e deseño dos tanques de almacenamento de esterco
e medidas para evitar a contaminación da auga por
escorregamento e filtración, en augas superficiais ou
subterráneas, de líquidos que conteñan esterco e residuos
procedentes de produtos vexetais almacenados.
Xestión do uso das terras con referencia aos sistemas de rotación
de cultivos e á proporción da superficie de terras dedicadas a
cultivos permanentes en relación con cultivos anuais.
Mantemento durante períodos chuviosos dun manto mínimo de
vexetación que absorba o N do solo, que do contrario podería
causar fenómenos de contaminación da auga por nitratos.
Estabelecemento de plans de fertilización acordes coa situación
particular  de  cada  explotación  e  a  consignación  en  rexistros  do
uso de fertilizantes.
Prevención da contaminación das augas debido ao
escorregamento e á lixiviación nos sistemas de rega.

Outras normas relativas á utilización de fertilizantes

Ademais dos anteriores, outros requisitos en relación coa
utilización de fertilizantes e fitosanitarios estabelécense nas
seguintes normas:
Real Decreto 1310/1990, do 29 de outubro, sobre utilización de
lamas de depuración no sector agrario.
Orde do 26 de outubro de 1993, que desenvolve o Real Decreto
1310/1990, do 29 de outubro, sobre utilización de lamas de
depuración no sector agrario.

Outras  condicións  que  ter  en  conta  para  a  utilización  de
fertilizantes

A nutrición vexetal, factor básico para un óptimo
desenvolvemento dos cultivos, depende da capacidade do solo
para  subministrar  todos  e  cada  un  dos  elementos  nutritivos  na
forma, cantidade e momento axeitados ás súas esixencias. A
situación do solo en relación con esta capacidade de abastecer as
necesidades das plantas nos diferentes elementos nutritivos é o
que  se  denomina  fertilidade  do  solo,  e  é  un  dato  fundamental
para o estabelecemento da dose de fertilizante. Será, polo tanto,
obrigatoria a realización de analíticas de solos para estabelecer a
programación anual de fertilización, incorporándose os seus
resultados ao caderno de explotación. Así mesmo, utilizaranse
preferentemente fertilizantes orgánicos en substitución de
fertilizantes nitroxenados de síntese, non permitíndose o uso de
estercos frescos.

Por último, fíxase un valor numérico de 150 unidades fertilizantes
de N como límite superior, que está por debaixo do límite de 170
unidades existente.
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5. - MANTEMENTO DE RAZAS AUTÓCTONAS PURAS EN PERIGO DE EXTINCIÓN

Condicións de elixibilidade:

Pertencer a unha entidade asociativa agraria cuxos
fins sexan a mellora e conservación das razas
autóctonas e dispoñer de técnico ou de
asesoramento técnico.

Baseline da medida Compromisos (alén da baseline) esixidos aos
beneficiarios finais

Deben cumprirse as normas relativas a sanidade e
identificación animal estabelecidas na condicionalidade.

Manter en pureza os efectivos reprodutores machos
e femias destas razas.

Participar nun programa de mellora xenética, coa
obriga de achegar información para o seguimento da
raza, así como para a elaboración de valoracións.

Manter o censo gandeiro das razas acollidas.

No relativo ao mantemento mínimo das superficies agrarias:

Non se queimarán sen autorización nin se cavarán pastos
permanentes agás para rexeneración.

En pastos permanentes manterase unha carga gandeira igual ou
superior  a  0,4  UGM/ha  en  zonas  de  montaña,  0,7  UGM/ha  en
zonas desfavorecidas e 0,9 UGM/ha no resto das zonas. No caso
de pastos permanentes nos que non se alcance a carga gandeira
axeitada, evitarase a invasión arbustiva.

En terras de cultivo evitarase a invasión de especies de
vexetación espontánea non desexábeis, definidas pola
Consellería do Medio Rural, e que son: Senecio spp, Rumex spp e
Cirsium spp.

No relativo a evitar a deterioración dos hábitats:

Manteranse as características topográficas e os elementos
estruturais do terreo. Para poder facer modificacións será precisa
a autorización administrativa correspondente.

Non se aplicarán produtos fitosanitarios, lamas de depuradora,
fertilizantes, compost, zurros ou esterco sobre terreos
encharcados ou con neve nin sobre augas correntes ou
estancadas.

As explotacións gandeiras en estabulación permanente ou
semipermanente contarán con depósitos de esterco/zurro
estancos e de capacidade suficiente ou ben coa xustificación do
seu sistema de retirada.

Non se require o mantemento de rexistros oficiais de razas.

No relativo a evitar a erosión do solo:
Non se deberá labrar na dirección da pendente cando esta sexa
maior do 10 % en terras de cultivo ou do 15 % en viñedo, agás en
parcelas inferiores a 1 ha ou de forma complexa.

En cultivos herbáceos de inverno non se labrará entre a data de
recolección e o 1 de agosto.

En barbeito, terras de retirada ou terras non cultivadas
realizaranse as prácticas tradicionais de cultivo, de mínimo
labrado ou de mantemento dunha superficie vexetal axeitada.

En zonas de alto risco de erosión respectaranse as pautas de
rotación de cultivos e os tipos de cuberta vexetal axeitados.

Os socalcos de retención manteranse en bo estado de
conservación.

Estar inscrito no libro rexistro oficial da raza
correspondente.
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No relativo á conservación da materia orgánica do solo:

Non se queimarán restrebas, agás por razóns fitosanitarias e coa
autorización correspondente, cumprindo coas normas de
prevención de incendios.

Eliminaranse  os  restos  de  colleita  e  poda  de  forma  axeitada
(compostaxe, enterramento, etc.).

No relativo ao mantemento da estrutura do solo e a evitar a
compactación:

En  terreos  saturados  ou  encharcados  non  se  empregarán
vehículos nin maquinaria agás para realizar tratamentos
fitosanitarios, recollida de colleita ou subministración de
alimento ao gando.

FERTILIZANTES:

Normativa xeral sobre utilización de fertilizantes

Real Decreto 824/2005, do 8 de xullo, sobre produtos
fertilizantes, que regula os aspectos do Regulamento (CE) nº
2003/2003 do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de
outubro de 2003, relativo aos fertilizantes: esta disposición ten
por obxecto previr os riscos para a saúde e o ambiente polo uso
de determinados produtos fertilizantes; para tal fin, define e
tipifica  os  produtos  fertilizantes,  regula  o  procedemento  para  a
inscrición previa á posta no mercado destes produtos e crea o
rexistro de produtos fertilizantes.

Protección das augas contra a contaminación producida por
nitratos procedentes de fontes agrarias

En aplicación da Directiva do Consello 91/676/CEE, do 12 de
decembro, relativa á protección de augas contra a contaminación
producida por nitratos utilizados na agricultura, trasposta ao
ordenamento xurídico español a través do Real Decreto 261/96,
do 16 de febreiro, sobre protección das augas contra a
contaminación producida por nitratos procedentes de fontes
agrarias, aprobouse, mediante a Orde do 7 de setembro de 1999,
o Código Galego de Boas Prácticas Agrarias (DOG nº 181, do 17
de setembro de 1999), que aconsella unha serie de actuacións
nas prácticas agrícolas e gandeiras máis comúns, tendentes á
diminución da incidencia ambiental dos fertilizantes
nitroxenados, propoñendo unha serie de medidas e prácticas
dirixidas a reducir a contaminación por nitróxeno. Entre estas
prácticas recomendadas propóñense actuacións relacionadas
cos seguintes aspectos: :
Períodos nos que é recomendábel a aplicación de fertilizantes ás
terras: os fertilizantes deberanse distribuír cando se prevexa a
súa posíbel utilización por parte das plantas, é dicir, coa
antelación suficiente para que a planta en desenvolvemento sexa
capaz  de  aproveitalos.  Para  isto  terase  en  conta  o  tempo  da
transformación das distintas formas de nitróxeno en formas
nítricas e amoniacais, que son as máis asimilábeis.
Detalla as épocas máis aconsellábeis para a fertilización en
diferentes cultivos atendendo ao seu estado, fenoloxía e ao tipo
de fertilizante.
Aplicación de fertilizantes a terreos pendentes:

En función do grao de pendente que teñan, da cuberta
vexetal existente, se é pradaría permanente ou cultivos
anuais, ou tipo de terreo, areento ou compacto, da forma da
parcela  e  sentido  de  traballo,  empregaranse  ou  non
fertilizantes.

A aplicación de zurros deberá facerse, tendo en conta os
períodos do punto anterior, cando non haxa perigo de
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chuvias fortes, sen ventos secos e/ou fortes e, se é posíbel,
cunha chuvia lixeira que fixe os gases.

Procurar non utilizar zurros nin tampouco fertilizantes
minerais cando se vaian dar regas fortes.

Non utilizar para a distribución de zurros canóns de
aspersión de alta presión (máis de 3 bar no aspersor).

Despois dun incendio forestal, sementar especies sen
fertilizar.

Aplicación de fertilizantes a terras en terreos hidromorfos,
inundados, xeados ou cubertos de neve.
Condicións de aplicación de fertilizantes en terras próximas a
cursos de auga: como normas xerais, e respectando tanto as
doses de fertilizantes como as épocas de aplicación indicadas,
aconséllase:

Deixar unha zona de entre 2 e 10 metros de ancho na beira
do  curso  sen  fertilizar,  evitando  calquera  goteo  neles.  O
ancho da zona dependerá da altura da cuberta vexetal, a
menos altura máis ancho.

Non  aplicar  efluentes  orgánicos  nun  radio  de  35-50  m  ao
redor dunha fonte, pozo ou perforación que subministre auga
para o consumo humano. Se o terreo é moi permeábel,
aumentar o radio.

Non estabelecer patios de exercicio, sen pavimento, nin
parcelas de castigo (zonas ao aire libre onde o gando pasa
longos períodos concentrado) nas proximidades das mesmas
fontes de auga.

Capacidade e deseño dos tanques de almacenamento de esterco
e medidas para evitar a contaminación da auga por
escorregamento e filtración, en augas superficiais ou
subterráneas, de líquidos que conteñan esterco e residuos
procedentes de produtos vexetais almacenados.
Xestión do uso das terras con referencia aos sistemas de rotación
de cultivos e á proporción da superficie de terras dedicadas a
cultivos permanentes en relación con cultivos anuais.
Mantemento durante períodos chuviosos dun manto mínimo de
vexetación que absorba o N do solo, que do contrario podería
causar fenómenos de contaminación da auga por nitratos.
Estabelecemento de plans de fertilización acordes coa situación
particular de cada explotación e a consignación en rexistros do
uso de fertilizantes.
Prevención da contaminación das augas debido ao
escorregamento e á lixiviación nos sistemas de rega.

Outras normas relativas á utilización de fertilizantes

Ademais dos anteriores, outros requisitos en relación coa
utilización de fertilizantes e fitosanitarios estabelécense nas
seguintes normas:
Real Decreto 1310/1990, do 29 de outubro, sobre utilización de
lamas de depuración no sector agrario.
Orde do 26 de outubro de 1993, que desenvolve o Real Decreto
1310/1990, do 29 de outubro, sobre utilización de lamas de
depuración no sector agrario.

Outras condicións que ter en conta para a utilización de
fertilizantes

A nutrición vexetal, factor básico para un óptimo
desenvolvemento dos cultivos, depende da capacidade do solo
para subministrar todos e cada un dos elementos nutritivos na
forma, cantidade e momento axeitados ás súas esixencias. A
situación do solo en relación con esta capacidade de abastecer
as necesidades das plantas nos diferentes elementos nutritivos é
o que se denomina fertilidade do solo, e é un dato fundamental
para o estabelecemento da dose de fertilizante. Será, polo tanto,
obrigatoria a realización de analíticas de solos para estabelecer a
programación anual de fertilización, incorporándose os seus
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resultados ao caderno de explotación. Así mesmo, utilizaranse
preferentemente fertilizantes orgánicos en substitución de
fertilizantes nitroxenados de síntese, non permitíndose o uso de
estercos frescos.

Por último, fíxase un valor numérico de 150 unidades
fertilizantes de N como límite superior, que está por debaixo do
límite de 170 unidades existente.

Disposicións xerais sobre utilización de fitosanitarios:

A Lei 43/2002, do 20 de novembro, de sanidade vexetal,
considera expresamente entre os seus obxectivos o de previr os
riscos que para a saúde das persoas e animais e contra o
ambiente poidan derivarse do uso dos produtos fitosanitarios.
Para tal fin, esixe unha serie de condicións xerais para o uso de
medios de defensa fitosanitaria. Cómpre destacar as seguintes
disposicións relacionadas coa utilización de produtos
fitosanitarios:

Define os medios de defensa fitosanitaria como os produtos,
organismos, equipos, maquinaria de aplicación, dispositivos e
elementos destinados a controlar os organismos nocivos, evitar
os seus efectos ou incidir sobre o proceso vital dos vexetais de
forma diferente aos nutrientes. Sinala que os medios de defensa
fitosanitaria deberán utilizarse axeitadamente tendo en conta as
boas practicas fitosanitarias e as demais condicións
determinadas na súa autorización e, se é o caso, de acordo cos
principios da loita integrada (definida como a aplicación racional
dunha combinación de medidas biolóxicas, biotecnolóxicas,
químicas, de cultivo ou de selección de vexetais, de xeito que a
utilización de produtos fitosanitarios se limite ao mínimo
necesario para o control das pragas).

No artigo 23, indica as condicións xerais de comercialización e
uso dos medios para a defensa fitosanitaria:

Estar autorizado conforme ás disposicións da Lei, agás as
excepcións previstas nos artigos 44 e 45, nas que será suficiente
a comunicación previa á autoridade competente.

Estar,  se  é  o  caso,  etiquetados,  incluíndo  polo  menos  a
información necesaria sobre a súa identidade, riscos,
precaucións que adoptar e para a súa correcta utilización.

Cando, pola súa natureza, non corresponda a súa etiquetaxe,
deberán acompañarse da información necesaria para a súa
correcta utilización e mantemento.

No artigo  24 regúlase  o  rexistro  e  información  sobre  medios  de
defensa fitosanitaria nos seguintes termos:

As autorizacións, comunicacións e decisións de
recoñecemento de autorizacións inscribiranse de oficio no
Rexistro Oficial de Produtos e Material Fitosanitario adscrito
ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

No rexistro manterase actualizada a información relativa
aos medios de defensa fitosanitaria legalmente utilizábeis
en España, dos seus posíbeis usos, das características e
condicións que limitan a súa utilización e dos requisitos que
determinan as boas prácticas fitosanitarias.

Canto á utilización de produtos fitosanitarios,  o  seu  artigo  41
estabelece que os usuarios e os que manipulen produtos
fitosanitarios deberán:

Estar informados das indicacións ou advertencias que figuren
nas etiquetas e instrucións de uso ou, se é o caso, mediante o
asesoramento axeitado, sobre todos os aspectos relativos á
custodia, axeitada manipulación e correcta utilización destes
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produtos.

Aplicar as boas prácticas fitosanitarias, atendendo ás indicacións
ou advertencias sinaladas, entendendo por boas prácticas a
utilización dos produtos fitosanitarios e demais medios de
defensa fitosanitaria baixo as condicións de uso autorizadas.

Cumprir os requisitos de capacitación estabelecidos pola
normativa  vixente,  en  función  das  categorías  ou  clases  de
perigosidade dos produtos fitosanitarios.

Observar, se é o caso, os principios da loita integrada que sexan
aplicábeis.

Cumprir as disposicións relativas á eliminación dos envases
baleiros de acordo coas condicións estabelecidas e, en todo caso,
con aquelas que figuren nas súas etiquetas.

Así  mesmo,  os  que  presten  servizos  de  aplicación  de  produtos
fitosanitarios, ademais de cumprir os requisitos xerais anteriores,
deberán:

Dispoñer de persoal cos niveis de capacitación esixíbeis.

Dispoñer dos medios de aplicación axeitados e manter un réxime
de revisións periódicas do seu funcionamento.

Realizar en cada caso un contrato, no que deberán constar, polo
menos, os datos da aplicación que realizar e as condicións
posteriores que, se é o caso, deba cumprir o usuario do servizo.

Normas específicas sobre a autorización e uso de produtos
fitosanitarios

Real Decreto 2163/1994, do 4 de novembro, polo que se
implanta o sistema harmonizado comunitario de autorización
para comercializar e utilizar produtos fitosanitarios: entre outros
aspectos, contempla disposicións relativas á utilización de
produtos fitosanitarios, dispoñendo que só poderán utilizarse os
produtos autorizados. Ademais, os produtos fitosanitarios deben
utilizarse axeitadamente, o que supón o cumprimento das
condicións da súa autorización indicadas na súa etiqueta, a
aplicación dos principios das boas prácticas fitosanitarias e,
sempre que sexa posíbel, dos relativos á loita integrada. Para
garantir a correcta utilización dos produtos fitosanitarios, cada
Comunidade Autónoma estabelecerá un programa de vixilancia
da súa correcta utilización no que, polo menos, determinarase a
natureza e frecuencia dos controis que deban levarse a cabo, os
cales  deberán  ser  conformes  cos  requisitos  de  información
requiridos pola Comisión Europea. Os resultados dos controis
efectuados deberán remitírselle ao MAPA para elaborar a
información que subministrarlle á Comisión Europea.

Obrigas dos titulares de explotacións agrarias en materia de
rexistro do uso da información sobre o uso de produtos
fitosanitarios

Orde APA/326/2007, do 9 de febreiro, pola que se estabelecen
as obrigas dos titulares de explotacións agrarias e forestais en
materia de rexistro do uso da información sobre o uso de
produtos fitosanitarios: estabelece os datos que se deben
rexistrar como consecuencia da utilización de produtos
fitosanitarios e outros praguicidas para a protección das colleitas
destinadas a ser consumidas como pensos ou alimentos,
incluídas as fases de cultivo, almacenamento e transporte, para
cumprir  o  Regulamento  (CE)  nº  852/2004,  do  Parlamento
Europeo e o Consello, do 29 de abril  de 2004, relativo á hixiene
nos produtos alimentarios, e o Regulamento (CE) nº 183/2005,
do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de xaneiro de 2005,
polo que se fixan os requisitos en materia de hixiene dos pensos.
Esta norma obriga os agricultores a levar un rexistro de datos da
explotación, no que se deben facer constar unha serie de datos
en relación con cada tratamento praguicida realizado (cultivo,
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praga, motivo do tratamento, produto utilizado e número de
rexistro), para cada control de praguicida realizado (cultivo
mostrado, substancias activas detectadas, número do boletín de
análise e laboratorio que o realiza) e para cada colleita
comercializada (produto vexetal, cantidade expedida, nome do
cliente).

Normas sobre capacitación e formación para a utilización de
fitosanitarios

A regulamentación técnico-sanitaria para a fabricación,
comercialización e utilización de praguicidas, aprobada polo Real
decreto 3349/1983, do 30 de novembro, e modificada polos
reais decretos 162/1991, do 8 de febreiro, e 443/1994, do 11 de
marzo, estabelece que o persoal de empresas que preste servizos
de tratamentos con praguicidas debe superar os
correspondentes cursos de capacitación homologados, e que
cando se deban utilizar praguicidas clasificados, conforme a dita
regulamentación, como moi tóxicos, así como os tóxicos
autorizados para uso ambiental, os aplicadores deberán superar
os correspondentes cursos de capacitación, tamén no caso de
que o tratamento se realice para fins propios. Pola súa banda, a
Directiva  do  Consello  91/414/CEE,  do  15  de  xullo,  prevé  a
adaptación das normativas nacionais en materia de
subministración de certos produtos fitosanitarios a determinadas
clases de usuarios, polo que cómpre diferenciar distintos niveis
de capacitación.

A nivel estatal,  a Orde do 8 de marzo de 1994, modificada pola
Orde PRE2922/2005, que estabelece a normativa reguladora da
homologación de cursos de capacitación para realizar
tratamentos con praguicidas, define, no punto un do número
segundo, os niveis de capacitación, especificando os programas
no seu anexo.

A  Orde  do  30  de  xullo  de  1997,  conxunta  das  Consellerías  de
Agricultura, Gandería e Montes e de Sanidade e Servizos Sociais,
estabelece a normativa reguladora para a homologación de
cursos de capacitación para realizar tratamentos con
praguicidas, así como para a obtención do carné de manipulador
destes produtos. No seu artigo 9 estabelece a obrigatoriedade de
que o organismo oficial responsábel publique no Diario Oficial de
Galicia a información correspondente a cada curso que vaia
realizar. Os cursos están dirixidos ás persoas que desexen
adquirir un dos seguintes niveis de capacitación:
 Nivel básico: dirixido a agricultores que realizan na súa
explotación os tratamentos fitosanitarios sen persoal auxiliar,
persoal de estabelecementos fitosanitarios e persoal auxiliar de
empresas de tratamentos fitosanitarios.
 Nivel cualificado: dirixido a agricultores que realizan na súa
explotación os tratamentos fitosanitarios con persoal auxiliar,
responsábeis de empresas de tratamentos fitosanitarios e
responsábeis de empresas de distribución de fitosanitarios.

Outra normativa relacionada cos produtos fitosanitarios:

Real Decreto 1416/2001, do 14 de decembro, sobre envases de
produtos fitosanitarios.

Real Decreto 280/1994, do 18 de febreiro, polo que se
estabelecen os  límites  máximos de  residuos  de  praguicidas  e  o
seu control en determinados produtos de orixe vexetal.

Orde do 1 de febreiro de 1991, pola que se modifica o anexo da
do 7 de setembro de 1989, sobre a prohibición da
comercialización e utilización de certos produtos fitosanitarios en
aplicación das Directivas 90/335/CEE e 90/533/CEE.

Orde do 7 de setembro de 1989, sobre prohibición da
comercialización e utilización de produtos fitosanitarios que
conteñen certos ingredientes activos, en aplicación da Directiva
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79/117/CEE do  Consello  das  Comunidades  Europeas  e  as  súas
posteriores modificacións.

Orde do 28 de febreiro de 1986, relativa á prohibición da
comercialización e utilización de produtos fitosanitarios que
conteñen certas substancias activas, en aplicación das directivas
79/117/CEE do Consello e 83/131/CEE e 85/298/CEE da
Comisión das Comunidades Europeas.

Lei 10/1998, do 21 de abril, de residuos.

Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da
contaminación.

Canto a produtos de protección de plantas, só estarán permitidos
aqueles que presenten un indicador de perigosidade "Xn" ou "T"
dentro do indicador ecotoxicolóxico "N" (mamíferos, aves e/ou
peixes).  Non  se  admitirán  produtos  que  inclúan  entre  as  súas
frases  de  risco  o  termo  "moi  tóxico".  Utilizaranse
preferentemente produtos biolóxicos ou biorracionais. Así
mesmo, empregaranse técnicas de loita oportuna para o
estabelecemento do momento óptimo de tratamento.
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6. - UTILIZACIÓN RACIONAL DE RECURSOS FORRAXEIROS NA EXPLOTACIÓN

Condicións de elixibilidade::

Pertencer a unha entidade asociativa agraria e
dispoñer de técnico ou de asesoramento técnico.

Superficie mínima de actuación de 7 hectáreas nas
explotacións con aproveitamentos de montes
comunais e de 3 hectáreas nas restantes.
Identificar axeitadamente os animais acollidos a
esta  medida.  En  equino  será  obrigatoria  a
identificación individual dos animais.

Baseline da medida Compromisos (alén da baseline) esixidos aos
beneficiarios finais

Non se require o mantemento de rexistros.

No relativo á conservación da materia orgánica do solo:

Non se queimarán restrebas, agás por razóns fitosanitarias e coa
autorización correspondente, cumprindo coas normas de
prevención de incendios.

Eliminaranse  os  restos  de  colleita  e  poda  de  forma  axeitada
(compostaxe, enterramento, etc.).

No relativo a evitar a deterioración dos hábitats:

Manteranse as características topográficas e os elementos
estruturais do terreo. Para poder facer modificacións será precisa
a autorización administrativa correspondente.

Non se aplicarán produtos fitosanitarios, lamas de depuradora,
fertilizantes, compost, zurros ou esterco sobre terreos
encharcados ou con neve nin sobre augas correntes ou
estancadas.

As explotacións gandeiras en estabulación permanente ou
semipermanente contarán con depósitos de esterco/zurro
estancos e de capacidade suficiente ou ben coa xustificación do
seu sistema de retirada.

FITOSANITARIOS:

Disposicións xerais sobre utilización de fitosanitarios:

A Lei 43/2002, do 20 de novembro, de sanidade vexetal,
considera expresamente entre os seus obxectivos o de previr os
riscos que para a saúde das persoas e animais e contra o
ambiente poidan derivarse do uso dos produtos fitosanitarios.
Para tal fin, esixe unha serie de condicións xerais para o uso de
medios de defensa fitosanitaria. Cómpre destacar as seguintes
disposicións relacionadas coa utilización de produtos
fitosanitarios:

Define os medios de defensa fitosanitaria como os produtos,
organismos, equipos, maquinaria de aplicación, dispositivos e
elementos destinados a controlar os organismos nocivos, evitar
os seus efectos ou incidir sobre o proceso vital dos vexetais de
forma diferente aos nutrientes. Sinala que os medios de defensa
fitosanitaria deberán utilizarse axeitadamente tendo en conta as
boas practicas fitosanitarias e as demais condicións
determinadas na súa autorización e, se é o caso, de acordo cos
principios da loita integrada (definida como a aplicación racional
dunha combinación de medidas biolóxicas, biotecnolóxicas,

Manter  e  actualizar  o  caderno  de  explotación,  que
incluirá unha contabilidade detallada e no que se
inscribirán todas as operacións de cultivo realizadas
en cada unha das parcelas e o rexistro sobre
materias primas adquiridas e produtos que entren
ou saian da explotación xunto cos oportunos
soportes documentais.

Comprometerse a manter polo menos o 50 % da
superficie da explotación a pastos permanentes en
pastoreo e/ou o 75 % da superficie da explotación,
se o aproveitamento deses pastos é mixto
(sega/dente). Incluirase en ambos os casos a
superficie situada en monte comunal.
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químicas, de cultivo ou de selección de vexetais, de xeito que a
utilización de produtos fitosanitarios se limite ao mínimo
necesario para o control das pragas).

No artigo 23, indica as condicións xerais de comercialización e
uso dos medios para a defensa fitosanitaria:

Estar autorizado conforme ás disposicións da Lei, agás as
excepcións previstas nos artigos 44 e 45, nas que será suficiente
a comunicación previa á autoridade competente.

Estar,  se  é  o  caso,  etiquetados,  incluíndo  polo  menos  a
información necesaria sobre a súa identidade, riscos,
precaucións que adoptar e para a súa correcta utilización.

Cando, pola súa natureza, non corresponda a súa etiquetaxe,
deberán acompañarse da información necesaria para a súa
correcta utilización e mantemento.

No artigo  24 regúlase  o  rexistro  e  información  sobre  medios  de
defensa fitosanitaria nos seguintes termos:

As autorizacións, comunicacións e decisións de
recoñecemento de autorizacións inscribiranse de oficio no
Rexistro Oficial de Produtos e Material Fitosanitario adscrito
ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

No rexistro manterase actualizada a información relativa
aos medios de defensa fitosanitaria legalmente utilizábeis
en España, dos seus posíbeis usos, das características e
condicións que limitan a súa utilización e dos requisitos que
determinan as boas prácticas fitosanitarias.

Canto á utilización de produtos fitosanitarios,  o  seu  artigo  41
estabelece que os usuarios e os que manipulen produtos
fitosanitarios deberán:

Estar informados das indicacións ou advertencias que figuren
nas etiquetas e instrucións de uso ou, se é o caso, mediante o
asesoramento axeitado, sobre todos os aspectos relativos á
custodia, axeitada manipulación e correcta utilización destes
produtos.

Aplicar as boas prácticas fitosanitarias, atendendo ás indicacións
ou advertencias sinaladas, entendendo por boas prácticas a
utilización dos produtos fitosanitarios e demais medios de
defensa fitosanitaria baixo as condicións de uso autorizadas.

Cumprir os requisitos de capacitación estabelecidos pola
normativa  vixente,  en  función  das  categorías  ou  clases  de
perigosidade dos produtos fitosanitarios.

Observar, se é o caso, os principios da loita integrada que sexan
aplicábeis.

Cumprir as disposicións relativas á eliminación dos envases
baleiros de acordo coas condicións estabelecidas e, en todo caso,
con aquelas que figuren nas súas etiquetas.

Así  mesmo,  os  que  presten  servizos  de  aplicación  de  produtos
fitosanitarios, ademais de cumprir os requisitos xerais anteriores,
deberán:

Dispoñer de persoal cos niveis de capacitación esixíbeis.

Dispoñer dos medios de aplicación axeitados e manter un réxime
de revisións periódicas do seu funcionamento.

Realizar en cada caso un contrato, no que deberán constar, polo
menos, os datos da aplicación que realizar e as condicións
posteriores que, se é o caso, deba cumprir o usuario do servizo.

Normas específicas sobre a autorización e uso de produtos
fitosanitarios
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Real Decreto 2163/1994, do 4 de novembro, polo que se
implanta o sistema harmonizado comunitario de autorización
para comercializar e utilizar produtos fitosanitarios: entre outros
aspectos, contempla disposicións relativas á utilización de
produtos fitosanitarios, dispoñendo que só poderán utilizarse os
produtos autorizados. Ademais, os produtos fitosanitarios deben
utilizarse axeitadamente, o que supón o cumprimento das
condicións da súa autorización indicadas na súa etiqueta, a
aplicación dos principios das boas prácticas fitosanitarias e,
sempre que sexa posíbel, dos relativos á loita integrada. Para
garantir a correcta utilización dos produtos fitosanitarios, cada
Comunidade Autónoma estabelecerá un programa de vixilancia
da súa correcta utilización no que, polo menos, determinarase a
natureza e frecuencia dos controis que deban levarse a cabo, os
cales  deberán  ser  conformes  cos  requisitos  de  información
requiridos pola Comisión Europea. Os resultados dos controis
efectuados deberán remitírselle ao MAPA para elaborar a
información que subministrarlle á Comisión Europea.

Obrigas dos titulares de explotacións agrarias en materia de
rexistro do uso da información sobre o uso de produtos
fitosanitarios

Orde APA/326/2007, do 9 de febreiro, pola que se estabelecen
as obrigas dos titulares de explotacións agrarias e forestais en
materia de rexistro do uso da información sobre o uso de
produtos fitosanitarios: estabelece os datos que se deben
rexistrar como consecuencia da utilización de produtos
fitosanitarios e outros praguicidas para a protección das colleitas
destinadas a ser consumidas como pensos ou alimentos,
incluídas as fases de cultivo, almacenamento e transporte, para
cumprir  o  Regulamento  (CE)  nº  852/2004,  do  Parlamento
Europeo e o Consello, do 29 de abril  de 2004, relativo á hixiene
nos produtos alimentarios, e o Regulamento (CE) nº 183/2005,
do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de xaneiro de 2005,
polo que se fixan os requisitos en materia de hixiene dos pensos.
Esta norma obriga os agricultores a levar un rexistro de datos da
explotación, no que se deben facer constar unha serie de datos
en relación con cada tratamento praguicida realizado (cultivo,
praga, motivo do tratamento, produto utilizado e número de
rexistro), para cada control de praguicida realizado (cultivo
mostrado, substancias activas detectadas, número do boletín de
análise e laboratorio que o realiza) e para cada colleita
comercializada (produto vexetal, cantidade expedida, nome do
cliente).

Normas sobre capacitación e formación para a utilización de
fitosanitarios

A regulamentación técnico-sanitaria para a fabricación,
comercialización e utilización de praguicidas, aprobada polo Real
decreto 3349/1983, do 30 de novembro, e modificada polos
reais decretos 162/1991, do 8 de febreiro, e 443/1994, do 11 de
marzo, estabelece que o persoal de empresas que preste servizos
de tratamentos con praguicidas debe superar os
correspondentes cursos de capacitación homologados, e que
cando se deban utilizar praguicidas clasificados, conforme a dita
regulamentación, como moi tóxicos, así como os tóxicos
autorizados para uso ambiental, os aplicadores deberán superar
os correspondentes cursos de capacitación, tamén no caso de
que o tratamento se realice para fins propios. Pola súa banda, a
Directiva  do  Consello  91/414/CEE,  do  15  de  xullo,  prevé  a
adaptación das normativas nacionais en materia de
subministración de certos produtos fitosanitarios a determinadas
clases de usuarios, polo que cómpre diferenciar distintos niveis
de capacitación.

A nivel estatal,  a Orde do 8 de marzo de 1994, modificada pola
Orde PRE2922/2005, que estabelece a normativa reguladora da
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homologación de cursos de capacitación para realizar
tratamentos con praguicidas, define, no punto un do número
segundo, os niveis de capacitación, especificando os programas
no seu anexo.

A  Orde  do  30  de  xullo  de  1997,  conxunta  das  Consellerías  de
Agricultura, Gandería e Montes e de Sanidade e Servizos Sociais,
estabelece a normativa reguladora para a homologación de
cursos de capacitación para realizar tratamentos con
praguicidas, así como para a obtención do carné de manipulador
destes produtos. No seu artigo 9 estabelece a obrigatoriedade de
que o organismo oficial responsábel publique no Diario Oficial de
Galicia a información correspondente a cada curso que vaia
realizar. Os cursos están dirixidos ás persoas que desexen
adquirir un dos seguintes niveis de capacitación:
 Nivel básico: dirixido a agricultores que realizan na súa
explotación os tratamentos fitosanitarios sen persoal auxiliar,
persoal de estabelecementos fitosanitarios e persoal auxiliar de
empresas de tratamentos fitosanitarios.
 Nivel cualificado: dirixido a agricultores que realizan na súa
explotación os tratamentos fitosanitarios con persoal auxiliar,
responsábeis de empresas de tratamentos fitosanitarios e
responsábeis de empresas de distribución de fitosanitarios.

Outra normativa relacionada cos produtos fitosanitarios:

Real Decreto 1416/2001, do 14 de decembro, sobre envases de
produtos fitosanitarios.

Real Decreto 280/1994, do 18 de febreiro, polo que se
estabelecen os  límites  máximos de  residuos  de  praguicidas  e  o
seu control en determinados produtos de orixe vexetal.

Orde do 1 de febreiro de 1991, pola que se modifica o anexo da
do 7 de setembro de 1989, sobre a prohibición da
comercialización e utilización de certos produtos fitosanitarios en
aplicación das Directivas 90/335/CEE e 90/533/CEE.

Orde do 7 de setembro de 1989, sobre prohibición da
comercialización e utilización de produtos fitosanitarios que
conteñen certos ingredientes activos, en aplicación da Directiva
79/117/CEE do  Consello  das  Comunidades  Europeas  e  as  súas
posteriores modificacións.

Orde do 28 de febreiro de 1986, relativa á prohibición da
comercialización e utilización de produtos fitosanitarios que
conteñen certas substancias activas, en aplicación das directivas
79/117/CEE do Consello e 83/131/CEE e 85/298/CEE da
Comisión das Comunidades Europeas.

Lei 10/1998, do 21 de abril, de residuos.

Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da
contaminación.

Canto a produtos de protección de plantas, só estarán permitidos
aqueles que presenten un indicador de perigosidade "Xn" ou "T"
dentro do indicador ecotoxicolóxico "N" (mamíferos, aves e/ou
peixes).  Non  se  admitirán  produtos  que  inclúan  entre  as  súas
frases  de  risco  o  termo  "moi  tóxico".  Utilizaranse
preferentemente produtos biolóxicos ou biorracionais. Así
mesmo, empregaranse técnicas de loita oportuna para o
estabelecemento do momento óptimo de tratamento.

Deben cumprirse as normas relativas a sanidade e
identificación animal estabelecidas na condicionalidade.

Non hai normas específicas de benestar animal referentes ao
mantemento dos tenreiros coas nais.

Non hai obrigatoriedade respecto do mantemento dunha recría
de gando mínima.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE GANDO BOVINO
(Código 6.01):

Mantemento dos tenreiros xunto das nais durante
polo menos 6 meses.

Que  polo  menos  o  60  %  da  recría  sexa  da  propia
explotación.
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Utilización de sistemas extensivos na
alimentación en explotacións de produción de
leite e ceba de ruminantes (Código 6.4):
Manter  ou  reducir  o  uso  de  concentrado  por  UGM
presente na explotación.

Utilización de sistemas de pastoreo en
explotacións de produción de leite e ceba de
ruminantes (Código 6.5):
Realizar un período de pastoreo durante polo menos
120 días ao ano con vacas de leite, novelas de recría
ou tenreiros para ceba.

Manter  ou  reducir  o  uso  de  concentrado  por  UGM
presente na explotación.

No relativo ao mantemento mínimo das superficies agrarias:

Non se queimarán sen autorización nin se cavarán pastos
permanentes agás para rexeneración.

En pastos permanentes manterase unha carga gandeira igual ou
superior  a  0,4  UGM/ha  en  zonas  de  montaña,  0,7  UGM/ha  en
zonas desfavorecidas e 0,9 UGM/ha no resto das zonas. No caso
de pastos permanentes nos que non se alcance a carga gandeira
axeitada, evitarase a invasión arbustiva.

En terras de cultivo evitarase a invasión de especies de
vexetación espontánea non desexábeis, definidas pola
Consellería do Medio Rural, e que son: Senecio spp, Rumex spp e
Cirsium spp.

No relativo a evitar a erosión do solo:
Non se deberá labrar na dirección da pendente cando esta sexa
maior do 10 % en terras de cultivo ou do 15 % en viñedo, agás en
parcelas inferiores a 1 ha ou de forma complexa.

En cultivos herbáceos de inverno non se labrará entre a data de
recolección e o 1 de agosto.

En barbeito, terras de retirada ou terras non cultivadas
realizaranse as prácticas tradicionais de cultivo, de mínimo
labrado ou de mantemento dunha superficie vexetal axeitada.

En zonas de alto risco de erosión respectaranse as pautas de
rotación de cultivos e os tipos de cuberta vexetal axeitados.

Os socalcos de retención manteranse en bo estado de
conservación.

No relativo ao mantemento da estrutura do solo e a evitar a
compactación:

En  terreos  saturados  ou  encharcados  non  se  empregarán
vehículos nin maquinaria agás para realizar tratamentos
fitosanitarios, recollida de colleita ou subministración de
alimento ao gando.

Conservar e manter os elementos gandeiros
necesarios para un axeitado manexo dos pastos,
evitando sobrepastoreo ou subpastoreo. Isto
verificarase a través do caderno de explotación
estimando  o  número  de  animais  que  pastan
simultaneamente sobre a parcela nun período de
tempo e cuxos límites inferiores e superiores
dependerán da capacidade produtiva da pradaría, da
zona e da época do ano, e están estabelecidos pola
práctica local.

No relativo ao mantemento mínimo das superficies agrarias:

Non se queimarán sen autorización nin se cavarán pastos
permanentes agás para rexeneración.

Non é obrigatoria a roza do terreo.

Prima complementaria de roza (Código 6.1.1,
6.1.2 e 6.1.3):
Poderanse completar as accións de pastoreo
equilibrado, cando a ocasión o requira, con rozas
dirixidas á mellora do pasto existente ou á creación
de novos pastos de calidade.

As rozas poderanse realizar de forma mecánica ou
manual; cando a pendente sexa maior do 10 %,
poderase realizar excepcionalmente un tratamento
químico localizado con produtos de baixa toxicidade
autorizados polo comité técnico.

A superficie mínima obxecto da roza será de 0,2 ha.
Non se require o mantemento de rexistros oficiais de razas. Prima complementaria de pastoreo con razas

autóctonas (Código 6.2):
Pastoreo  con  efectivos  de  polo  menos  un  75  %,  de
razas autóctonas inscritas nos correspondentes
libros de rexistros das razas oficiais.
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FERTILIZANTES:

Normativa xeral sobre utilización de fertilizantes

Real Decreto 824/2005, do 8 de xullo, sobre produtos
fertilizantes, que regula os aspectos do Regulamento (CE) nº
2003/2003 do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de
outubro de 2003, relativo aos fertilizantes: esta disposición ten
por obxecto previr os riscos para a saúde e o ambiente polo uso
de determinados produtos fertilizantes; para tal fin, define e
tipifica  os  produtos  fertilizantes,  regula  o  procedemento  para  a
inscrición previa á posta no mercado destes produtos e crea o
rexistro de produtos fertilizantes.

Protección das augas contra a contaminación producida por
nitratos procedentes de fontes agrarias

En aplicación da Directiva do Consello 91/676/CEE, do 12 de
decembro, relativa á protección de augas contra a contaminación
producida por nitratos utilizados na agricultura, trasposta ao
ordenamento xurídico español a través do Real Decreto 261/96,
do 16 de febreiro, sobre protección das augas contra a
contaminación producida por nitratos procedentes de fontes
agrarias, aprobouse, mediante a Orde do 7 de setembro de 1999,
o Código Galego de Boas Prácticas Agrarias (DOG nº 181, do 17
de setembro de 1999), que aconsella unha serie de actuacións
nas prácticas agrícolas e gandeiras máis comúns, tendentes á
diminución da incidencia ambiental dos fertilizantes
nitroxenados, propoñendo unha serie de medidas e prácticas
dirixidas a reducir a contaminación por nitróxeno. Entre estas
prácticas recomendadas propóñense actuacións relacionadas
cos seguintes aspectos: :
Períodos nos que é recomendábel a aplicación de fertilizantes ás
terras: os fertilizantes deberanse distribuír cando se prevexa a
súa posíbel utilización por parte das plantas, é dicir, coa
antelación suficiente para que a planta en desenvolvemento sexa
capaz  de  aproveitalos.  Para  isto  terase  en  conta  o  tempo  da
transformación das distintas formas de nitróxeno en formas
nítricas e amoniacais, que son as máis asimilábeis.
Detalla as épocas máis aconsellábeis para a fertilización en
diferentes cultivos atendendo ao seu estado, fenoloxía e ao tipo
de fertilizante.
Aplicación de fertilizantes a terreos pendentes:

En función do grao de pendente que teñan, da cuberta
vexetal existente, se é pradaría permanente ou cultivos
anuais, ou tipo de terreo, areento ou compacto, da forma da
parcela  e  sentido  de  traballo,  empregaranse  ou  non
fertilizantes.

A aplicación de zurros deberá facerse, tendo en conta os
períodos do punto anterior, cando non haxa perigo de
chuvias fortes, sen ventos secos e/ou fortes e, se é posíbel,
cunha chuvia lixeira que fixe os gases.

Procurar non utilizar zurros nin tampouco fertilizantes
minerais cando se vaian dar regas fortes.

Non utilizar para a distribución de zurros canóns de
aspersión de alta presión (máis de 3 bar no aspersor).

Despois dun incendio forestal, sementar especies sen
fertilizar.

Aplicación de fertilizantes a terras en terreos hidromorfos,
inundados, xeados ou cubertos de neve.
Condicións de aplicación de fertilizantes en terras próximas a
cursos de auga: como normas xerais, e respectando tanto as
doses de fertilizantes como as épocas de aplicación indicadas,
aconséllase:

Deixar unha zona de entre 2 e 10 metros de ancho na beira
do  curso  sen  fertilizar,  evitando  calquera  goteo  neles.  O

Manter unha carga gandeira máxima por hectárea
de 2 UGM.

Prima complementaria por redución de cabana
gandeira bovina, ovina e caprina por unidade de
superficie forraxeira (Código 6.4):
Diminuír a carga gandeira ligada á terra en polo
menos 0,3 UGM/ha respecto ás cargas existentes ao
inicio do compromiso, respectando as cargas
máximas para o cumprimento da condicionalidade.
Este obxectivo deberá cumprirse antes de finalizar o
primeiro ano de compromiso e manterse até o seu
final. Poderá reducirse a carga a través de
sementeira ou aproveitamento de pastos, sen
redución de efectivos do rabaño, ampliando a
superficie forraxeira. Tamén poderá reducirse por
eliminación temporal de presenza de gando.

Utilización de sistemas extensivos na
alimentación en explotacións de produción de
leite e ceba de ruminantes (Código 6.4):
Manter polo menos un 50 % da SAU da explotación
cultivada con pradaría, que poderá entrar en rotación
co resto dos cultivos.
Manter a superficie de pradaría durante polo menos
2 anos.

A carga gandeira da explotación non poderá superar
1,8 UGM/ha de SAU de media ao ano.

Manter  ou  reducir  o  uso  de  concentrado  por  UGM
presente na explotación.

Utilización de sistemas de pastoreo en
explotacións de produción de leite e ceba de
ruminantes (Código 6.5):
Realizar un período de pastoreo durante polo menos
120 días ao ano con vacas de leite, novelas de recría
ou tenreiros para ceba.

Manter polo menos un 75 % da superficie forraxeira
da explotación cultivada con pradaría, que poderá
entrar en rotación co resto dos cultivos.
Manter a superficie de pradaría durante polo menos
2 anos.
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ancho da zona dependerá da altura da cuberta vexetal, a
menos altura máis ancho.

Non  aplicar  efluentes  orgánicos  nun  radio  de  35-50  m  ao
redor dunha fonte, pozo ou perforación que subministre auga
para o consumo humano. Se o terreo é moi permeábel,
aumentar o radio.

Non estabelecer patios de exercicio, sen pavimento, nin
parcelas de castigo (zonas ao aire libre onde o gando pasa
longos períodos concentrado) nas proximidades das mesmas
fontes de auga.

Capacidade e deseño dos tanques de almacenamento de esterco
e medidas para evitar a contaminación da auga por
escorregamento e filtración, en augas superficiais ou
subterráneas, de líquidos que conteñan esterco e residuos
procedentes de produtos vexetais almacenados.
Xestión do uso das terras con referencia aos sistemas de rotación
de cultivos e á proporción da superficie de terras dedicadas a
cultivos permanentes en relación con cultivos anuais.
Mantemento durante períodos chuviosos dun manto mínimo de
vexetación que absorba o N do solo, que do contrario podería
causar fenómenos de contaminación da auga por nitratos.
Estabelecemento de plans de fertilización acordes coa situación
particular de cada explotación e a consignación en rexistros do
uso de fertilizantes.
Prevención da contaminación das augas debido ao
escorregamento e á lixiviación nos sistemas de rega.

Outras normas relativas á utilización de fertilizantes

Ademais dos anteriores, outros requisitos en relación coa
utilización de fertilizantes e fitosanitarios estabelécense nas
seguintes normas:
Real Decreto 1310/1990, do 29 de outubro, sobre utilización de
lamas de depuración no sector agrario.
Orde do 26 de outubro de 1993, que desenvolve o Real Decreto
1310/1990, do 29 de outubro, sobre utilización de lamas de
depuración no sector agrario.

Outras condicións que ter en conta para a utilización de
fertilizantes

A nutrición vexetal, factor básico para un óptimo
desenvolvemento dos cultivos, depende da capacidade do solo
para subministrar todos e cada un dos elementos nutritivos na
forma, cantidade e momento axeitados ás súas esixencias. A
situación do solo en relación con esta capacidade de abastecer
as necesidades das plantas nos diferentes elementos nutritivos é
o que se denomina fertilidade do solo, e é un dato fundamental
para o estabelecemento da dose de fertilizante. Será, polo tanto,
obrigatoria a realización de analíticas de solos para estabelecer a
programación anual de fertilización, incorporándose os seus
resultados ao caderno de explotación. Así mesmo, utilizaranse
preferentemente fertilizantes orgánicos en substitución de
fertilizantes nitroxenados de síntese, non permitíndose o uso de
estercos frescos.

Por último, fíxase un valor numérico de 150 unidades
fertilizantes de N como límite superior, que está por debaixo do
límite de 170 unidades existente.

No relativo ao mantemento mínimo das superficies agrarias:

Non se queimarán sen autorización nin se cavarán pastos
permanentes agás para rexeneración.

En pastos permanentes manterase unha carga gandeira igual ou
superior  a  0,4  UGM/ha  en  zonas  de  montaña,  0,7  UGM/ha  en
zonas desfavorecidas e 0,9 UGM/ha no resto das zonas. No caso
de pastos permanentes nos que non se alcance a carga gandeira

Manter o aproveitamento extensivo das superficies
afectadas, respectando o calendario de pastoreo
estabelecido ao inicio de cada campaña polo
beneficiario, segundo o modelo recollido para o
efecto no caderno de explotación.

Utilización de sistemas extensivos na
alimentación en explotacións de produción de
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axeitada, evitarase a invasión arbustiva.

En terras de cultivo evitarase a invasión de especies de
vexetación espontánea non desexábeis, definidas pola
Consellería do Medio Rural, e que son: Senecio spp, Rumex spp e
Cirsium spp.

Non é obrigatorio o estabelecemento dun calendario de pastoreo.

leite e ceba de ruminantes (Código 6.4):
Manter polo menos un 50 % da SAU da explotación
cultivada con pradaría, que poderá entrar en rotación
co resto dos cultivos.
Manter a superficie de pradaría durante polo menos
2 anos.

A carga gandeira da explotación non poderá superar
1,8 UGM/ha de SAU de media ao ano.

Manter  ou  reducir  o  uso  de  concentrado  por  UGM
presente na explotación.

Utilización de sistemas de pastoreo en
explotacións de produción de leite e ceba de
ruminantes (Código 6.5):
Cumprir co calendario de pastoreo estabelecido.

Realizar un período de pastoreo durante polo menos
120 días ao ano con vacas de leite, novelas de recría
ou tenreiros para ceba.

Manter polo menos un 75 % da superficie forraxeira
da explotación cultivada con pradaría, que poderá
entrar en rotación co resto dos cultivos.

Manter a superficie de pradaría durante polo menos
2 anos.

7. - APICULTURA PARA A MELLORA DA BIODIVERSIDADE EN ZONAS FRÁXILES

Condicións de elixibilidade:

Pertencer a unha entidade asociativa agraria e
dispoñer de técnico ou de asesoramento técnico.
Ter debidamente marcadas de forma indelébel todas
e cada unha das colmeas para un adecuado control
zoosanitario.

Baseline da medida Compromisos (alén da baseline) esixidos aos
beneficiarios finais

Deberá cumprirse a normativa referente á ordenación de
explotacións apícolas: Real Decreto 209/2002, do 22 de febreiro,
polo que se estabelecen normas de ordenación das explotacións
apícolas.  Real  Decreto  448  /2005,  do  22  de  abril,  polo  que  se
modifican o Real Decreto 519/1999, do 26 de marzo, polo que
se regula o réxime de axudas á apicultura no marco dos
programas nacionais anuais, e o Real Decreto 209/2002, do 22
de febreiro, polo que se estabelecen normas de ordenación das
explotacións apícolas. Real Decreto 608/2006, do 19 de maio,
polo que se estabelece e regula un programa nacional de loita e
control das enfermidades das abellas do mel. Polo que será
preciso que se inscriban no rexistro de explotacións apícolas e
dispoñan de cartilla gandeira.

Densidade: unha colmea cada 2 hectáreas de
vexetación autóctona para recolección de néctar.

Cada alvariza non terá máis de 80 colmeas e a
distancia entre elas será superior a 1 km, debendo
situarse permanentemente en zonas de
biodiversidade fráxil; agás durante os seis meses de
transhumancia que poden realizar o 80 % das
colmeas, como máximo.

Non subministrar alimentación estimulante que
conteña pole.

Aplicar un sistema de loita integrada contra a
varroase e enfermidades asociadas, incorporando
métodos de manexo e loita biolóxica; utilizando
produtos químicos de síntese só cando se considere
necesario a xuízo do comité técnico.

No relativo a evitar a deterioración dos hábitats:

Manteranse as características topográficas e os elementos
estruturais do terreo. Para poder facer modificacións será precisa
a autorización administrativa correspondente.

Non se aplicarán produtos fitosanitarios, lamas de depuradora,
fertilizantes, compost, zurros ou esterco sobre terreos
encharcados ou con neve nin sobre augas correntes ou
estancadas.

As explotacións gandeiras en estabulación permanente ou
semipermanente contarán con depósitos de esterco/zurro
estancos e de capacidade suficiente ou ben coa xustificación do
seu sistema de retirada.

A superficie de acollida será de vexetación
entomófila, caracterizada por ecosistemas con
biodiversidade fráxil propios de pradarías, pasteiros
e agroecosistemas adevesados, así como todas as
zonas con biodiversidade fráxil e vexetación
autóctona que determine o comité técnico.
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Non se require o mantemento de rexistros oficiais de razas.

No relativo a evitar a erosión do solo:
Non se deberá labrar na dirección da pendente cando esta sexa
maior do 10 % en terras de cultivo ou do 15 % en viñedo, agás en
parcelas inferiores a 1 ha ou de forma complexa.

En cultivos herbáceos de inverno non se labrará entre a data de
recolección e o 1 de agosto.

En barbeito, terras de retirada ou terras non cultivadas
realizaranse as prácticas tradicionais de cultivo, de mínimo
labrado ou de mantemento dunha superficie vexetal axeitada.

En zonas de alto risco de erosión respectaranse as pautas de
rotación de cultivos e os tipos de cuberta vexetal axeitados.

Os socalcos de retención manteranse en bo estado de
conservación.

No relativo á conservación da materia orgánica do solo:

Non se queimarán restrebas, agás por razóns fitosanitarias e coa
autorización correspondente, cumprindo coas normas de
prevención de incendios.

Eliminaranse  os  restos  de  colleita  e  poda  de  forma  axeitada
(compostaxe, enterramento, etc.).

No relativo ao mantemento da estrutura do solo e a evitar a
compactación:

En  terreos  saturados  ou  encharcados  non  se  empregarán
vehículos nin maquinaria agás para realizar tratamentos
fitosanitarios, recollida de colleita ou subministración de
alimento ao gando.

No relativo ao mantemento mínimo das superficies agrarias:

Non se queimarán sen autorización nin se cavarán pastos
permanentes agás para rexeneración.

En pastos permanentes manterase unha carga gandeira igual ou
superior  a  0,4  UGM/ha  en  zonas  de  montaña,  0,7  UGM/ha  en
zonas desfavorecidas e 0,9 UGM/ha no resto das zonas. No caso
de pastos permanentes nos que non se alcance a carga gandeira
axeitada, evitarase a invasión arbustiva.

En terras de cultivo evitarase a invasión de especies de
vexetación espontánea non desexábeis, definidas pola
Consellería do Medio Rural, e que son: Senecio spp, Rumex spp e
Cirsium spp.

FERTILIZANTES:

Normativa xeral sobre utilización de fertilizantes

Manter e actualizar o caderno de explotación, que
incluirá unha contabilidade detallada e no que se
inscribirán todas as operacións de cultivo realizadas
en cada unha das parcelas e o rexistro sobre
materias primas adquiridas e produtos que entren
ou saian da explotación, xunto cos oportunos
soportes documentais.
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Real Decreto 824/2005, do 8 de xullo, sobre produtos
fertilizantes, que regula os aspectos do Regulamento (CE) nº
2003/2003 do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de
outubro de 2003, relativo aos fertilizantes: esta disposición ten
por obxecto previr os riscos para a saúde e o ambiente polo uso
de determinados produtos fertilizantes; para tal fin, define e
tipifica  os  produtos  fertilizantes,  regula  o  procedemento  para  a
inscrición previa á posta no mercado destes produtos e crea o
rexistro de produtos fertilizantes.

Protección das augas contra a contaminación producida por
nitratos procedentes de fontes agrarias

En aplicación da Directiva do Consello 91/676/CEE, do 12 de
decembro, relativa á protección de augas contra a contaminación
producida por nitratos utilizados na agricultura, trasposta ao
ordenamento xurídico español a través do Real Decreto 261/96,
do 16 de febreiro, sobre protección das augas contra a
contaminación producida por nitratos procedentes de fontes
agrarias, aprobouse, mediante a Orde do 7 de setembro de 1999,
o Código Galego de Boas Prácticas Agrarias (DOG nº 181, do 17
de setembro de 1999), que aconsella unha serie de actuacións
nas prácticas agrícolas e gandeiras máis comúns, tendentes á
diminución da incidencia ambiental dos fertilizantes
nitroxenados, propoñendo unha serie de medidas e prácticas
dirixidas a reducir a contaminación por nitróxeno. Entre estas
prácticas recomendadas propóñense actuacións relacionadas
cos seguintes aspectos: :
Períodos nos que é recomendábel a aplicación de fertilizantes ás
terras: os fertilizantes deberanse distribuír cando se prevexa a
súa posíbel utilización por parte das plantas, é dicir, coa
antelación suficiente para que a planta en desenvolvemento sexa
capaz  de  aproveitalos.  Para  isto  terase  en  conta  o  tempo  da
transformación das distintas formas de nitróxeno en formas
nítricas e amoniacais, que son as máis asimilábeis.
Detalla as épocas máis aconsellábeis para a fertilización en
diferentes cultivos atendendo ao seu estado, fenoloxía e ao tipo
de fertilizante.
Aplicación de fertilizantes a terreos pendentes:

En función do grao de pendente que teñan, da cuberta
vexetal existente, se é pradaría permanente ou cultivos
anuais, ou tipo de terreo, areento ou compacto, da forma da
parcela  e  sentido  de  traballo,  empregaranse  ou  non
fertilizantes.

A aplicación de zurros deberá facerse, tendo en conta os
períodos do punto anterior, cando non haxa perigo de
chuvias fortes, sen ventos secos e/ou fortes e, se é posíbel,
cunha chuvia lixeira que fixe os gases.

Procurar non utilizar zurros nin tampouco fertilizantes
minerais cando se vaian dar regas fortes.

Non utilizar para a distribución de zurros canóns de
aspersión de alta presión (máis de 3 bar no aspersor).

Despois dun incendio forestal, sementar especies sen
fertilizar.

Aplicación de fertilizantes a terras en terreos hidromorfos,
inundados, xeados ou cubertos de neve.
Condicións de aplicación de fertilizantes en terras próximas a
cursos de auga: como normas xerais, e respectando tanto as
doses de fertilizantes como as épocas de aplicación indicadas,
aconséllase:

Deixar unha zona de entre 2 e 10 metros de ancho na beira
do  curso  sen  fertilizar,  evitando  calquera  goteo  neles.  O
ancho da zona dependerá da altura da cuberta vexetal, a
menos altura máis ancho.

Non  aplicar  efluentes  orgánicos  nun  radio  de  35-50  m  ao
redor dunha fonte, pozo ou perforación que subministre auga
para o consumo humano. Se o terreo é moi permeábel,
aumentar o radio.
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Non estabelecer patios de exercicio, sen pavimento, nin
parcelas de castigo (zonas ao aire libre onde o gando pasa
longos períodos concentrado) nas proximidades das mesmas
fontes de auga.

Capacidade e deseño dos tanques de almacenamento de esterco
e medidas para evitar a contaminación da auga por
escorregamento e filtración, en augas superficiais ou
subterráneas, de líquidos que conteñan esterco e residuos
procedentes de produtos vexetais almacenados.
Xestión do uso das terras con referencia aos sistemas de rotación
de cultivos e á proporción da superficie de terras dedicadas a
cultivos permanentes en relación con cultivos anuais.
Mantemento durante períodos chuviosos dun manto mínimo de
vexetación que absorba o N do solo, que do contrario podería
causar fenómenos de contaminación da auga por nitratos.
Estabelecemento de plans de fertilización acordes coa situación
particular de cada explotación e a consignación en rexistros do
uso de fertilizantes.
Prevención da contaminación das augas debido ao
escorregamento e á lixiviación nos sistemas de rega.

Outras normas relativas á utilización de fertilizantes

Ademais dos anteriores, outros requisitos en relación coa
utilización de fertilizantes e fitosanitarios estabelécense nas
seguintes normas:
Real Decreto 1310/1990, do 29 de outubro, sobre utilización de
lamas de depuración no sector agrario.
Orde do 26 de outubro de 1993, que desenvolve o Real Decreto
1310/1990, do 29 de outubro, sobre utilización de lamas de
depuración no sector agrario.

Outras condicións que ter en conta para a utilización de
fertilizantes

A nutrición vexetal, factor básico para un óptimo
desenvolvemento dos cultivos, depende da capacidade do solo
para subministrar todos e cada un dos elementos nutritivos na
forma, cantidade e momento axeitados ás súas esixencias. A
situación do solo en relación con esta capacidade de abastecer
as necesidades das plantas nos diferentes elementos nutritivos é
o que se denomina fertilidade do solo, e é un dato fundamental
para o estabelecemento da dose de fertilizante. Será, polo tanto,
obrigatoria a realización de analíticas de solos para estabelecer a
programación anual de fertilización, incorporándose os seus
resultados ao caderno de explotación. Así mesmo, utilizaranse
preferentemente fertilizantes orgánicos en substitución de
fertilizantes nitroxenados de síntese, non permitíndose o uso de
estercos frescos.

Por último, fíxase un valor numérico de 150 unidades
fertilizantes de N como límite superior, que está por debaixo do
límite de 170 unidades existente.

FITOSANITARIOS:

Disposicións xerais sobre utilización de fitosanitarios:

A Lei 43/2002, do 20 de novembro, de sanidade vexetal,
considera expresamente entre os seus obxectivos o de previr os
riscos que para a saúde das persoas e animais e contra o
ambiente poidan derivarse do uso dos produtos fitosanitarios.
Para tal fin, esixe unha serie de condicións xerais para o uso de
medios de defensa fitosanitaria. Cómpre destacar as seguintes
disposicións relacionadas coa utilización de produtos
fitosanitarios:
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Define os medios de defensa fitosanitaria como os produtos,
organismos, equipos, maquinaria de aplicación, dispositivos e
elementos destinados a controlar os organismos nocivos, evitar
os seus efectos ou incidir sobre o proceso vital dos vexetais de
forma diferente aos nutrientes. Sinala que os medios de defensa
fitosanitaria deberán utilizarse axeitadamente tendo en conta as
boas practicas fitosanitarias e as demais condicións
determinadas na súa autorización e, se é o caso, de acordo cos
principios da loita integrada (definida como a aplicación racional
dunha combinación de medidas biolóxicas, biotecnolóxicas,
químicas, de cultivo ou de selección de vexetais, de xeito que a
utilización de produtos fitosanitarios se limite ao mínimo
necesario para o control das pragas).

No artigo 23, indica as condicións xerais de comercialización e
uso dos medios para a defensa fitosanitaria:

Estar autorizado conforme ás disposicións da Lei, agás as
excepcións previstas nos artigos 44 e 45, nas que será suficiente
a comunicación previa á autoridade competente.

Estar,  se  é  o  caso,  etiquetados,  incluíndo  polo  menos  a
información necesaria sobre a súa identidade, riscos,
precaucións que adoptar e para a súa correcta utilización.

Cando, pola súa natureza, non corresponda a súa etiquetaxe,
deberán acompañarse da información necesaria para a súa
correcta utilización e mantemento.

No artigo  24 regúlase  o  rexistro  e  información  sobre  medios  de
defensa fitosanitaria nos seguintes termos:

As autorizacións, comunicacións e decisións de
recoñecemento de autorizacións inscribiranse de oficio no
Rexistro Oficial de Produtos e Material Fitosanitario adscrito
ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

No rexistro manterase actualizada a información relativa
aos medios de defensa fitosanitaria legalmente utilizábeis
en España, dos seus posíbeis usos, das características e
condicións que limitan a súa utilización e dos requisitos que
determinan as boas prácticas fitosanitarias.

Canto á utilización de produtos fitosanitarios,  o  seu  artigo  41
estabelece que os usuarios e os que manipulen produtos
fitosanitarios deberán:

Estar informados das indicacións ou advertencias que figuren
nas etiquetas e instrucións de uso ou, se é o caso, mediante o
asesoramento axeitado, sobre todos os aspectos relativos á
custodia, axeitada manipulación e correcta utilización destes
produtos.

Aplicar as boas prácticas fitosanitarias, atendendo ás indicacións
ou advertencias sinaladas, entendendo por boas prácticas a
utilización dos produtos fitosanitarios e demais medios de
defensa fitosanitaria baixo as condicións de uso autorizadas.

Cumprir os requisitos de capacitación estabelecidos pola
normativa  vixente,  en  función  das  categorías  ou  clases  de
perigosidade dos produtos fitosanitarios.

Observar, se é o caso, os principios da loita integrada que sexan
aplicábeis.

Cumprir as disposicións relativas á eliminación dos envases
baleiros de acordo coas condicións estabelecidas e, en todo caso,
con aquelas que figuren nas súas etiquetas.

Así  mesmo,  os  que  presten  servizos  de  aplicación  de  produtos
fitosanitarios, ademais de cumprir os requisitos xerais anteriores,
deberán:

Dispoñer de persoal cos niveis de capacitación esixíbeis.

Dispoñer dos medios de aplicación axeitados e manter un réxime
de revisións periódicas do seu funcionamento.
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Realizar en cada caso un contrato, no que deberán constar, polo
menos, os datos da aplicación que realizar e as condicións
posteriores que, se é o caso, deba cumprir o usuario do servizo.

Normas específicas sobre a autorización e uso de produtos
fitosanitarios

Real Decreto 2163/1994, do 4 de novembro, polo que se
implanta o sistema harmonizado comunitario de autorización
para comercializar e utilizar produtos fitosanitarios: entre outros
aspectos, contempla disposicións relativas á utilización de
produtos fitosanitarios, dispoñendo que só poderán utilizarse os
produtos autorizados. Ademais, os produtos fitosanitarios deben
utilizarse axeitadamente, o que supón o cumprimento das
condicións da súa autorización indicadas na súa etiqueta, a
aplicación dos principios das boas prácticas fitosanitarias e,
sempre que sexa posíbel, dos relativos á loita integrada. Para
garantir a correcta utilización dos produtos fitosanitarios, cada
Comunidade Autónoma estabelecerá un programa de vixilancia
da súa correcta utilización no que, polo menos, determinarase a
natureza e frecuencia dos controis que deban levarse a cabo, os
cales  deberán  ser  conformes  cos  requisitos  de  información
requiridos pola Comisión Europea. Os resultados dos controis
efectuados deberán remitírselle ao MAPA para elaborar a
información que subministrarlle á Comisión Europea.

Obrigas dos titulares de explotacións agrarias en materia de
rexistro do uso da información sobre o uso de produtos
fitosanitarios

Orde APA/326/2007, do 9 de febreiro, pola que se estabelecen
as obrigas dos titulares de explotacións agrarias e forestais en
materia de rexistro do uso da información sobre o uso de
produtos fitosanitarios: estabelece os datos que se deben
rexistrar como consecuencia da utilización de produtos
fitosanitarios e outros praguicidas para a protección das colleitas
destinadas a ser consumidas como pensos ou alimentos,
incluídas as fases de cultivo, almacenamento e transporte, para
cumprir  o  Regulamento  (CE)  nº  852/2004,  do  Parlamento
Europeo e o Consello, do 29 de abril  de 2004, relativo á hixiene
nos produtos alimentarios, e o Regulamento (CE) nº 183/2005,
do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de xaneiro de 2005,
polo que se fixan os requisitos en materia de hixiene dos pensos.
Esta norma obriga os agricultores a levar un rexistro de datos da
explotación, no que se deben facer constar unha serie de datos
en relación con cada tratamento praguicida realizado (cultivo,
praga, motivo do tratamento, produto utilizado e número de
rexistro), para cada control de praguicida realizado (cultivo
mostrado, substancias activas detectadas, número do boletín de
análise e laboratorio que o realiza) e para cada colleita
comercializada (produto vexetal, cantidade expedida, nome do
cliente).

Normas sobre capacitación e formación para a utilización de
fitosanitarios

A regulamentación técnico-sanitaria para a fabricación,
comercialización e utilización de praguicidas, aprobada polo Real
decreto 3349/1983, do 30 de novembro, e modificada polos
reais decretos 162/1991, do 8 de febreiro, e 443/1994, do 11 de
marzo, estabelece que o persoal de empresas que preste servizos
de tratamentos con praguicidas debe superar os
correspondentes cursos de capacitación homologados, e que
cando se deban utilizar praguicidas clasificados, conforme a dita
regulamentación, como moi tóxicos, así como os tóxicos
autorizados para uso ambiental, os aplicadores deberán superar
os correspondentes cursos de capacitación, tamén no caso de
que o tratamento se realice para fins propios. Pola súa banda, a
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Directiva  do  Consello  91/414/CEE,  do  15  de  xullo,  prevé  a
adaptación das normativas nacionais en materia de
subministración de certos produtos fitosanitarios a determinadas
clases de usuarios, polo que cómpre diferenciar distintos niveis
de capacitación.

A nivel estatal,  a Orde do 8 de marzo de 1994, modificada pola
Orde PRE2922/2005, que estabelece a normativa reguladora da
homologación de cursos de capacitación para realizar
tratamentos con praguicidas, define, no punto un do número
segundo, os niveis de capacitación, especificando os programas
no seu anexo.

A  Orde  do  30  de  xullo  de  1997,  conxunta  das  Consellerías  de
Agricultura, Gandería e Montes e de Sanidade e Servizos Sociais,
estabelece a normativa reguladora para a homologación de
cursos de capacitación para realizar tratamentos con
praguicidas, así como para a obtención do carné de manipulador
destes produtos. No seu artigo 9 estabelece a obrigatoriedade de
que o organismo oficial responsábel publique no Diario Oficial de
Galicia a información correspondente a cada curso que vaia
realizar. Os cursos están dirixidos ás persoas que desexen
adquirir un dos seguintes niveis de capacitación:
 Nivel básico: dirixido a agricultores que realizan na súa
explotación os tratamentos fitosanitarios sen persoal auxiliar,
persoal de estabelecementos fitosanitarios e persoal auxiliar de
empresas de tratamentos fitosanitarios.
 Nivel cualificado: dirixido a agricultores que realizan na súa
explotación os tratamentos fitosanitarios con persoal auxiliar,
responsábeis de empresas de tratamentos fitosanitarios e
responsábeis de empresas de distribución de fitosanitarios.

Outra normativa relacionada cos produtos fitosanitarios:

Real Decreto 1416/2001, do 14 de decembro, sobre envases de
produtos fitosanitarios.

Real Decreto 280/1994, do 18 de febreiro, polo que se
estabelecen os  límites  máximos de  residuos  de  praguicidas  e  o
seu control en determinados produtos de orixe vexetal.

Orde do 1 de febreiro de 1991, pola que se modifica o anexo da
do 7 de setembro de 1989, sobre a prohibición da
comercialización e utilización de certos produtos fitosanitarios en
aplicación das Directivas 90/335/CEE e 90/533/CEE.

Orde do 7 de setembro de 1989, sobre prohibición da
comercialización e utilización de produtos fitosanitarios que
conteñen certos ingredientes activos, en aplicación da Directiva
79/117/CEE do  Consello  das  Comunidades  Europeas  e  as  súas
posteriores modificacións.

Orde do 28 de febreiro de 1986, relativa á prohibición da
comercialización e utilización de produtos fitosanitarios que
conteñen certas substancias activas, en aplicación das directivas
79/117/CEE do Consello e 83/131/CEE e 85/298/CEE da
Comisión das Comunidades Europeas.

Lei 10/1998, do 21 de abril, de residuos.

Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da
contaminación.

Canto a produtos de protección de plantas, só estarán permitidos
aqueles que presenten un indicador de perigosidade "Xn" ou "T"
dentro do indicador ecotoxicolóxico "N" (mamíferos, aves e/ou
peixes).  Non  se  admitirán  produtos  que  inclúan  entre  as  súas
frases  de  risco  o  termo  "moi  tóxico".  Utilizaranse
preferentemente produtos biolóxicos ou biorracionais. Así
mesmo, empregaranse técnicas de loita oportuna para o
estabelecemento do momento óptimo de tratamento.
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8. - MELLORA E CONSERVACIÓN DO MEDIO FÍSICO EN ZONAS DE PRADOS E
PASTOS INCLUÍDAS NA REDE NATURA 2000

Condicións de elixibilidade:

Superficie mínima de actuación de 5 hectáreas nas
explotacións con aproveitamentos de montes
comunais e de 2 hectáreas nas restantes.
Explotacións agrarias que contan con superficie
incluída en zonas da Rede Natura 2000 de Galiza.
Identificar axeitadamente os animais acollidos a
esta  medida.  En  equino  será  obrigatoria  a
identificación individual dos animais.

Baseline da medida Compromisos (alén da baseline) esixidos aos
beneficiarios finais

Non se require que a superficie da explotación está nalgunha
zona específica

BENEFICIARIOS POTENCIAIS:

Non é preciso o desprazamento estacional do gando. Realizar a práctica da xestión tradicional de pastos
con desprazamento estacional do gando durante
polo menos 5 anos consecutivos.

Manter o gando fóra da explotación de orixe polo
menos 4 meses, contados desde xuño. Durante estes
catro  meses  é  obrigatorio  desprazar  os  animais  a
pasteiros de montaña, reducindo a carga gandeira
nun 25 % como mínimo na  explotación  de  orixe
durante o período que dura o aproveitamento de
pastos fóra da explotación.

Realizar o movemento do gando de acordo coas
prácticas tradicionais de aproveitamento de forma
óptima dos recursos naturais.

No relativo a evitar a deterioración dos hábitats:

Manteranse as características topográficas e os elementos
estruturais do terreo. Para poder facer modificacións será precisa
a autorización administrativa correspondente.

Non se aplicarán produtos fitosanitarios, lamas de depuradora,
fertilizantes, compost, zurros ou esterco sobre terreos
encharcados ou con neve nin sobre augas correntes ou
estancadas.

As explotacións gandeiras en estabulación permanente ou
semipermanente contarán con depósitos de esterco/zurro
estancos e de capacidade suficiente ou ben coa xustificación do
seu sistema de retirada.

Non se require o estabelecemento dun calendario de pastoreo.

Non se permitirá o pastoreo antes do 1 de maio en
áreas de montaña cunha altitude superior aos 1.500
m para evitar os danos a plantas en estados iniciais
de crecemento.
Manter o aproveitamento extensivo das superficies
afectadas, respectando o calendario de pastoreo
estabelecido ao inicio de cada campaña polo
beneficiario segundo o modelo recollido para o efecto
no caderno de explotación.

Deben cumprirse as normas relativas a sanidade,
identificación e benestar animal estabelecidas na
condicionalidade.

Non hai normas específicas de benestar animal referentes ao
mantemento dos tenreiros coas nais.

Non hai obrigatoriedade respecto do mantemento dunha recría
de gando mínima.

Compromisos específicos de gando bovino
(Código 8.0.1):

Mantemento dos tenreiros xunto das nais durante
polo menos 6 meses.

Que  polo  menos  o  60  %  da  recría  sexa  da  propia
explotación.

Dispoñer de guía de traslado e/ou de anexo de
notificación de traslado de animais.

No relativo ao mantemento mínimo das superficies agrarias:

Non se queimarán sen autorización nin se cavarán pastos
permanentes agás para rexeneración.

Non é obrigatoria a roza do terreo.

Prima complementaria de roza (Código 8.1.1,
8.1.2 e 8.1.3).
Poderanse completar as accións de pastoreo
equilibrado, cando a ocasión o requira, con rozas
dirixidas á mellora do pasto existente ou á creación
de novos pastos de calidade.

As rozas poderanse realizar de forma mecánica ou
manual; cando a pendente sexa maior do 10 %,
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poderase realizar excepcionalmente un tratamento
químico localizado con produtos de baixa toxicidade
autorizados polo comité técnico.

A superficie mínima obxecto da roza será de 0,2 ha.

FERTILIZANTES:

Normativa xeral sobre utilización de fertilizantes

Real Decreto 824/2005, do 8 de xullo, sobre produtos
fertilizantes, que regula os aspectos do Regulamento (CE) nº
2003/2003 do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de
outubro de 2003, relativo aos fertilizantes: esta disposición ten
por obxecto previr os riscos para a saúde e o ambiente polo uso
de determinados produtos fertilizantes; para tal fin, define e
tipifica  os  produtos  fertilizantes,  regula  o  procedemento  para  a
inscrición previa á posta no mercado destes produtos e crea o
rexistro de produtos fertilizantes.

Protección das augas contra a contaminación producida por
nitratos procedentes de fontes agrarias

En aplicación da Directiva do Consello 91/676/CEE, do 12 de
decembro, relativa á protección de augas contra a contaminación
producida por nitratos utilizados na agricultura, trasposta ao
ordenamento xurídico español a través do Real Decreto 261/96,
do 16 de febreiro, sobre protección das augas contra a
contaminación producida por nitratos procedentes de fontes
agrarias, aprobouse, mediante a Orde do 7 de setembro de 1999,
o Código Galego de Boas Prácticas Agrarias (DOG nº 181, do 17
de setembro de 1999), que aconsella unha serie de actuacións
nas prácticas agrícolas e gandeiras máis comúns, tendentes á
diminución da incidencia ambiental dos fertilizantes
nitroxenados, propoñendo unha serie de medidas e prácticas
dirixidas a reducir a contaminación por nitróxeno. Entre estas
prácticas recomendadas propóñense actuacións relacionadas
cos seguintes aspectos: :
Períodos nos que é recomendábel a aplicación de fertilizantes ás
terras: os fertilizantes deberanse distribuír cando se prevexa a
súa posíbel utilización por parte das plantas, é dicir, coa
antelación suficiente para que a planta en desenvolvemento sexa
capaz  de  aproveitalos.  Para  isto  terase  en  conta  o  tempo  da
transformación das distintas formas de nitróxeno en formas
nítricas e amoniacais, que son as máis asimilábeis.
Detalla as épocas máis aconsellábeis para a fertilización en
diferentes cultivos atendendo ao seu estado, fenoloxía e ao tipo
de fertilizante.
Aplicación de fertilizantes a terreos pendentes:

En función do grao de pendente que teñan, da cuberta
vexetal existente, se é pradaría permanente ou cultivos
anuais, ou tipo de terreo, areento ou compacto, da forma da
parcela  e  sentido  de  traballo,  empregaranse  ou  non
fertilizantes.

A aplicación de zurros deberá facerse, tendo en conta os
períodos do punto anterior, cando non haxa perigo de
chuvias fortes, sen ventos secos e/ou fortes e, se é posíbel,
cunha chuvia lixeira que fixe os gases.

Procurar non utilizar zurros nin tampouco fertilizantes
minerais cando se vaian dar regas fortes.

Non utilizar para a distribución de zurros canóns de
aspersión de alta presión (máis de 3 bar no aspersor).

Despois dun incendio forestal, sementar especies sen
fertilizar.

Aplicación de fertilizantes a terras en terreos hidromorfos,
inundados, xeados ou cubertos de neve.
Condicións de aplicación de fertilizantes en terras próximas a

Manter unha carga gandeira máxima por hectárea
de 1,8 UGM.
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cursos de auga: como normas xerais, e respectando tanto as
doses de fertilizantes como as épocas de aplicación indicadas,
aconséllase:

Deixar unha zona de entre 2 e 10 metros de ancho na beira
do  curso  sen  fertilizar,  evitando  calquera  goteo  neles.  O
ancho da zona dependerá da altura da cuberta vexetal, a
menos altura máis ancho.

Non  aplicar  efluentes  orgánicos  nun  radio  de  35-50  m  ao
redor dunha fonte, pozo ou perforación que subministre auga
para o consumo humano. Se o terreo é moi permeábel,
aumentar o radio.

Non estabelecer patios de exercicio, sen pavimento, nin
parcelas de castigo (zonas ao aire libre onde o gando pasa
longos períodos concentrado) nas proximidades das mesmas
fontes de auga.

Capacidade e deseño dos tanques de almacenamento de esterco
e medidas para evitar a contaminación da auga por
escorregamento e filtración, en augas superficiais ou
subterráneas, de líquidos que conteñan esterco e residuos
procedentes de produtos vexetais almacenados.
Xestión do uso das terras con referencia aos sistemas de rotación
de cultivos e á proporción da superficie de terras dedicadas a
cultivos permanentes en relación con cultivos anuais.
Mantemento durante períodos chuviosos dun manto mínimo de
vexetación que absorba o N do solo, que do contrario podería
causar fenómenos de contaminación da auga por nitratos.
Estabelecemento de plans de fertilización acordes coa situación
particular de cada explotación e a consignación en rexistros do
uso de fertilizantes.
Prevención da contaminación das augas debido ao
escorregamento e á lixiviación nos sistemas de rega.

Outras normas relativas á utilización de fertilizantes

Ademais dos anteriores, outros requisitos en relación coa
utilización de fertilizantes e fitosanitarios estabelécense nas
seguintes normas:
Real Decreto 1310/1990, do 29 de outubro, sobre utilización de
lamas de depuración no sector agrario.
Orde do 26 de outubro de 1993, que desenvolve o Real Decreto
1310/1990, do 29 de outubro, sobre utilización de lamas de
depuración no sector agrario.

Outras condicións que ter en conta para a utilización de
fertilizantes

A nutrición vexetal, factor básico para un óptimo
desenvolvemento dos cultivos, depende da capacidade do solo
para subministrar todos e cada un dos elementos nutritivos na
forma, cantidade e momento axeitados ás súas esixencias. A
situación do solo en relación con esta capacidade de abastecer
as necesidades das plantas nos diferentes elementos nutritivos é
o que se denomina fertilidade do solo, e é un dato fundamental
para o estabelecemento da dose de fertilizante. Será, polo tanto,
obrigatoria a realización de analíticas de solos para estabelecer a
programación anual de fertilización, incorporándose os seus
resultados ao caderno de explotación. Así mesmo, utilizaranse
preferentemente fertilizantes orgánicos en substitución de
fertilizantes nitroxenados de síntese, non permitíndose o uso de
estercos frescos.

Por último, fíxase un valor numérico de 150 unidades
fertilizantes de N como límite superior, que está por debaixo do
límite de 170 unidades existente.
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No relativo ao mantemento mínimo das superficies agrarias:

En pastos permanentes manterase unha carga gandeira igual ou
superior  a  0,4  UGM/ha  en  zonas  de  montaña,  0,7  UGM/ha  en
zonas desfavorecidas e 0,9 UGM/ha no resto das zonas. No caso
de pastos permanentes nos que non se alcance a carga gandeira
axeitada, evitarase a invasión arbustiva.

En terras de cultivo evitarase a invasión de especies de
vexetación espontánea non desexábeis, definidas pola
Consellería do Medio Rural, e que son: Senecio spp, Rumex spp e
Cirsium spp.

No relativo a evitar a erosión do solo:
Non se deberá labrar na dirección da pendente cando esta sexa
maior do 10 % en terras de cultivo ou do 15 % en viñedo, agás en
parcelas inferiores a 1 ha ou de forma complexa.

En cultivos herbáceos de inverno non se labrará entre a data de
recolección e o 1 de agosto.

En barbeito, terras de retirada ou terras non cultivadas
realizaranse as prácticas tradicionais de cultivo, de mínimo
labrado ou de mantemento dunha superficie vexetal axeitada.

En  zonas  de  alto  risco  de  erosión  respectaranse  as  pautas  de
rotación de cultivos e os tipos de cuberta vexetal axeitados.

Os socalcos de retención manteranse en bo estado de
conservación.

No relativo ao mantemento da estrutura do solo e a evitar a
compactación:

En terreos saturados ou encharcados non se empregarán
vehículos nin maquinaria agás para realizar tratamentos
fitosanitarios, recollida de colleita ou subministración de alimento
ao gando.

Conservar e manter os elementos gandeiros
necesarios para un axeitado manexo dos pastos,
evitando sobrepastoreo ou subpastoreo. Isto
verificarase a través do caderno de explotación
estimando  o  número  de  animais  que  pastan
simultaneamente sobre a parcela nun período de
tempo e cuxos límites inferiores e superiores
dependerán da capacidade produtiva da pradaría, da
zona e da época do ano, e están estabelecidos pola
práctica local.

Non se require o mantemento de rexistros oficiais de razas. Prima complementaria de pastoreo con razas
autóctonas (Código 8.2):
Pastoreo  con  efectivos  de  polo  menos  un  75  %,  de
razas autóctonas inscritas nos correspondentes
libros de rexistros das razas oficiais.
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III. Metodoloxía de cálculo da prima correspondente a cada
medida e submedida

1. - VARIEDADES AUTÓCTONAS VEXETAIS EN RISCO DE EROSIÓN XENÉTICA

Código Compromisos das medidas Método de cálculo

1 - Manter e actualizar o caderno de explotación, que incluirá
unha contabilidade detallada e no que se inscribirán todas
as operacións de cultivo realizadas en cada unha das
parcelas e o rexistro sobre materias primas adquiridas e
produtos que entren ou saian da explotación, xunto cos
oportunos soportes documentais.

- Presentar un programa ou memoria do proxecto.
- Manter en cultivo as especies e/ou variedades en risco de

erosión  xenética  que  sexan  obxecto  da  axuda  até  a
sementeira ou até que o órgano de reprodución vexetativo
sexa viábel.

- Reservar un 5 % dos materiais vexetais de reprodución
obtidos.

Custos adicionais:
 Cubrir caderno control.

 Cultivos anuais:
Aumento do custo da semente: (prezo semente
variedade autóctona/kg * kg semente/ha - prezo
semente variedade comercial/kg * kg semente/ha).

Cultivos plurianuais:
Aumento do custo do material reprodutivo: ((prezo
unitario do material reprodutivo variedade autóctona
* unidades por ha do material reprodutivo) - (prezo
unitario do material reprodutivo variedade comercial
* unidades por ha do material reproductivo))/vida
útil.

Perdas de ingresos:
(Rendemento variedade comercial * prezo produto -
rendemento variedade autóctona * prezo produto).
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2. - CONTROL INTEGRADO E PRODUCIÓN INTEGRADA

Código Compromisos das medidas Método de cálculo

2

COMPROMISOS XERAIS:

- Manter e actualizar o caderno de explotación, que incluirá
unha contabilidade detallada e no que se inscribirán todas
as operacións de cultivo realizadas en cada unha das
parcelas e o rexistro sobre materias primas adquiridas e
produtos que entren ou saian da explotación, xunto cos
oportunos soportes documentais.

- Manter sebes e ribazos, vexetación en lindes e marxes para
reserva ecolóxica e mantemento da biodiversidade.

- Realización de análises axeitadas. Polo menos anualmente
para programar a fertilización. De auga e outros, a criterio do
C.T.

- Cubrirase unha ficha normalizada por parcela, na que se
determinarán as prácticas de tratamento que seguir.

- Estabelecerase un plan de fertilización.
- No caso de intervención con fitosanitarios de síntese,

utilizaranse exclusivamente as materias activas autorizadas
para cada cultivo e seleccionadas con base en criterios de
toxicidade, efectos sobre a fauna auxiliar e menor impacto
ambiental, entre outros.

- Redución verificábel de, polo menos, un 30 % dos produtos
fertilizantes e fitosanitarios utilizados na explotación. Esta
redución poderase realizar mediante a substitución do
fertilizante nitroxenado de síntese por orgánico, non
permitíndose o uso de estercos frescos nin lamas de
depuradora. No caso de tratamentos fitosanitarios,
substitución do 50 % do número de aplicacións de produtos
fitosanitarios por métodos de control e/ou seguimento
biolóxico a base de substancias de orixe vexetal ou
microorganismos, solta de insectos útiles, trampeo masivo e
confusión sexual, etc. por parcelas completas.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE CONTROL INTEGRADO:

- Realizar o seguimento e control de pragas, mediante
tratamentos dirixidos e localizados para preservar a fauna
útil.

- Non realizar tratamentos con produtos químicos 15 días
antes da recolección, agás para produtos de recolección
graduada, nos que se utilizarán preferentemente
substancias naturais ou produtos químicos con prazo de
seguridade de polo menos cinco días.

- Non realizar tratamentos poscolleita para comercializacións
inmediatas.

- Realización de análise de residuos sobre a produción final.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE PRODUCIÓN INTEGRADA:

- Cumprir co estabelecido no Decreto 68/2004, do 11 de
marzo, sobre a produción integrada e a súa indicación nos
produtos agrarios e a súa normativa de desenvolvemento.

- Estar inscrito no Rexistro de Produtores de Produción
Integrada da Comunidade Autónoma de Galicia e
comercializar a produción baixo a marca de produción
integrada.

- Compromiso de aplicar a produción integrada na totalidade
da superficie da explotación dedicada á mesma orientación
produtiva (cultivo e/ou especie).

- Manter a cuberta vexetal en cultivos perennes. En épocas de
recolección permitirase a sega ou o pastoreo controlado para
facilitar os labores de colleita.

Para o cálculo da prima tivéronse en conta os
seguintes elementos:

Control integrado:

Custos adicionais:
 Cubrir caderno de explotación.
 Análise de residuos.
 Control mecánico de malas herbas: horas de
maquinaria/ha* custo horario.
  Control biolóxico de pragas e enfermidades: horas
de maquinaria/ha* custo horario.

Perdas de ingresos:
(Rendemento produción convencional * prezo
produto convencional) - (rendemento control
integrado * prezo produto control integrado).

Redución de custos:
  Redución de utilización de fitosanitarios = prezo de
fitosanitarios* (utilización de fitosanitarios en cultivo
convencional*0,3).
  Redución de utilización de fertilizantes = prezo de
fertilizantes* (utilización de fertilizantes en cultivo
convencional*0,3).

Total: perdas de ingresos + custos adicionais -
redución de custos.

Produción integrada:

Custos adicionais:
 Cubrir caderno de explotación.
 Análise de residuos.
 Análise de solos.
 Análise de augas de rega.
 Análise de cultivos.
 Control e etiquetaxe do produto.
 Control mecánico de malas herbas: horas de
maquinaria/ha* custo horario.
  Control biolóxico de pragas e enfermidades: horas
de maquinaria/ha* custo horario.

Perdas de ingresos:
(Rendemento produción convencional * prezo
produto convencional) - (rendemento control
integrado * prezo produto control integrado).

Redución de custos:
  Redución de utilización de fitosanitarios = prezo de
fitosanitarios* (utilización de fitosanitarios en cultivo
convencional*0,3).
  Redución de utilización de fertilizantes = prezo de
fertilizantes* (utilización de fertilizantes en cultivo
convencional*0,3).

Total: perdas de ingresos + custos adicionais -
redución de custos.
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3. - AGRICULTURA E GANDARÍA ECOLÓXICA

Código Compromisos das medidas Método de cálculo

3
COMPROMISOS XERAIS:
- Manter e actualizar o caderno de explotación, que incluirá

unha contabilidade detallada e no que se inscribirán todas
as operacións de cultivo realizadas en cada unha das
parcelas e o rexistro sobre materias primas adquiridas e
produtos que entren ou saian da explotación, xunto cos
oportunos soportes documentais.

- Cumprir estritamente con todas as normas de produción
estabelecidas no Regulamento (CEE) 2092/91, que regula a
produción ecolóxica e demais normativa de aplicación.

- Dispoñer dun certificado expedido polo CRAEGA, afirmando
que está inscrito neste e que cumpre coa normativa
específica para a agricultura e/ou gandaría ecolóxica en
cada unha das parcelas inscritas.

- Comercialización da produción ecolóxica, unha vez pasado o
período obrigatorio de reconversión.

- Elaborar un plan de conversión da explotación que
especifique as actuacións que realizar durante o período de
conversión.

- Proceder á fertilización orgánica necesaria para manter a
fertilidade dos cultivos.

- Obrigatoriedade da realización dunha análise, polo menos
anualmente, para programar a fertilización. De auga e
outros, a criterio do comité técnico.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DA AGRICULTURA ECOLÓXICA:
- Non utilizar produtos químicos de síntese non autorizados

polo  Regulamento  (CEE)  2092/91  no  control  de  pragas  e
enfermidades e efectuar o control da flora adventicia
mediante tratamentos mecánicos nos períodos permitidos.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DA GANDARÍA ECOLÓXICA:
- Non utilizar medicamentos de síntese non autorizados polo

Regulamento (CEE) 2092/91 no tratamento e profilaxe das
enfermidades do gando.

- Utilizar, como mínimo, a porcentaxe de alimentación animal
procedente da agricultura ecolóxica que estabelece o
Regulamento (CEE) 2092/91.

- Cumprir co disposto no Regulamento 1804/99, sobre
produción gandeira ecolóxica.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DA APICULTURA ECOLÓXICA:
- Cumprir os compromisos estabelecidos respecto á

apicultura dentro do Regulamento (CE)1804/99.
- Manter máis de 50 colmeas.
- Densidade: unha colmea por hectárea.
- Situar as colmeas en superficies cultivadas ecoloxicamente

e/ou pasteiros ecolóxicos.
- Non utilizar alimentos compostos que conteñan pole.
- Só se poderá pagar a prima, por superficie cultivada ou polo

pasteiro ecolóxicos, sobre os que as abellas recolecten
néctar.

- Titulares de explotacións apícolas que se comprometan
durante  5  anos,  estean  inscritos  no  rexistro  oficial  de
explotacións apícolas, dispoñan de cartilla gandeira, estean
inscritos no CRAEGA e comercialicen os seus produtos como
ecolóxicos.

Agricultura ecolóxica:

Custos adicionais:
 Cubrir caderno de explotación.
 Análise de residuos.
 Análise de solos.
 Análise de augas de rega.
 Análise de cultivos.
 Control e etiquetaxe do produto.
 Control mecánico de malas herbas: horas de
maquinaria/ha* custo horario.
  Control biolóxico de pragas e enfermidades: horas
de maquinaria/ha* custo horario.

Perdas de ingresos:
(Rendemento produción convencional * prezo
produto convencional) - (rendemento control
integrado * prezo produto control integrado).

Redución de custos:
  Redución de utilización de fitosanitarios = prezo de
fitosanitarios* (utilización de fitosanitarios en cultivo
convencional*0,3).
  Redución de utilización de fertilizantes = prezo de
fertilizantes* (utilización de fertilizantes en cultivo
convencional*0,3).

Total: perdas de ingresos + custos adicionais -
redución de custos.

Transición agricultura ecolóxica:

Incremento da prima por perda de ingresos durante
o período de transición:
(Rendemento agricultura ecolóxica * prezo produto
agricultura ecolóxica) * (prezo produto agricultura
ecolóxica - prezo produto convencional).

Total: prima agricultura ecolóxica + incremento de
prima.

Gandaría ecolóxica:

Custos adicionais:
 Cubrir caderno de explotación.
 Análise de residuos.
 Análise de solos.
 Análise de augas de rega.
 Análise de cultivos.
 Control e etiquetaxe do produto.
 Control mecánico de malas herbas: horas de
maquinaria/ha* custo horario.
  Control biolóxico de pragas e enfermidades: horas
de maquinaria/ha* custo horario.

Perdas de ingresos:
(Rendemento produción convencional * prezo
produto convencional) - (rendemento gandaría
ecolóxica * prezo produto agricultura ecolóxica).

Redución de custos:
  Redución de utilización de fitosanitarios = prezo de
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fitosanitarios* (utilización de fitosanitarios en cultivo
convencional).
  Redución de utilización de fertilizantes = prezo de
fertilizantes minerais * (utilización de fertilizantes
minerais en cultivo convencional).

Total: perdas de ingresos + custos adicionais -
redución de custos.

Transición gandaría ecolóxica:

Incremento da prima por perda de ingresos durante
o período de transición:
(Rendemento gandaría ecolóxica * prezo produto
gandaría ecolóxica) * (prezo produto gandaría
ecolóxica - prezo produto convencional).

Total: prima gandaría ecolóxica + incremento de
prima.

Apicultura ecolóxica:

Estabelécese unha densidade dunha colmea por ha.

Custos adicionais:
 Cubrir caderno de explotación.
  Control e etiquetaxe do produto.
  Gastos de tratamentos = custo tratamento
ecolóxico (timol) - custo tratamento convencional.
 Gastos alimentación de inverno = custo 6 kg de mel
ecolóxico - custo 5 kg de glicosa.

Perdas de ingresos:
(Rendemento produción convencional * prezo
produto convencional) - (rendemento apicultura
ecolóxica * prezo produto agricultura ecolóxica).

Total: perdas de ingresos + custos adicionais

Transición apicultura ecolóxica:

Incremento da prima por perda de ingresos durante
o período de transición:
(Rendemento apicultura ecolóxica * prezo produto
apicultura ecolóxica) * (prezo produto apicultura
ecolóxica - prezo produto convencional).

Total: prima apicultura ecolóxica + incremento de
prima.
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4. LOITA CONTRA A EROSIÓN EN MEDIOS FRÁXILES

Código Compromisos das medidas Método de cálculo

 4
COMPROMISOS XERAIS:
- Manter e actualizar o caderno de explotación, que incluirá

unha contabilidade detallada e no que se inscribirán todas
as operacións de cultivo realizadas en cada unha das
parcelas e o rexistro sobre materias primas adquiridas e
produtos que entren ou saian da explotación, xunto cos
oportunos soportes documentais. Neste caderno recollerase
a planificación das actuacións tendentes a reducir a erosión
nas diferentes parcelas da explotación.

- Queda prohibido labrar o solo. Nos casos de inversión de
flora e outras situacións extraordinarias, poderá levarse a
cabo un labor superficial, logo de autorización por parte do
comité técnico. Os labores realizados serán sempre verticais,
eliminándose os de inversión.

- A eliminación da cuberta herbácea realizarase mediante
pastoreo, sega química (mediante a aplicación de herbicidas
de  baixo  impacto  ambiental,  non  residuais)  ou  de  forma
mecánica.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS PARA CULTIVOS LEÑOSOS EN
PENDENTES OU SOCALCOS:
- Nas parcelas con pendentes medias superiores ao 15 % e

con solos con insuficiente permeabilidade, para evitar os
problemas de escorregamento, será obrigatorio o
estabelecemento de cubertas vexetais a partir da flora
espontánea ou recorrendo á sementeira de especies
cultivadas. A dita cuberta deberá ter a anchura mínima que
estabeleza o comité técnico para cada cultivo e ocupar polo
menos o 50 % da superficie libre de cultivo, manténdose
durante a totalidade do ciclo vexetativo do cultivo leñoso. En
calquera caso, será obrigatoria a inmediata corrección dos
efectos puntuais ocasionados polos escorregamentos
producidos polas chuvias torrenciais.

- A cuberta vexetal estabelecerase o máis próxima ás curvas
de nivel e perpendicular á máxima pendente, no caso de
socalcos o da dirección do seu lado maior.

Cultivos leñosos

Custos adicionais:
 Cubrir caderno de explotación.
Estabelecemento, mantemento e control de cuberta
vexetal espontánea ou cultivada.
Gastos de eliminación da cuberta.

Total: custos adicionais.

Cultivos herbáceos

Custos adicionais:
 Cubrir caderno de explotación.
  Utilización de herbicidas = prezo de
herbicidas*utilización de herbicidas/ha.

Perdas de ingresos:
(Rendemento produción convencional - rendemento
produción conservadora) * prezo produto.

Redución de custos:
Redución do labrado: horas de maquinaria/ha*
custo horario.

Total: perdas de ingresos + custos adicionais -
redución de custos.
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- Os compromisos non relacionados directamente coas
pendentes/socalcos deberán cumprirse no conxunto da
explotación, aínda que para o cálculo da axuda só se terá en
conta a superficie das parcelas con pendentes superiores ás
fixadas.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS PARA CULTIVOS HERBÁCEOS:
- As parcelas acollidas terán unha pendente superior ao 10 %.
- Nas parcelas obxecto da axuda aplicaranse as técnicas de

agricultura de conservación (sementeira directa/non-
labrado, labrado de conservación, cubertas), mellor
adaptadas ás condicións locais de cada zona.

- Queda prohibida a realización de labores durante o período
de barbeito.

- No  caso  de  rotación  de  cultivos,  a  cobertura,  vexetal  ou
inerte, disposta permanecerá no solo desde a colleita do
cultivo até a sementeira do cultivo posterior.
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5. - MANTEMENTO DE RAZAS AUTÓCTONAS PURAS EN PERIGO DE EXTINCIÓN

Código Compromisos das medidas Método de cálculo

5
- Estar inscrito no libro rexistro oficial da raza

correspondente.
- Manter o censo gandeiro das razas acollidas.
- Manter en pureza os efectivos reprodutores machos e

femias destas razas.
- Participar nun programa de mellora xenética, coa obriga de

achegar información para o seguimento da raza, así como
para a elaboración de valoracións.

Prima calculada en función da diferenza de
rendementos entre raza produtora e raza en perigo
de extinción:

Perdas de ingresos:
(Rendemento raza comercial (animais vendidos)*
prezo venda/animal) - (rendemento raza autóctona
en perigo (animais vendidos)* prezo venda/animal).
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6. - UTILIZACIÓN RACIONAL DE RECURSOS FORRAXEIROS NA EXPLOTACIÓN

Código Compromisos das medidas Método de cálculo

6. Utilización racional de recursos forraxeiros na explotación

COMPROMISOS XERAIS:
Manter e actualizar o caderno de explotación, que
incluirá unha contabilidade detallada e no que se
inscribirán todas as operacións de cultivo realizadas
en cada unha das parcelas e o rexistro sobre materias
primas adquiridas e produtos que entren ou saian da
explotación, xunto cos oportunos soportes
documentais.
Conservar e manter os elementos gandeiros
necesarios para un axeitado manexo dos pastos,
evitando o sobrepastoreo ou subpastoreo.
Manter o aproveitamento extensivo das superficies
afectadas, respectando o calendario de pastoreo
estabelecido ao inicio de cada campaña polo
beneficiario segundo o modelo recollido para o efecto
no caderno de explotación.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS:

Comprometerse a manter polo menos o 50 % da
superficie da explotación a pastos permanentes en
pastoreo e/ou o 75 % da superficie da explotación, se
o aproveitamento deses pastos é mixto (sega/dente).
Incluirase en ambos os casos a superficie situada en
monte comunal.
Manter unha carga gandeira máxima por hectárea de
2 UGM.

Compromisos específicos de gando bovino:

Mantemento dos tenreiros xunto das nai durante polo
menos 6 meses.
Que polo menos o 60 % da recría sexa da propia
explotación.

Custos adicionais:
 Cubrir caderno de explotación.
 Control desprazamentos do gando.
 Control de rexeitamentos.
 Gastos en subministración de alimentación
suplementaria.

Perdas de ingresos:
Carga gandeira (UGM/ha)* ((peso do animal aos 6
meses de idade alimentado mediante cría artificial e
ceba con concentrados * animais vendidos/UGM) *
prezo venda/animal) - (peso do animal aos 6 meses
de idade alimentado con forraxes * animais
vendidos/UGM) * prezo venda/animal).

Total: custos adicionais + perdas de ingresos.

6.1 Prima complementaria de roza:
a) Cumprir cos compromisos xerais da medida

6.
Poderanse completar as accións de pastoreo
equilibrado, cando a ocasión o requira, con rozas
dirixidas á mellora do pasto existente ou á creación de
novos pastos de calidade.
As rozas poderanse realizar de forma mecánica ou
manual; cando a pendente sexa maior do 10 %,
poderase realizar excepcionalmente un tratamento
químico localizado con produtos de baixa toxicidade
autorizados polo comité técnico.
A superficie mínima que rozar será de 0,2 ha.

Custos adicionais:
Horas de labor de roza/ha * prezo da hora de roza.

6.1.1 Cando a superficie de matogueira non supere o 50 % da
superficie que rozar.

Horas de roza/ha = 4 h.

6.1.2 Cando a superficie de matogueira supere o 50 % da superficie
que rozar.

Horas de roza/ha = 6 h.

6.1.3 Roza con sementeira. Custos adicionais:
Labor de sementeira: horas de maquinaria/ha* custo
horario.
Semente: prezo semente pratense/kg * kg
semente/ha.

6.2 Prima complementaria de pastoreo con razas autóctonas:
Cumprir cos compromisos xerais e específicos da
medida 6.
Pastoreo con efectivos de polo menos un 75 %, de
razas autóctonas inscritas nos correspondentes libros
de rexistros das razas oficiais.

Custos adicionais:
Gastos de mantemento do libro xenealóxico.

Perdas de ingresos:
Carga gandeira (UGM/ha) * ((rendemento raza
comercial (animais vendidos/UGM) * prezo
venda/animal) - (rendemento raza autóctona
(animais vendidos/UGM) * prezo venda/animal)).
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6.3 Prima complementaria por redución de cabana gandeira
bovina, ovina e caprina por unidade de superficie forraxeira:
- Cumprir cos compromisos xerais e específicos da medida

6.
- Diminuír a carga gandeira ligada á terra en polo menos 0,3

UGM/ha respecto ás cargas existentes ao inicio do
compromiso, respectando as cargas máximas para o
cumprimento da condicionalidade.  Este obxectivo deberá
cumprirse antes de finalizar o primeiro ano de compromiso
e  manterse  até  o  seu  final.  Poderá  reducirse  a  carga  a
través de sementeira ou aproveitamento de pastos, sen
redución de efectivos do rabaño, ampliando a superficie
forraxeira. Tamén poderá reducirse por eliminación
temporal de presenza de gando.

A prima está calculada para aplicar as tres situacións
(redución da carga gandeira por diminución do censo de
gando, por ampliación da superficie ou unha combinación
de  ambas).  En  calquera  caso,  a  prima  será  única,  sen
diferenciar a opción de redución de carga que utilicen
(reducir  gando,  aumentar  a  superficie  ou  unha
combinación de ambas). En todo caso, a axuda calcularase
sobre a superficie inicial (multiplicando a prima por
hectárea polo número inicial de hectáreas da explotación).

A redución de cargas gandeiras será, polo menos, a
seguinte:

De 2 UGM a 1,7 UGM
De 1,5 UGM a 1,2 UGM
De 0,75 UGM a 0,45 UGM

Calculo da prima:

Perdas de ingresos:
Rendemento (animais vendidos/UGM) * prezo
venda)* (carga gandeira inicial - carga gandeira
final).

Redución de custos de alimentación/ha:
(Custos de alimentación/UGM) * (carga gandeira
inicial - carga gandeira final).

Total: perdas de ingresos  - redución de custos de
alimentación/ha.

6.4 Utilización de sistemas extensivos na alimentación en
explotacións de produción de leite e ceba de ruminantes:
- Cumprir cos compromisos xerais da medida 6.
-  Manter  polo  menos  un  50  %  da  SAU  da  explotación  cultivada
con pradaría, que poderá entrar en rotación co resto dos cultivos.
- Manter a superficie de pradaría durante polo menos 2 anos.
- A carga gandeira da explotación non poderá superar 1,8
UGM/ha de SAU de media ao ano.
- Manter ou reducir o uso de concentrado por UGM presente na
explotación.

Custos adicionais:
 Cubrir caderno de explotación.
 Control desprazamentos do gando.
 Control de rexeitamentos.

Perdas de ingresos:

Produción de leite:
(Rendemento produción convencional (leite
vendida/ha) - rendemento produción extensiva (leite
vendida/ha)) * prezo venda leite.

Ceba de ruminantes:
(Rendemento produción convencional (animais
cebados/ha) - rendemento produción extensiva
(animais cebados/ha)) * prezo venda de cada
animal.

Total: perdas de ingresos + custos adicionais.

A prima estabelécese por cada ha de superficie de
pradaría.

6.5 Utilización de sistemas de pastoreo en explotacións de
produción de leite e ceba de ruminantes:

Cumprir cos compromisos xerais da medida 6.
Cumprir co calendario de pastoreo estabelecido.
Realizar un período de pastoreo durante polo menos
120 días  ao  ano con vacas  de  leite,  novelas  de  recría
ou tenreiros para ceba.
Manter polo menos un 75 % da superficie forraxeira da
explotación cultivada con pradaría, que poderá entrar
en rotación co resto dos cultivos.
Manter a superficie de pradaría durante polo menos 2
anos.
Manter ou reducir o uso de concentrado por UGM
presente na explotación.

Custos adicionais:
 Cubrir caderno de explotación.
 Control desprazamentos do gando.
 Control de rexeitamentos.

Perdas de ingresos:

Produción de leite:
(Rendemento produción convencional (leite
vendida/ha) - rendemento produción en pastoreo
(leite vendida)/ha)) * prezo venda leite.

Ceba de ruminantes:
(Rendemento produción convencional (animais
cebados/ha)  - rendemento produción en pastoreo
(animais cebados/ha))* prezo venda.

Total: perdas de ingresos + custos adicionais.

A prima estabelécese por cada ha de superficie de
pradaría.
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7. - APICULTURA PARA A MELLORA DA BIODIVERSIDADE EN ZONAS FRÁXILES
Código Compromisos das medidas Método de cálculo

7
COMPROMISOS XERAIS:
- Manter e actualizar o caderno de explotación, que incluirá

unha contabilidade detallada e no que se inscribirán todas
as operacións de cultivo realizadas en cada unha das
parcelas e o rexistro sobre materias primas adquiridas e
produtos que entren ou saian da explotación, xunto cos
oportunos soportes documentais.

- Ter debidamente marcadas de forma indelébel todas e
cada unha das colmeas para un axeitado control
zoosanitario.

- A superficie de acollida será de vexetación entomófila,
caracterizada por ecosistemas con biodiversidade fráxil
propios de pradarías, pasteiros e agroecosistemas
adevesados, así como todas as zonas con biodiversidade
fráxil e vexetación autóctona que determine o comité
técnico.

- -Densidade: unha colmea cada 2 hectáreas de vexetación
autóctona para recolección de néctar.

- Cada alvariza non terá máis de 80 colmeas e a distancia
entre elas será superior a 1 km, debendo situarse
permanentemente en zonas de biodiversidade fráxil; agás
durante os seis meses de transhumancia que poden
realizar o 80 % das colmeas, como máximo.

- Non subministrar alimentación estimulante que conteña
pole.

- Aplicar un sistema de loita integrada contra a varroase e
enfermidades asociadas, incorporando métodos de manexo
e loita biolóxica; utilizando produtos químicos de síntese só
cando se considere necesario a xuízo do comité técnico.

Custos adicionais:
 Cubrir caderno de control.

Perdas de ingresos:
(Redución da produción media conxunta por estar en
zonas de biodiversidade fráxil/ha) * prezo mel por
kg.
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8. - MELLORA E CONSERVACIÓN DO MEDIO FÍSICO EN ZONAS DE PRADOS E
PASTOS INCLUÍDAS NA REDE NATURA 2000
Código Compromisos das medidas Método de cálculo

8
COMPROMISOS XERAIS:
- Manter e actualizar o caderno de explotación, que incluirá

unha contabilidade detallada e no que se inscribirán todas
as operacións de cultivo realizadas en cada unha das
parcelas e o rexistro sobre materias primas adquiridas e
produtos que entren ou saian da explotación, xunto cos
oportunos soportes documentais..

- Conservar e manter os elementos gandeiros necesarios para
un axeitado manexo dos pastos, evitando o sobrepastoreo
ou o subpastoreo.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS:
- Manter como mínimo o 75 % da SAU da explotación

dedicada a pastos ou cultivos orientados á alimentación de
gando, incluídos os aproveitamentos comunais.

- Manter o aproveitamento extensivo das superficies
afectadas, respectando o calendario de pastoreo
estabelecido ao inicio de cada campaña polo beneficiario
segundo o modelo recollido para o efecto no caderno de
explotación.

- Manter unha carga gandeira máxima por hectárea de 1,8
UGM.

- Non se permitirá o pastoreo antes do 1 de maio en áreas de
montaña cunha altitude superior aos 1.500 m para evitar os
danos a plantas nos estados iniciais de crecemento.

- Realizar a práctica da xestión tradicional de pastos con
desprazamento estacional do gando durante polo menos 5
anos consecutivos.

- Manter o gando fóra da explotación de orixe polo menos 4
meses, contados desde xuño. Durante estes catro meses é
obrigatorio desprazar os animais a pasteiros de montaña,
reducindo  a  carga  gandeira  nun  25  %  como  mínimo na
explotación de orixe durante o período que dura o
aproveitamento de pastos fóra da explotación.

- Dispoñer de guía de traslado e/ou de anexo de notificación
de traslado de animais.

- Realizar o movemento do gando de acordo coas prácticas
tradicionais de aproveitamento de forma óptima dos
recursos naturais.

Custos adicionais:
 Cumprir caderno de explotación
 Control desprazamentos do gando
 Control de rexeitamentos
 Gastos en subministración de alimentación
suplementaria

Total: Custos adicionais

Cálculo da prima:

Perdas de ingresos:
(Rendemento produción convencional (animais
vendidos/ha) - rendemento produción en pastoreo
(animais vendidos/ha)) * prezo venda.

Redución de custos de alimentación/ha:
(Custos de alimentación/UGM) * (carga gandeira
inicial - carga gandeira final).

Total: custos adicionais + perdas de ingresos -
redución de custos de alimentación/ha.

8.1 Prima complementaria de roza:
- Poderanse completar as accións de pastoreo equilibrado,

cando a ocasión o requira, con rozas dirixidas á mellora do
pasto existente ou á creación de novos pastos de calidade.

- As rozas poderanse realizar de forma mecánica ou manual;
cando  a  pendente  sexa  maior  do  10  %,  poderase  realizar
excepcionalmente un tratamento químico localizado con
produtos de baixa toxicidade autorizados polo comité
técnico.

Custos adicionais:
Horas de labor de roza/ha* prezo da hora de roza.

8.1.1 Cando a  superficie  cuberta  pola  matogueira  non supere  o  50 %
da superficie que rozar.

Horas de roza/ha = 4 h.

8.1.2 Cando  a  superficie  cuberta  pola  matogueira  supere  o  50  %  da
superficie que rozar.

Horas de roza/ha = 6 h.

8.1.3 Roza con sementeira. Custos adicionais:
Labor de sementeira: horas de maquinaria/ha*
custo horario.
Semente: prezo semente pratense/kg * kg
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semente/ha.

8.2 Prima complementaria de pastoreo con razas autóctonas:
- Pastoreo con efectivos de polo menos un 75 %, de razas

autóctonas inscritas nos correspondentes libros de rexistros
das razas oficiais.

Custos adicionais:
Gastos de mantemento do libro xenealóxico.

Perdas de ingresos:
Carga gandeira (UGM/ha) * ((rendemento raza
comercial (animais vendidos/UGM) * prezo
venda/animal)  - (rendemento raza autóctona
(animais vendidos/UGM) * prezo venda/animal)).
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Primas correspondentes a cada medida e submedida

Código Medida UDE. Prima
€

Importes
máximos

1 VARIEDADES AUTÓCTONAS VEXETAIS EN RISCO DE EROSIÓN
XENÉTICA

1.1 Cultivos herbáceos ha 302,5 600

1.2 Cultivos leñosos ha 522,5 900

2 CONTROL INTEGRADO DE TRATAMENTOS FITOPATOLÓXICOS
E PRODUCIÓN INTEGRADA

2.1 Control integrado ha

2.1.1 Herbáceos de secaño ha 59 600

2..12 Herbáceos de regadío ha 84 600

2..13 Froiteiras de secaño ha 70 900

2.1.4 Froiteiras de pebida ha 141 900

2.1.5 Froiteiras de carabuña ha 177 900

2.1.6 Oliveiral ha 125 900

2.1.7 Hortícolas ao aire libre ha 198 600

2.1.8 Hortícolas baixo plástico ha 420 600

2.1.9 Viñedo para vinificación ha 369 900

2.1.10 Cítricos ha 273 900

2.2 Produción integrada ha

2.2.1 Herbáceos de secaño ha 77 600

2.2.2 Herbáceos de regadío ha 109 600

2.2.3 Froiteiras de secaño ha 91 900

2.2.4 Froiteiras de pebida ha 183 900

2.2.5 Froiteiras de carabuña ha 230 900

2.2.6 Oliveiral ha 163 900

2.2.7 Hortícolas ao aire libre ha 257 600
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2.2.8 Hortícolas baixo plástico ha 545 600

2.2.9 Viñedo para vinificación ha 480 900

2.2.11 Cítricos ha 355 900

3 AGRICULTURA E GANDARÍA ECOLÓXICA

3.1 Agricultura ecolóxica

3.1.1 Herbáceos de secaño ha 182 600

3.1.2 Herbáceos de regadío ha 259 600

3.1.3 Froiteiras de secaño ha 120 900

3.1.4 Froiteiras de pebida ha 328 900

3.1.5 Froiteiras de carabuña ha 364 900

3.1.6 Oliveiral ha 264 900

3.1.7 Hortícolas ao aire libre ha 310 600

3.1.8 Hortícolas baixo plástico ha 504 600

3.1.9 Viñedo para vinificación ha 765 900

3.1.10 Cítricos ha 450 900

3.2 Gandaría ecolóxica

3.2.1 Pastos e restrebeiras ha 126 600

3.2.2 Prados e pasteiros ha 180 600

3.3 Apicultura ecolóxica ha 28,5 450

3.4 Transición agricultura ecolóxica

3.4.1 Herbáceos de secaño ha 209 600

3.4.2 Herbáceos de regadío ha 298 600

3.4.3 Froiteiras de secaño ha 138 900

3.4.4 Froiteiras de pebida ha 377 900

3.4.5 Froiteiras de carabuña ha 419 900

3.4.6 Oliveiral ha 304 900

3.4.7 Hortícolas ao aire libre ha 357 600
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3.4.8 Hortícolas baixo plástico ha 580 600

3.4.9 Viñedo para vinificación ha 880 900

3.4.10 Cítricos ha 518 900

3.2 Transición gandaría ecolóxica

3.2.1 Pastos e restrebeiras ha 145 600

3.2.2 Prados e pasteiros ha 207 600

3.3 Transición apicultura ecolóxica ha 33 450

4 LOITA CONTRA A EROSIÓN

4.1 Cultivos herbáceos ha 60 600

4.2 Cultivos leñosos ha 140 600

5 MANTEMENTO DE RAZAS AUTÓCTONAS PURAS EN PERIGO
DE EXTINCIÓN

UGM 150 200

6 UTILIZACIÓN RACIONAL DE RECURSOS FORRAXEIROS NA
EXPLOTACIÓN

6.0.1 Prima base xeral ha 100

6.0.1 Prima bovino ha 155

6.1.1 Roza con menos do 50 % de matogueira (adicional á prima
base)

ha 120

6.1.2 Roza con máis do 50 % de matogueira (adicional á prima base) ha 180

6.1.3 Sementeira posterior á roza (adicional á prima base) ha 44

6.2 Prima complementaria de pastoreo con razas autóctonas
(adicional á prima base)

ha 14

6.3.1 Prima complementaria por redución de cabana bovina
(adicional á prima base)

ha 180

6.3.2 Prima complementaria por redución de cabana ovina e caprina
(adicional á prima base)

ha 63

6.4 Sistemas extensivos en vacún de leite e ceba ha 112

6.5 Utilización de sistemas de pastoreo en vacún de leite e ceba ha 218

7 APICULTURA PARA A MELLORA DA BIODIVERSIDADE EN
MEDIOS FRÁXILES

ha 10,5 450

8 MELLORA E CONSERVACIÓN DO MEDIO FÍSICO EN ZONAS DE
PRADOS E PASTOS INCLUÍDAS NA REDE NATURA 2000

8.0.1 Prima base bovina ha 270

8.0.2 Prima base ovina ha 148
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8.1.1 Roza con menos do 50 % de matogueira (adicional á prima
base)

ha 140

8.1.2 Roza con máis do 50 % de matogueira (adicional á prima base) ha 200

8.1.3 Sementeira posterior á roza (adicional á prima base) ha 64

8.2 Prima complementaria de pastoreo con razas autóctonas
(adicional á prima base)

ha 24
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MEDIDA 214.2: Conservación de recursos xenéticos na agricultura

EIXE 2 Mellora do ambiente e do medio rural

FUNDAMENTO
XURÍDICO

- Artigo 36, alínea a), inciso iv) do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 39.5 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 28 do Regulamento (CE) nº 1974/2006.

XUSTIFICACIÓN

Os instrumentos agroambientais son necesarios para apoiar o desenvolvemento
sostíbel e o mantemento da biodiversidade de zonas rurais e para responder á cada
vez maior demanda da sociedade de servizos ambientais. As axudas concedidas baixo
esta medida deben animar a agricultores e outros administradores de terras a servir a
sociedade en conxunto mediante a introdución ou continuando coa aplicación de
métodos de produción agrícola compatíbeis coa protección e mellora do ambiente, a
paisaxe e as súas características, os recursos naturais, o solo e a diversidade xenética.
O Marco Nacional de Desenvolvemento Rural sinala que esta axuda responde ao
estabelecido nas Directrices Estratéxicas Comunitarias de Desenvolvemento Rural
(2006/144/CE) e no Plan Estratéxico Nacional, sendo unha actuación básica do eixe 2
para o logro dos obxectivos ambientais e de benestar animal.

Medida destinada á utilización sostíbel das terras agrícolas.

OBXECTIVOS

 Con esta liña de actuación preténdese fomentar a inclusión de producións
agropecuarias autóctonas en sistemas de produción de calidade compatíbeis co
ambiente, o que contribuirá a garantir e mellorar a conservación, a caracterización,
recolección, avaliación, documentación, desenvolvemento e utilización dos recursos
xenéticos do sector agrario de Galiza ex situ e in situ sobre o noso territorio.

POSÍBEIS
ACTUACIÓNS
(enumeración non

exhaustiva)

1. - Accións xerais

Accións destinadas á coordinación a escala autonómica e comunitaria mediante
seminarios e informes.
Facilitar a coordinación no ámbito dos compromisos internacionais sobre recursos
xenéticos na agricultura, entre eles o Convenio sobre Biodiversidade Biolóxica, o
Tratado  Internacional  sobre  os  Recursos  Filoxenéticos  para  a  Alimentación  e  a
Agricultura e o Plan Mundial da FAO para a Conservación e Utilización Sostíbel dos
Recursos Xenéticos para a Alimentación e a Agricultura.
Valorizar os réximes agroambientais para as especies, cultivos ou razas en perigo
de extinción (por exemplo, a caracterización da diversidade xenética e a diferenza
entre as razas correspondentes, a utilización de produtos locais, a coordinación e
a busca de puntos comúns entre os xestores do sistema).
Impulsar a difusión e o intercambio de recursos xenéticos co obxecto de aumentar
a utilización de especies infrautilizadas empregando unha ampla diversidade de
recursos xenéticos na produción agrícola sostíbel

2. - Accións particulares da agricultura

2.1. - Cultivos

Recollida dos recursos xenéticos dos cultivos.
Creación da Rede Galega de Campos e Xardíns de Conservación, que se incluiría
na Rede Europea.
Creación da Rede Galega de Sementes.
Inventario e documentación dos recursos in situ de especies silvestres
emparentadas que se utilizan ou son potencialmente útiles para a alimentación e
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a agricultura.
Creación de bases de datos electrónicas de especies.
Desenvolvemento de paxinas web na Internet permanentes e accesíbeis dos
inventarios de recursos xenéticos dos cultivos (in situ e ex situ).
Intercambio de información sobre métodos, técnicas e experiencias de
actividades nas explotacións agrícolas, incluídos os conceptos de utilización e
comercialización que poden promover a utilización de cultivos infrautilizados e
contribuír á diversificación da agricultura.

2.2- Gandaría

Caracterización e avaliación dos recursos xenéticos animais (especies e razas)
utilizados ou potencialmente útiles para a alimentación e a agricultura.
Recolección e conservación destes recursos ex situ.
Preservación e utilización ex situ dos cursos xenéticos animais.
Deseño, elaboración e desenvolvemento in situ de programas de cría.
Creación dun sistema normalizado de control de resultados de recursos xenéticos,
de accesibilidade dos inventarios de recursos xenéticos animais (in situ e ex situ) e
de colaboración en elaboración de criterios e accións de conservación coordinadas
entre Administracións, entidades e Estados.

3. - Medidas de acompañamento

Organización de seminarios, conferencias técnicas, talleres, reunións esporádicas
con organismos interesados e terceiras partes correspondentes.
Cursos de formación e sistema de mobilidade para especialistas.
Preparación de informes técnicos.
A promoción da utilización dos resultados por parte do mercado.

REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA A MEDIDA 2.1.4.

BENEFICIARIOS

Organismos do sector público.
Calquera persoa física ou xurídica, con domicilio fiscal en Galiza, que se dedique, ou así se especifique
nos seus estatutos, ao sector produtivo agrario ou agroalimentario.
Criadores, as súas asociacións ou federacións destas.
Explotacións agrarias.
Agrupacións de agricultores baixo as formas de Cooperativa ou SAT.

As axudas deben cubrir as actuacións levadas a cabo por outros beneficiarios,
alén dos expresados no punto de beneficiarios elixíbeis.

CONDICIÓNS DOS
PAGAMENTOS POR
COMPROMISOS

Non se concederán axudas a actividades elixíbeis no programa marco da
Comunidade Europea para accións de investigación, desenvolvemento
tecnolóxico e demostración.
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MEDIDA 214.2: Conservación de recursos xenéticos na agricultura

RELACIONADOS CON
RECURSOS XENÉTICOS

As actuacións para a conservación de recursos xenéticos en agricultura
elixíbeis incluirán:

Actividades específicas: actividades que fomenten a conservación in situ e
ex situ, a caracterización, recompilación e utilización de recursos xenéticos
no sector agrario, entre elas a creación na Internet de inventarios dos
recursos xenéticos actualmente conservados in situ, incluídas as
actividades de conservación in situ na explotación, e de coleccións ex situ
(bancos de xenes) e as bases de datos.
Actividades concertadas: actividades que impulsen o intercambio de
información entre as organizacións competentes dos Estados membros
para a conservación, caracterización, recompilación e utilización dos
recursos xenéticos na agricultura comunitaria.

Actividades complementarias: actividades informativas, divulgativas e
de asesoramento nas que participen organizacións non gobernamentais e
outras partes interesadas, cursos de formación e elaboración de informes
técnicos.

Conservación in situ: significa conservación do material xenético en
ecosistemas e hábitats naturais e o mantemento e recuperación da
poboación de especies ou razas silvestres viábeis no seu ámbito natural, e no
caso de razas animais  de explotación ou de especies  vexetais  cultivadas,  no
ambiente cultivado no que desenvolveron as súas propiedades distintivas.

Conservación in situ na explotación agraria: a  conservación  e
desenvolvemento na explotación.

Conservación ex situ:  a  conservación de material  xenético  para a  agricultura
fóra do seu hábitat natural.

DEFINICIÓNS
RELACIONADAS COS
COMPROMISOS RELATIVOS
Á CONSERVACIÓN DE
RECURSOS XENÉTICOS

Colección ex situ: colección de material xenético para a agricultura
conservado fóra do seu hábitat natural.

TIPOS DE BENEFICIARIOS E
OPERACIÓNS E
INFORMACIÓN
PORMENORIZADA SOBRE
CUSTOS SUBVENCIONÁBEIS

Beneficiarios:

Organismos do sector público.
Calquera persoa física ou xurídica, con domicilio fiscal en Galiza, que se
dedique, ou así se especifique nos seus estatutos, ao sector agrario ou
agroalimentario.
Criadores, asociacións de criadores ou as súas federacións.
Explotacións agrarias.
Agrupacións de agricultores baixo as formas de cooperativa ou SAT.

Custos subvencionábeis % máxima de
subvención

Asistencias técnicas para o
desenvolvemento do programa

80

Infraestrutura de multiplicación 80

Implantación de cultivos 80

Infraestrutura de conservación 50

Material de conservación 80

Gastos de implantación e mantemento de
cultivos

70
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Material de envasado 60

Hardware 80

Software 80

Elaboración de páxinas web 50

Recollida de material 80

Organización de seminarios, conferencias
técnicas, talleres, reunións esporádicas con
organismos interesados e terceiras partes
correspondentes

80

Promoción da utilización dos resultados por
parte do mercado

80

Preparación de informes técnicos 80

Cursos  de  formación  e  sistema  de
mobilidade para especialistas

80

PROBAS MENCIONADAS NO ARTIGO 48, NÚMERO 2 DO REGULAMENTO Nº 1974/2006, QUE LLE PERMITIRÁN Á
COMISIÓN COMPROBAR A COHERENCIA E VEROSIMILITUDE DOS CÁLCULOS.

A verificación da coherencia e verosimilitude dos cálculos efectuados nesta medida foi realizada pola
Dirección Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal da Consellería do Medio Rural, que é
funcionalmente independente da unidade xestora responsábel da realización dos ditos cálculos. A
documentación relativa á verificación está incorporada ao arquivo do departamento.

GASTO PÚBLICO REQUIRIDO
POLA  MEDIDA  (Millóns de
euros correntes)

GASTO PÚBLICO TOTAL: 21.154.539 €

COMUNITARIO: 12.176.553 €

NACIONAL: 8.977.986 €

Biodiversidade:
poboación de aves nas
explotacións (tendencia e
índice da poboación de
aves en labradíos
(número de parellas)

NON DISPOÑÍBELINDICADORES
Comúns de
base

Calidade da auga:
balance bruto de
nutrientes e
contaminación con
nitratos e praguicidas
(excedente de nitróxeno
en kg/ha e tendencia
anual de concentración
de nitratos e praguicidas
en terra e augas
superficiais

45 (1997, Eurostat)
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Cambio climático: SAU
destinada á obtención de
enerxía renovábel e
emisións de gases efecto
invernadoiro procedentes
da agricultura (SAU
destinada á produción de
biomasa, SAU destinada
a cultivos enerxéticos e
emisións de gases efecto
invernadoiro procedentes
da agricultura (ktep))

3.501.900 (t equivalentes de CO2) (2001, MMA)

Solo: áreas con risco de
erosión alta ou moi alta e
agricultura ecolóxica
(SAU de agricultura
ecolóxica)

9.156,36 ha (Consellería do Medio Rural, 2006)

Realización
Número de accións
relacionadas con
recursos xenéticos

1. Accións xerais: 80

2. Accións particulares da agricultura:

- Cultivos: 93

- Gandaría: 10

3. Medidas de acompañamento: 79

Resultado

Mellora da calidade da
auga

Moi favorábel

Contribución á loita
contra o cambio
climático

Moi favorábel

Inversión da tendencia á
perda da biodiversidade

Moi favorábel
Repercusión

Mantemento de terras
agrícolas e forestais de
elevado valor natural

Favorábel
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EIXE 2 Mellora do ambiente e do medio rural

FUNDAMENTO XURÍDICO
- Artigo 36, alínea a), inciso v) do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 40 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Anexo II, número 5.3.2.1.5 do Regulamento de aplicación.

XUSTIFICACIÓN

As axudas ao benestar dos animais son necesarias para animar os agricultores a
adoptar normas rigorosas na cría de animais que van alén das normas
obrigatorias pertinentes. Estas normas son a resposta á demanda da sociedade
respecto da cría de animais compatíbel co seu benestar.
Medida destinada á utilización sostíbel das terras agrícolas.

OBXECTIVOS
Con esta medida preténdese a adopción de sistemas de cría de animais en
avicultura ou produción porcina que, superando as normas obrigatorias de
aplicación, garantan o seu benestar e sanidade, permitindo ademais o
mantemento dunha explotación viábel e produtiva.

ALCANCE E ACCIÓNS

As axudas ao benestar dos animais poden concedérselles aos agricultores que
subscriban voluntariamente compromisos relativos ao benestar dos animais
durante un período de entre 5 e 7 anos. Este compromiso debe ir alén dos
requisitos obrigatorios (estabelecidos no artigo 4 do anexo III do Regulamento (CE)
nº 1782/2003 e outros requisitos obrigatorios pertinentes estabelecidos na
lexislación nacional). As axudas serán pagamentos anuais e cubrirán os seguintes
custos:
- Custos adicionais debidos ao compromiso.
- Ingresos non percibidos debido ao compromiso.
- De ser necesario, poden cubrir tamén os custos de transacción.
O compromiso incluirá normas máis esixentes nalgún dos seguintes campos:
- Mellora das instalacións de alimentación.
- Mellora das condicións de aloxamento, como espazo ou acceso ao aire libre.
- Ausencia de mutilacións sistemáticas, illamento ou inmobilización

permanente.

POSÍBEIS ACTUACIÓNS

As actuacións contempladas na presente medida consisten en axudas para a
adopción dos seguintes compromisos nos seguintes ámbitos:

Sistemas de explotación de avicultura en curral.

Sistemas de explotación de cría e ceba de porcino ao aire libre.

REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA A MEDIDA 2.1.5.

BENEFICIARIOS

Agricultores que subscriban voluntariamente compromisos, identificados no
programa, relativos ao benestar dos animais que van alén das normas
estabelecidas de conformidade co artigo 4 e o anexo III do Regulamento (CE)
1782/2003 do Consello e doutros requisitos obrigatorios pertinentes estabelecidos
pola lexislación nacional.

Terán dereito a percibir as axudas estabelecidas neste programa os titulares de explotacións agrarias que se
comprometan contractualmente, por un período mínimo de cinco anos, a cumprir os compromisos dunha ou
varias das axudas relativas ao benestar animal en toda ou en parte da súa explotación, na totalidade da cal
deberán respectar, como mínimo, as obrigas en materia de política ambiental, especialmente o relativo á
Directiva de Nitratos e á normativa en materia de condicionalidade. O compromiso formalizarase a través da
subscrición dun contrato de explotación sostíbel (CES) coa Consellería do Medio Rural, no que poderán
incluírrse ademais outras medidas nos termos recollidos no punto 5.2 do programa.

Os titulares de explotación poderán ser persoas de dereito público ou privado, físicas ou xurídicas,
encargadas de exercer a actividade agraria organizando os bens e dereitos integrantes da explotación con
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criterios empresariais e asumindo os riscos e as responsabilidades civís, sociais e fiscais que poidan
derivarse da xestión da explotación.

REQUISITOS MÍNIMOS EN RELACIÓN CO BENESTAR DOS ANIMAIS

En todos os casos, os beneficiarios deberán cumprir as normas de hixiene e benestar animal contidas, con
carácter xeral, no Real Decreto 348/2000, do 10 de marzo, polo que se incorpora ao ordenamento xurídico
español a Directiva 98/58/CE, relativa á protección dos animais nas explotacións gandeiras, así como a
normativa específica de aplicación para determinados animais, en particular:

REAL  DECRETO  1047/1994,  do  20  de  maio,  relativo  ás  normas  mínimas  para  a  protección  de
tenreiros, modificado polo REAL DECRETO 229/98, do 17 de febreiro.

REAL DECRETO 1135/2002, do 31 de outubro, relativo ás normas mínimas para a protección de
porcos.

REAL DECRETO 348/2000, do 10 de marzo, polo que se incorpora ao ordenamento xurídico a
Directiva 98/58/CE, relativa á protección dos animais nas explotacións gandeiras.

REAL  DECRETO  3/2002,  do  11  de  xaneiro,  polo  que  se  estabelecen  as  normas  de  protección  das
galiñas ponedoras.

REAL DECRETO 1084/2005, do 16 de setembro, de ordenación da avicultura.

REAL DECRETO 54/1995, do 20 de xaneiro, sobre protección dos animais no momento do seu
sacrificio ou matanza, modificado polo REAL DECRETO 731/2007, do 8 de xuño.

REAL DECRETO 751/2006, do 16 de xuño, sobre autorización e rexistro de transportistas e medios
de transporte de animais, e polo que se crea o Comité Español de Benestar e Protección dos
Animais de Produción.

DESCRICIÓN E XUSTIFICACIÓN DOS DIVERSOS TIPOS DE COMPROMISOS EN POLO MENOS UN DOS CAMPOS
CONSIDERADOS NO ARTIGO 27, NÚMERO 7 DO REGULAMENTO 1974/2006, POLO QUE SE ESTABELECEN AS
DISPOSICIÓNS DE APLICACIÓN DO FEADER, EN FUNCIÓN DOS EFECTOS PREVISTOS.

Estabelécense os seguintes tipos de compromisos, sendo para todos eles obrigatorio que o produtor leve ao
día un caderno de explotación.

A) Avicultura de curral:

Considéranse os métodos descritos no anexo IV, alíneas c), d) e e) do Regulamento (CEE) nº 1538/91 da
Comisión, do 5 de xuño de 1991.

Os sistemas de explotación considerados nesta medida son:

Galiñeiro con saída ao aire libre.

Granxa ao aire libre.

Granxa de cría en liberdade.

B) Porcino ao aire libre:

Porcos de ceba:
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a) Ceba de animais ao aire libre durante un mínimo de 6 horas diarias e durante polo menos un mes.

b) Un peso vivo mínimo no momento do sacrificio de 85 kg.

c) Idade mínima do primeiro parto de 10 meses.

d) Unha idade mínima do animal no momento do sacrificio de 210 días.

Porcas nais:

Partos en instalacións que permitan o acceso ao aire libre.

DESCRICIÓN DO MÉTODO E DOS SUPOSTOS E PARÁMETROS AGRONÓMICOS E ZOOTÉCNICOS (INCLUÍDA A
DESCRICIÓN DOS REQUISITOS DE BASE CONSIDERADOS NO ARTIGO 40, NÚMERO 2 DO REGULAMENTO (CE)
1698/2005 QUE SEXAN PERTINENTES PARA CADA TIPO PARTICULAR DE COMPROMISO) EMPREGADOS COMO
PUNTO DE REFERENCIA PARA OS CÁLCULOS QUE XUSTIFICAN OS CUSTOS ADICIONAIS E AS PERDAS DE INGRESOS
DERIVADOS DO COMPROMISO SUBSCRITO, E A CONTÍA DOS CUSTOS DE TRANSACCIÓN.

Supostos agronómicos utilizados para o cálculo de axúdala:

A) Sistemas de produción de aves de curral:

Estímase unha marxe anual por cada 200 aves de capacidade da explotación de 300 euros.

Estímase que a redución do rendemento será dun 25 %, mais que o prezo se incrementará un 15 %.

Mantemento do caderno de explotación: 5 €/200 aves

Custo da medida: 35 euros cada 200 aves.

Custo por UGM:

                Aves posta:  (0,014 UGM/galiña ponedora): 12,5 euros/UGM.

                Aves de carne:  (0,003 UGM/ave): 58,33 euros/UGM.

B) Sistemas de produción de porcino ao aire libre:

Porcas nais

Leitóns por nai en sistemas intensivos: 13 leitóns destetados/parto.

2,5 partos por ano, polo tanto: 32 leitóns destetados/ano.

Prezo por leitón: 5 euros.

Produción por porca nai: 160 euros/ano.

Redución polo uso da produción ao aire libre: 20 %.

Mantemento do caderno de explotación: 3 €/porca.

Custo da medida:  35 euros/porca.

Custo por UGM (0,5 UGM/porca de cría > 50 kg): 70 euros/UGM.

Porcos de ceba

En sistemas intensivos cébase un porco de 80 kg en 100 días.

Un prezo de 2,5 euros/kg de peso vivo.

O valor anual por praza de porco de ceba é de 80 * 365/100 * 1,2 euros/kg = 350,4 euros.

No caso de porcos cebados ao aire libre, estímase unha duración da ceba de 150 días, mais cun valor
a canal un 25 % superior.

O valor anual por praza de porco de ceba ao aire libre é de 80 * 365/140 * 1,5 euros/kg = 312,86
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euros.

Mantemento do caderno de explotación: 3 €/praza.

Custo da medida: 40,54 euros/praza de porco de ceba.

Custo por UGM (0,3 UGM/porco): 135,14 euros/UGM.

REFERENCIAS DE TODAS AS OPERACIÓNS OU CONTRATOS EN CURSO DO PERÍODO ANTERIOR, INCLUÍDAS AS
CONDICIÓNS FINANCEIRAS, E DOS PROCEDEMENTOS E NORMAS (INCLUÍDOS OS TRANSITORIOS) APLICÁBEIS A
ESTES DE CONFORMIDADE CO REGULAMENTO (CE) Nº 1320/2006, POLO QUE SE ESTABELECEN NORMAS PARA A
TRANSICIÓN Á AXUDA AO DESENVOLVEMENTO RURAL ESTABELECIDA NO REGULAMENTO (CE) Nº 1698/2005.

Non existen operacións ou contratos en curso do período anterior relativos a esta medida.

PROBAS MENCIONADAS NO ARTIGO 48, NÚMERO 2 DO REGULAMENTO Nº 1974/2006, LLE QUE PERMITIRÁN Á
COMISIÓN COMPROBAR A COHERENCIA  E VEROSIMILITUDE DOS CÁLCULOS.

A verificación da coherencia e verosimilitude dos cálculos efectuados nesta medida foi realizada pola
Dirección Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal da Consellería do Medio Rural, que é
funcionalmente independente da unidade xestora responsábel da realización dos ditos cálculos. A
documentación relativa á verificación está incorporada ao arquivo do departamento.

CONFIRMACIÓN DE QUE OS REQUISITOS EN MATERIA DE CONDICIONALIDADE SON IDÉNTICOS AOS PREVISTOS NO
REGULAMENTO (CE) Nº 1782/2003.

Garántese que os requisitos en materia de condicionalidade aplicábeis a esta medida en virtude do disposto
no art. 51 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 son idénticos aos previstos no Regulamento (CE) nº
1782/2003 do Consello, do 29 de setembro de 2003, polo que se estabelecen disposicións comúns
aplicábeis aos réximes de axuda directa no marco da Política Agrícola Común, que introduce a obriga de
cumprir cos requisitos legais de xestión citados no seu anexo III e coas boas prácticas agrarias e ambientais
enunciadas  no  seu  anexo  IV.  Respectarase,  así  mesmo,  o  disposto  no  Regulamento  (CE)  nº  796/2004  da
Comisión, do 21 de abril de 2004, polo que se estabelecen disposicións de aplicación da condicionalidade,
así como a normativa estatal e autonómica aplicábel, en particular as boas condicións agrarias e ambientais
definidas no Real Decreto 2352/2004, do 23 de decembro, sobre a aplicación da condicionalidade en
relación coas axudas directas no marco da Política Agrícola Común.

IMPORTES E/OU
PORCENTAXES DA AXUDA

A) Explotacións de ave:

                   Aves posta: 12,5 euros/UGM

                   Aves de carne:  58,33 euros/UGM

                                             Axuda máxima: 2500 euros/explotación

B) Explotacións de porcino:

                                           Porcas nais: 70 €/UGM

                                                       Porcos ceba: 135,14 euros/UGM

                                               Axuda máxima: 2500 euros/explotación

GASTO
PÚBLICO

Gasto público total = 861.279 €
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Comunitario = 495.752 €

Nacional = 365.527 €

Número de
explotacións agrícolas
subvencionadas

Explotacións porcas nais: 60

Explotacións porcos ceba: 80

Explotacións aves de curral: 100

INDICADORES Realización

Número de contratos
de benestar dos
animais

Explotacións porcas nais: 60

Explotacións porcos ceba: 80

Explotacións aves de curral: 100

 CRITERIOS DE PRIORIDADE

ACTUACIÓNS

Poderá dárselles prioridade ás solicitudes atendendo, entre outros, a criterios como:

Explotacións integradas na denominación de agricultura ecolóxica.

Explotacións situadas en zonas da Rede Natura 2000.

Explotacións prioritarias.

Explotacións cuxo produtor sexa agricultor a título principal.

Explotacións situadas en zonas de montaña ou desfavorecidas.

BENEFICIARIOS Agricultor mozo e/ou muller.



Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza 2007-2013                                      . 17-12-2007

389

MEDIDA 2.1.6. Axudas aos investimentos non produtivos

EIXE 2 Mellora do ambiente e do medio rural

FUNDAMENTO
XURÍDICO

- Artigo 36, alínea a), inciso vi) do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 41 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 29 e anexo II, número 5.3.2.1.6 do Regulamento (CE) nº 1974/2006, polo que

se estabelecen as disposicións de aplicación do Feader.

XUSTIFICACIÓN

A axuda é necesaria para investimentos non produtivos que son necesarios para lograr os
compromisos emprendidos baixo axudas agroambientais ou outros obxectivos
agroambientais, ou para aumentar, nas explotacións agrícolas, o valor de recreo público de
zonas Natura 2000 e doutras zonas de alto valor natural.

Medida destinada á utilización sostíbel das terras agrícolas.

OBXECTIVOS

Con esta medida preténdese apoiar o desenvolvemento de proxectos que permitan a
mellora da paisaxe, o mantemento das condicións ambientais ou a recuperación de
especies historicamente relacionadas coa actividade agraria en zonas da Rede Natura
2000 e noutras áreas de alto valor natural, así como a conservación e/ou restauración de
elementos históricos patrimoniais ou culturais representativos da paisaxe agraria
tradicional.

ALCANCE E
ACCIÓNS

Axudas destinadas a  investimentos non produtivos,  é  dicir,  a  investimentos que non dean
lugar a un aumento significativo do valor ou da rendibilidade da explotación agrícola ou
forestal.

POSÍBEIS
ACTUACIÓNS

Esta medida contempla os seguintes tipos de actuacións:

1. - Mellora da paisaxe agraria e desenvolvemento de usos recreativos.

2. - Recuperación de elementos históricos patrimoniais ou culturais representativos da
paisaxe agraria tradicional.

3- Preservación de hábitats ou ecosistemas.

4. - Loita contra a erosión.

REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA A MEDIDA 2.1.6.

ZONAS ELIXÍBEIS
Áreas Natura 2000 ou de alto valor natural, nas que se realizan investimentos para reforzar
o seu carácter de utilidade pública; áreas vinculadas coa consecución de obxectivos
agroambientais ou doutros programas ambientais.

BENEFICIARIOS Agricultores ou xestores das terras.

Con carácter xeral, agricultores ou xestores das terras que realicen investimentos non produtivos necesarios para
alcanzar os compromisos adquiridos baixo programas agroambientais ou outros obxectivos ambientais, ou
aqueles que realicen investimentos nunha explotación que reforce o carácter de utilidade pública dunha zona
Natura 2000 ou doutras áreas de alto valor natural.

INDICACIÓN DAS OPERACIÓNS QUE SE SUBVENCIONARÁN

As operacións que se poderán apoiar no marco desta medida son:
1. - Mellora da paisaxe agraria e desenvolvemento de usos recreativos:

- Limpeza e restauración de camiños de acceso aos terreos.
- Sinalización de camiños.
- Mantemento de sebes nos bordos de zonas comúns.

2. - Recuperación de elementos históricos patrimoniais ou culturais representativos da paisaxe agraria
tradicional:
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- Protección e restauración de elementos de valor patrimonial nas explotacións: hórreos, milladoiros,
cabanas, muros, fontes, petróglifos e outras zonas de valor arqueolóxico.

3- Preservación de hábitats ou ecosistemas:
- Mantemento de terreos húmidos.
- Sistemas de condución e drenaxes próximas a zonas de acceso.
- Modificación de estruturas existentes para permitir o libre desprazamento de fauna salvaxe.

4. - Loita contra a erosión:
- Estabelecemento e mantemento de vexetación en zonas de alta pendente en áreas agrícolas

degradadas ou incendiadas.
- Asentamento de noiros próximos a áreas onde se desenvolve actividade agraria.
- Reparación de socalcos en zonas recuperadas empregando elementos de construción tradicionais.
- Estabelecemento de socalcos en zonas onde existe un risco de perda do solo por erosión.

DESCRICIÓN DO VÍNCULO COS COMPROMISOS SUBSCRITOS CONFORME A MEDIDA PREVISTA NO ARTIGO 36,
ALÍNEA a), INCISO iv) DO REGULAMENTO (CE) Nº 1698/2005 OU OUTROS OBXECTIVOS AGROAMBIENTAIS.

De acordo cos datos  de axudas agroambientais  do anterior  período 2000-2006,  existe  un número relevante de
explotacións  acollidas  a  algún  tipo  de  medida  agroambiental  ou  que  teñen  toda  ou  parte  da  súa  superficie  en
zonas da Rede Natura 2000. Fomentarase a preservación e restauración de espazos ou elementos patrimoniais
singulares, culturais e naturais característicos das explotacións agrarias que se localicen en zonas integradas na
Rede Natura 2000 ou noutras zonas de alto valor natural, así como actuacións que persigan a protección e
fomento da biodiversidade.

DESCRICIÓN DO CARÁCTER DE UTILIDADE PÚBLICA DUNHA ZONA NATURA 2000 OU DOUTRAS ZONAS DE
ELEVADO VALOR NATURAL QUE POIDAN POTENCIARSE.

A utilidade pública das accións apoiadas a través desta medida queda plenamente xustificada a partir dos seus
obxectivos finais: mellora da paisaxe, prevención da erosión, aumento da biodiversidade, prevención de incendios
forestais e conservación de elementos patrimoniais, culturais e naturais característicos da paisaxe agraria galega.

A Rede Natura 2000 ocupa en Galiza unha superficie de máis de 350.000 ha, das que aproximadamente
250.000 están situadas en zonas de montaña onde se desenvolven sistemas de pastoreo extensivo sobre
pradarías e pastos naturais, que permiten o mantemento da flora e faunas autóctonas así como da paisaxe
tradicional. Polo tanto, para o mantemento e mellora das condicións ambientais nestas áreas, precísanse
investimentos que cumpran os anteriores obxectivos e que permitan desenvolver a actividade agraria. Entre os
investimentos que cómpre salientar nestas zonas débense considerar aqueles destinados a reducir a erosión en
zonas de montaña, sobre todo en zonas afectadas por deforestación ou incendios forestais, onde é posíbel a
erosión das capas superficiais do solo como consecuencia da desaparición da cuberta vexetal.

Tamén é importante nestas zonas a preservación de elementos paisaxísticos como pastos e pradarías, a través
da mellora dos accesos (camiños) e cercados para o manexo do gando, así como da restauración de muros de
pedra e sebes que separan as parcelas ou que bordean os camiños. Neste aspecto, débese destacar a
importancia de axudar aos investimentos destinados a preservar os elementos característicos (muros de pedra,
socalcos, escaleiras de pedra, camiños, etc.) de paisaxes agrarias peculiares, como o viñedo en socalcos situados
nas ribeiras dos ríos Sil, Miño e Ulla e que afecta a case 10.000 ha da Rede Natura.

Canto á preservación de hábitats, serán investimentos que poidan acollerse a esta medida aqueles que eviten a
deterioración  da  flora  e  fauna  autóctonas,  como  son  a  creación  de  pechamentos  cinexéticos  que  eviten  danos
nos animais salvaxes así como o acceso de gando a zonas de protección natural como terreos húmidos, ou o
estabelecemento de bebedoiros e obras complementarias que promovan a recuperación ambiental en zonas
húmidas (zonas de aniñamento de aves ou refuxios para especies lacustres). Tamén se contempla a realización
de obras destinadas á recuperación de zonas afectadas pola presenza de infraestruturas antigas para o
reestabelecemento do aproveitamento agroambiental.

Finalmente, esta medida inclúe investimentos destinados á preservación de elementos históricos existentes nas
explotacións situadas na Rede Natura como son hórreos, milladoiros, cabanas de pastores ou petróglifos, cuxa
preservación, de acordo coa lexislación de patrimonio, supón un elevado custo para os titulares dos ditos bens.
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REFERENCIAS DE TODAS AS OPERACIÓNS OU CONTRATOS EN CURSO DO PERÍODO ANTERIOR, INCLUÍDAS AS
CONDICIÓNS FINANCEIRAS, E DOS PROCEDEMENTOS E NORMAS (INCLUÍDOS OS TRANSITORIOS) APLICÁBEIS
A ESTES DE CONFORMIDADE CO REGULAMENTO (CE) Nº 1320/2006, POLO QUE SE ESTABELECEN NORMAS
PARA A TRANSICIÓN Á AXUDA AO DESENVOLVEMENTO RURAL ESTABELECIDA NO REGULAMENTO (CE) Nº
1698/2005.

Non existen operacións ou contratos en curso do período anterior relativos a esta medida.

DEMOSTRACIÓN DE QUE, NO CASO DOS INVESTIMENTOS, A AXUDA SE CENTRA EN OBXECTIVOS
CLARAMENTE DEFINIDOS QUE REFLICTEN AS NECESIDADES TERRITORIAIS E AS DIFICULTADES ESTRUTURAIS
DETECTADAS.

As actuacións contempladas na presente medida céntranse en obxectivos claramente definidos que reflicten as
necesidades territoriais, en particular en relación coa conservación de espazos de alto valor natural, preservación
da biodiversidade e de elementos patrimoniais e naturais característicos da paisaxe agraria tradicional.

IMPORTES E/OU
PORCENTAXES DA AXUDA

A  axuda  poderá  alcanzar  o  100  %  do  investimento  subvencionábel  e
comprenderá todos aqueles investimentos materiais e inmateriais necesarios
para a execución dos proxectos.

GASTO PÚBLICO
Gasto público total = 12.951.849 €
Comunitario = 7.455.084 €
Nacional = 5.496.765 €

Biodiversidade: poboación de aves nas
explotacións (tendencia e índice da
poboación de aves en labradíos (número de
parellas)

Non dispoñíbel

Cambio climático: produción de enerxía
renovábel procedente da agricultura (ktep) e
emisións de gases procedentes da
agricultura.

Non dispoñíbel

Zonas con risco de erosión Non dispoñíbel

Indicadores
de base

Agricultura ecolóxica (SAU de agricultura
ecolóxica) 5947,7 ha (ano 2004, MAPA)

Número de explotacións agrícolas e
explotacións doutros xestores de terra que
reciben a axuda

Total: 853
P. físicas: 597
P. xurídicas: 256
Menores de 40 anos: 520
Maiores de 40 anos: 333

Realización

Volume total de investimentos 16,1 millóns €

Resultado

Superficie xestionada satisfactoriamente
que contribúe:
-  á  biodiversidade  e  á  agricultura  ou  a
silvicultura de elevado valor natural;
- á calidade da auga;
- á loita contra o cambio climático;
- á calidade do solo;
- a evitar a marxinación e o abandono da
terra.

Mellora da biodiversidade:
2.000 ha.
Mellora da calidade da auga:
1.200 ha.
Cambio climático: 1.000 ha.
Mellora da calidade do solo:
2.000 ha.
Evitar a degradación e o
abandono das terras: 6.000 ha.

INDICADORES

Repercusión

Inversión da tendencia á perda de
biodiversidade (cambios na tendencia da
regresión da biodiversidade medida a través
da poboación de aves de labranza).

Favorábel
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Mantemento das terras agrícolas e forestais
de elevado valor natural.

Moi favorábel

Mellora na calidade da auga (cambios no
balance bruto de nutrientes).

Favorábel

Contribución á loita contra o cambio
climático (aumento da produción de enerxía
renovábel).

Moi favorábel

Indicador adicional de realización:
Superficie incluída en zonas da Rede Natura 2000 beneficiada pola medida:  6.000 hectáreas.

 POSÍBEIS CRITERIOS DE PRIORIDADE

ACTUACIÓNS

No caso de que as solicitudes de axuda superen os límites orzamentarios, as unidades xestoras
poderán aplicar un criterio de prioridade de selección de beneficiarios de acordo cos seguintes
aspectos:

a) Explotacións integradas na denominación de agricultura ecolóxica.
b) As explotacións situadas en zonas da Rede Natura 2000.
c) Explotacións cuxo produtor sexa agricultor profesional.
d) Proxectos presentados por entidades asociativas.
e) Agricultores que subscriban un contrato de explotación sostíbel coa Consellería do

Medio Rural.
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5.4.2. Medidas que se centran no uso sostíbel das terras forestais

As medidas seleccionadas no programa que se porán en marcha son as
seguintes:

(221) Primeiro repoboamento forestal de superficies agrícolas (só recolle os
compromisos adquiridos durante o período 2000-2006 e imputábeis ao Feader).

(222) Primeira implantación de sistemas agroforestais en áreas agrícolas.

(223) Primeiro repoboamento forestal en terras non agrícolas.

 (226) Restauración do potencial silvícola e introdución de accións de
prevención.

(227) Axudas a investimentos non produtivos.



Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza 2007-2013                                      . 17-12-2007

394

MEDIDA 2.2.1. Primeira forestación de terras agrícolas (OPERACIÓNS DO PERÍODO ANTERIOR)

EIXE 2 Mellora do ambiente e do medio rural

FUNDAMENTO
XURÍDICO

- Artigo 36, alínea b), inciso i) do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 43 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 31 e anexo II, artigo 5.3.2.2.1. do Regulamento (CE) nº 1974/2006, polo que se
estabelecen as disposicións de aplicación do Feader.
-- Regulamento (CE) nº 1320/2006, polo que se estabelecen normas para a transición á axuda
ao desenvolvemento rural estabelecida no Regulamento (CE) nº 1698/2005.
Regulamento (CE) nº 1257/1999 do Consello, do 17 de maio de 1999, sobre a axuda ao
desenvolvemento rural a cargo do Feoga.

DISPOSICIÓNS DE TRANSICIÓN

REFERENCIAS DE TODAS AS OPERACIÓNS OU CONTRATOS EN CURSO DO PERÍODO ANTERIOR, INCLUÍDAS AS
CONDICIÓNS FINANCEIRAS, E DOS PROCEDEMENTOS E NORMAS (INCLUÍDOS OS TRANSITORIOS) APLICÁBEIS
A ESTES DE CONFORMIDADE CO REGULAMENTO (CE) Nº 1320/2006, POLO QUE SE ESTABELECEN NORMAS
PARA A TRANSICIÓN Á AXUDA AO DESENVOLVEMENTO RURAL ESTABELECIDA NO REGULAMENTO (CE) Nº
1698/2005.

No  período  2000-2006  púxose  en  marcha,  no  marco  do  Programa  Horizontal  de  Medidas  de
Acompañamento da PAC, con financiamento do Feoga-Garantía, entre cuxas medidas figuraba unha
denominada "Forestación de terras agrícolas". Tendo en conta que existen compromisos financeiros
adquiridos no período anterior pendentes de pagamento, cómpre aplicar as disposicións do
Regulamento (CE) nº 1320/2006, polo que se estabelecen normas para a transición á axuda ao
desenvolvemento rural estabelecida no Regulamento (CE) nº 1698/2005.

A táboa de correspondencia para esta medida, segundo o anexo II do Regulamento (CE) nº 1320/2006,
é a seguinte:

REGULAMENTO (CE) Nº 1257/1999 REGULAMENTO (CE) Nº 1698/2005

Medida
Código -
Regulamento (CE)
nº 817/2004

Categoría -
Regulamento (CE)
nº 438/2001

Eixes e medidas Código

Forestación de
terras agrícolas -
art. 31 h) -------

Art.  36,  alínea  b),
inciso  i)  e  art.  43:
primeira
forestación de
terras agrícolas

221

De acordo co disposto no artigo 3 do Regulamento (CE) nº 1320/2006, os pagamentos pendentes de
medidas plurianuais que deban efectuarse despois do 31 de decembro de 2006 serán con cargo ao
novo período de programación e imputábeis ao Feader. En aplicación da normativa de transición,
estímase que os compromisos pendentes de pagamento correspondentes a esta medida son os
seguintes:
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CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL
(EUROS)

PRIMAS
MANTEMENTO 2.340.610,52 2.340.610,52 1.071.591,60 1.044.378,00 1.044.378,00 0,00 0,00 7.841.568,64

PRIMAS
COMPENSATORIA 159.389,48 159.389,48 159.389,48 159.389,48 159.389,48 159.389,48 159.389,48 1.115.726,36

TOTAL 2.500.000,00 2.500.000,00 1.230.981,08 1.203.767,48 1.203.767,48 159.389,48 159.389,48 8.957.295,00

De acordo co número 5.2 do anexo II do Regulamento (CE) nº 1974/2006, a normativa e
procedementos aplicábeis aos compromisos adquiridos no marco desta medida son os seguintes:

Regulamento (CE) nº 1257/1999 do Consello, do 17 de maio de 1999, sobre a axuda ao
desenvolvemento rural a cargo do Feoga.
Programa de Desenvolvemento Rural para as Medidas de Acompañamento en España,
aprobado pola Comisión mediante a Decisión C (2000) 3549, do 24 de novembro de 2000.
Real Decreto 6/2001, do 12 de xaneiro, sobre fomento da forestación de terras agrícolas.
Real Decreto 708/2002, do 19 de xullo, polo que se estabelecen medidas complementarias ao
Programa de Desenvolvemento Rural para as Medidas de Acompañamento da Política Agrícola
Común.

Hai que ter en conta que parte dos expedientes pendentes de pagamento se refiren a primas por perda
de renda concedidas ao abeiro da antiga medida de acompañamento "Forestación de terreos agrarios",
regulada no Regulamento (CEE) nº 2080/1992 do Consello, do 30 de xuño de 1992, polo que se
estabelece un réxime comunitario de axudas ás medidas forestais na agricultura.

Os réximes de axuda estabelecidos pola Comunidade Autónoma para o fomento da forestación de
terras agrícolas, que crearon compromisos financeiros pendentes de pagamento e imputábeis ao
Feader, son os seguintes:

Orde do 12 de novembro de 1993, de axudas a medidas forestais na agricultura.
Orde do 16 de maio de 1994, de axudas a medidas forestais na agricultura.
Orde do 31 de xaneiro de 1995, de axudas a medidas forestais na agricultura.
Orde do 8 de maio de 1996, de axudas a medidas forestais na agricultura.
Orde do 19 de febreiro de 1997, pola que se estabelece a finalización do prazo presentación de
solicitudes que se formulan segundo a Orde do 8 de maio de 1996.
Orde do 15 de xuño de 1998, de axudas a medidas forestais na agricultura.
Orde do 11 de agosto de 2000, de axudas a medidas forestais na agricultura.
Orde do 28 de maio de 2001, de axudas ao fomento da forestación de terras agrícolas.
Orde do 13 de maio de 2005, de axudas ao fomento da forestación de terras agrícolas.

GASTO PUBLICO

Gasto público total: 8.957.451 €

Comunitario: 5.155.909 €

Nacional:  3.801..542€

Biodiversidade: composición de especies
arbóreas (distribución de especies en bosques
de coníferas, de frondosas e mixtos)

Coníferas: 36,1 %

Frondosas: 40,1 %

Mixtos: 23,98 %

INDICADORES
Comúns de
base

Solo: áreas con risco de erosión alto ou moi
alto

0,3 t/ha/ano (Eurostat,
2004)
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Produción de enerxía renovábel a partir da
agricultura ou da silvicultura

- (tep):

Biomasa: 683.497

Biogás: 27.875

Biocombustíbeis: 64.500

(EurObserver, 2004)

Número de beneficiarios da axuda á
forestación

Agrupacións: 168

CMVMC: 179

Particulares: 622

Prima de mant.: 550

Prima comp.: 419

Realización

Número de hectáreas forestaradas

Particulares: 1.720

Outros: 10.000

Coníferas: 8.790,00

Frondosas: 2.930,00

Prima de mant.: 10.000

Prima comp.: 1.720

Resultado

Superficies xestionadas satisfactoriamente que
contribúen :

a) á biodiversidade e á agricultura ou á
silvicultura de elevado valor natural.

b) á calidade da auga.
c) á loita contra o cambio climático
d) á calidade do solo
e) a evitar a marxinación e o

abandono das terras.

11.720 ha

Inversión da tendencia á perda de
biodiversidade (cambios na tendencia á perda
da biodiversidade medida a través da
poboación de aves de labranza)

Favorábel

Mantemento das terras agrícolas e forestais de
elevado valor natural

Moi favorábel

Mellora na calidade da auga (cambios no
balance bruto de nutrientes)

Favorábel

Repercusión

Contribución á loita contra o cambio climático
(aumento da produción de enerxía renovábel no
ámbito rural)

Moi favorábel
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MEDIDA 2.2.2. Primeira implantación de sistemas agroforestais en terras agrícolas

EIXE 2 Mellora do ambiente e do medio rural

FUNDAMENTO
XURÍDICO

- Artigo 36, alínea b), inciso ii) do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 44 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 32 e anexo II, artigo 5.3.2.2.2. do Regulamento (CE) nº 1974/2006, polo
que se estabelecen as disposicións de aplicación do Feader.

XUSTIFICACIÓN

Os custos de estabelecemento dos sistemas de agrosilvicultura deben apoiarse
porque teñen un alto valor ecolóxico e social combinados con sistemas extensivos
de agricultura e silvicultura, dirixidos á produción de madeira de alta calidade e
doutros produtos forestais.

OBXECTIVOS Ten como obxectivo valorizar zonas rurais a través da implantación de sistemas
agroforestais que desenvolvan ao máximo os posíbeis usos deste tipo de sistemas.

ALCANCE E
ACCIÓNS

Os sistemas agroforestais son sistemas de utilización de terras que combinan a
explotación forestal e agrícola nas mesmas terras.

A axuda cubrirá os custos de implantación dos sistemas agroforestais. Quedan
excluídos do beneficio da axuda as árbores de Nadal e as especies de crecemento
rápido cultivadas a curto prazo.

REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA A MEDIDA 2.2.2.

BENEFICIARIOS Agricultores que estabelecen por primeira vez un sistema agroforestal
nunha terra agrícola.

DETERMINACIÓN DOS
SISTEMAS AGROFORESTAIS
QUE SERÁN
SUBVENCIONADOS

Sistemas de aproveitamento mixto de madeira ou froitos forestais e
gandaría ou cultivo de especies agrícolas herbáceas ou leñosas de
porte baixo.

DESCRICIÓN DO:

- USO FORESTAL
- USO AGRARIO

Uso forestal: superficies poboadas con especies arbustivas ou arbóreas
que cumpran funcións ambientais, protectoras, produtoras de madeira,
culturais, paisaxísticas ou recreativas.

Uso agrícola: superficie con pasteiros ou cultivos herbáceos ou leñosos
de porte baixo compatíbeis con certa cuberta arbórea.

DENSIDADES DE PLANTACIÓN

Densidade inicial máxima de 600 plantas/ha, realizándose clareos e
claras  de  tal  forma  que  non  existan  máis  de  400  plantas/ha  a  ¼  da
quenda da especie  forestal  e  non superen as  200 plantas/ha a  ¾ da
quenda.  En  todo  caso,  teranse  en  conta  as  condicións  locais  e  a
necesidade de continuar co uso agrícola da terra.

DESCRICIÓN DO MÉTODO DE
CÁLCULO DOS CUSTOS DE
IMPLANTACIÓN

Cálculo a partir de dos prezos de unidades de obra, segundo o custo de
man de obra e maquinaria dos labores de: actuación, implantación de
pasteiros baixo arboredo e creación da masa arbórea.  Para o cálculo
dos custos das actuacións que realizar teranse en conta os seguintes
custos estimativos:

Plantación inicial: 1.800 €/ha.
Tratamentos silvícolas: 1.200 €/ha.
Infraestrutura viarias: 9.000 €/km.
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Pechamentos: 4.000 €/km.
Roza e mellora do tapiz herbáceo: 900 €/ha.

Estabelécese un límite máximo de 2.400 €/ha.

VÍNCULO DAS MEDIDAS PROPOSTAS COS PROGRAMAS FORESTAIS NACIONAIS OU SUBNACIONAIS OU
INSTRUMENTOS EQUIVALENTES E COA ESTRATEXIA FORESTAL COMUNITARIA.

Esta medida contribúe á xestión forestal sostíbel enunciada como un dos eixes prioritarios de
actuación no Plan Forestal español, que alude á necesidade dunha planificación forestal e ordenación
dos montes a través de varias medidas, entre as cales se inclúe o fomento da ordenación
agrosilvopastoral para compaxinar nunha mesma superficie sistemas de agricultura ou gandaría
extensiva coa plantación de especies forestais. Desde a perspectiva da ampliación da superficie
arborizada, o plan subliña que con estas actuacións se permite a compaxinación con outros
aproveitamentos, como o cinexético, pastoreo, estacional e outros.

O principio da explotación forestal sostíbel constitúe, así mesmo, un elemento esencial da
Estratexia Forestal para a Unión Europea, que subliña a necesidade de integrar mellor os bosques
e os produtos forestais en todas as políticas sectoriais e especialmente na Política Agrícola
Común, co obxecto de garantir a necesaria coherencia dunha formulación global para a
explotación sostíbel dos bosques.

DISPOSICIÓNS QUE GARANTEN QUE AS MEDIDAS PREVISTAS ESTÁN ADAPTADAS ÁS CONDICIÓNS
LOCAIS E SON COMPATÍBEIS COS REQUISITOS AMBIENTAIS, EN PARTICULAR A BIODIVERSIDADE.
En relación coas actuacións que poidan levarse a cabo en zonas incluídas na Rede Natura 2000,
estas deberán axustarse aos plans de xestión das ditas zonas. En ausencia de plans de xestión,
estarán supeditadas á previa emisión dun informe favorábel do departamento competente en materia
de ambiente que garanta a compatibilidade das actuacións contempladas coa biodiversidade e os
valores ambientais das zonas Natura 2000.
REFERENCIA AOS PLANS DE PROTECCIÓN FORESTAL PARA ZONAS CLASIFICADAS DE RISCO MEDIO OU ALTO
DE INCENDIOS E ELEMENTOS QUE ASEGURAN A CONFORMIDADE CON ESTES PLANS.

A planificación da protección dos montes contra incendios forestais realizarase de conformidade co
disposto no Título II da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais
de Galiza. A planificación da protección dos montes contra incendios forestais articúlase a través dos
plans Pladiga elaborados pola Xunta de Galicia, que desenvolven a programación de actuacións en
toda a Comunidade Autónoma. Son obxectivos particulares destes plans os seguintes:

- Impulsar a prevención fronte á extinción.
- Realizar unha correcta ordenación de usos.
- Regular os aproveitamentos de pastoreo.
- Incrementar as tarefas de limpeza e roza.

PROBAS MENCIONADAS NO ARTIGO 48, NÚMERO 2 DO REGULAMENTO Nº 1974/2006, QUE LLE
PERMITIRÁN  Á COMISIÓN COMPROBAR A COHERENCIA E VEROSIMILITUDE DOS CÁLCULOS.

A verificación da coherencia e verosimilitude dos cálculos efectuados nesta medida foi realizada pola
Dirección Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal da Consellería do Medio Rural,
que é funcionalmente independente da unidade xestora responsábel da realización dos ditos cálculos.
A documentación relativa á verificación está incorporada ao arquivo do departamento.

80 % dos custos subvencionábeis nas zonas desfavorecidas (de montaña ou non) e
nas zonas Natura 2000.

IMPORTES E/OU
PORCENTAXES DA
AXUDA 70 % dos custos subvencionábeis noutras zonas.

GASTO PÚBLICO
Gasto público total: 610.452 €
Comunitario: 351.376€
Nacional: 259.076 €
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Biodiversidade: composición de
especies arbóreas (distribución de
especies de bosques de coníferas, de
frondosas e mixtos).

36,1 % coníferas

40,1 % frondosas

23,98 % mixtas

(1996-2006 III Inventario
Forestal Nacional)

Calidade da auga: balance bruto de
nutrientes (excedente de nitróxeno en
kg /ha).

45 kg/ ha (1997, Eurostat)

Comúns de
base

Solo: áreas con risco de erosión alta ou
moi alta.

0,3 t/ha/ano (Eurostat, 2004)

Número de beneficiarios 89

Realización Número de hectáreas obxecto dos
novos sistemas agroforestais.

282 ha

Ermo a pastos: 141

Resto: 141

Coníferas: 56

Frondosas: 226

Resultado

Superficies xestionadas
satisfactoriamente que contribúen:

f) á biodiversidade e á agricultura
ou á silvicultura de elevado
valor natural;

g) á calidade da auga;
h) á loita contra o cambio

climático;
i) á calidade do solo;
a) a evitar a

marxinación e o abandono das
terras.

282 ha

Inversión da tendencia á perda de
biodiversidade (cambios na tendencia
á perda da biodiversidade medida a
través da poboación de aves de
labranza).

Favorábel

Mantemento das terras agrícolas e
forestais de elevado valor natural.

Moi favorábel

Mellora na calidade da auga (cambios
no balance bruto de nutrientes).

Favorábel

INDICADORES

Repercusión

Contribución á loita contra o cambio
climático (aumento da produción de
enerxía renovábel no ámbito rural).

Moi favorábel

 CRITERIOS DE PRIORIDADE

ACTUACIÓNS

Poderá dárselles prioridade ás solicitudes atendendo, entre outros, a criterios
como:
1.  -  A  consideración  de  agrupación  de  superficies  forestais,  masas  de
concentración forestal ou accións sociais con repercusión colectiva, en función do



Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza 2007-2013                                      . 17-12-2007

400

MEDIDA 2.2.2. Primeira implantación de sistemas agroforestais en terras agrícolas

seu alcance.
2. - A cualificación da masa forestal como certificada, ordenada ou con utilización
de criterios de sostibilidade.
3. -  A integración de distintas medidas no proxecto que leven consigo unha visión
multifuncional e de protección, incluído un plan de prevención de incendios para a
superficie afectada.
4. - Superficie das masas forestais.
5-  Que a solicitante sexa muller, agricultor ou residente en áreas rurais.
6- Situación en zona desfavorecida ou Natura 2000.
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MEDIDA 2.2.3.: Primeira forestación de terras non agrícolas

EIXE 2 Mellora do ambiente e do medio rural

FUNDAMENTO
XURÍDICO

- Artigo 36, alínea b), inciso iii) do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 45 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Anexo II, artigo 5.3.2.2.3. do Regulamento (CE) nº 1974/2006, polo que se
estabelecen as disposicións de aplicación do Feader.

XUSTIFICACIÓN

O repoboamento forestal da terra non agrícola é especialmente importante pola súa
contribución á protección do ambiente, á prevención de incendios e dos riscos naturais
e para atenuar o cambio climático. Este repoboamento forestal debe adaptarse ás
condicións locais e resultar compatíbel co medio e aumentar a biodiversidade.
Medida destinada á utilización sostíbel das terras forestais.

OBXECTIVOS

O incremento da superficie arborizada a través da forestación de terras non agrarias
contribúe a:
- potenciar a capacidade de absorción de CO2, contribuíndo así á consecución dos
obxectivos fixados no Protocolo de Quioto e, en termos xerais, a combater o cambio
climático;
- a corrección dos problemas de erosión do solo;
- a conservación e mellora da fauna, flora e as augas, así como a mellora paisaxística;
- a diminución do risco de incendios forestais;
- a mellora a longo prazo dos recursos forestais para posibilitar unha xestión racional en
termos de sostibilidade;
- a xestión do espazo natural compatíbel co equilibrio do ambiente, favorecendo o
desenvolvemento de ecosistemas forestais biodiversos.

ALCANCE E ACCIÓNS

As accións que poñer en práctica no ámbito desta medida poderán consistir en:
- Axudas para a forestación de terras non agrícolas.
- Investimento directo en forestación de terras non agrícolas.
- Mantemento e conservación da masa creada.

As principais especies que utilizar nas actuacións de forestación serán as seguintes:
 Amieiro.............................................................. Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
 Bidueiro..............................................................Betula pubescens
 Freixo……........................................................... Fraxinus angustifolia Vahl.
 Castiñeiro.......................................................... Castanea sativa Mill.
 Castiñeiro híbrido............................................ Castanea X híbrida
 Cerdeira............................................................ Prunus aviun L..
 Carballo............................................................. Quercus robur L.
 Carballo americano...........................................Quercus rubra L.
 Faia……................................................................Fagus silvática L.
 Cerquiño.............................................................Quercus pyrenaica Will
 Sobreira……........................................................Quercus suber L.
 Cancereixo...........................................................Sorbus aucuparia.
 Aciñeira................................................................Quercus ilex L.
 Abeto de Douglas...............................................Pseudotsuga menziesii
 Piñeiro silvestre.................................................. Pinus sylvestris L.
 Piñeiro bravo....................................................... Pinus pinaster Aiton
 Piñeiro insigne..................................................... Pinus radiata D. Don.

A elección de especies estará supeditada á redacción dun proxecto de obra por parte dun
técnico competente, co fin de que se presente unha xustificación fundada da elección segundo
as condicións climáticas, edáficas, fisiográficas e ambientais (riqueza específica e aumento da
biodiversidade).
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REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA A MEDIDA 2.2.3.

BENEFICIARIOS

Propietarios privados, comunidades de montes e concellos e entidades locais menores con
montes. Asociacións de propietarios e de comunidades de montes. Mancomunidades veciñais.
En todo caso, os beneficiarios deberán acreditar suficientemente a titularidade ou a
posesión dos terreos sobre os que se vai actuar durante o tempo que duren os
compromisos.

VÍNCULO DAS MEDIDAS PROPOSTAS COS PROGRAMAS FORESTAIS NACIONAIS OU SUBNACIONAIS OU
INSTRUMENTOS EQUIVALENTES E COA ESTRATEXIA FORESTAL COMUNITARIA.
As actuacións previstas nesta medida gardan un vínculo estreito cos elementos esenciais da Estratexia Forestal para
a Unión Europea, tendentes a garantir unha xestión forestal sostíbel como medida de loita contra o cambio climático,
a conservación e o incremento da diversidade biolóxica forestal como elemento básico para unha explotación sostíbel e
a necesidade de fomentar novas existencias de carbono. Ademais, contribúen á aplicación das accións clave recollidas
no Plan de acción da UE para os bosques, en particular as relacionadas coa mellora e protección do ambiente:
- Acción clave 6: facilitarlle á UE o cumprimento das obrigas en materia de mitigación do cambio climático da
CMNUCC e o seu Protocolo de Quioto e fomentar a adaptación aos efectos do cambio climático.
- Acción clave 7: contribuír ao logro dos obxectivos comunitarios revisados en materia de biodiversidade para 2010 e
posteriormente, dirixidos a deter a perda de biodiversidade.

A nivel estatal, esta medida está en sintonía co Plan Forestal español, que recolle como un dos seus eixes prioritarios
de actuación a ampliación da superficie arborizada que cumpre unha tripla función:  produtiva, ao crear unhas masas
que poderán aproveitarse con fins produtivos; unha función territorial, ao permitir a asignación dun uso a superficies
vacantes na actualidade por abandono do aproveitamento agrícola ou gandeiro; e en terceiro lugar unha función
ambiental, xa que a forestación supón importantes beneficios como a mellora do réxime hídrico, o control da erosión,
fixación de CO2, paisaxístico, incremento da biodiversidade, etc.

Por último, a Estratexia Galega para a Conservación e Uso Sostíbel da Biodiversidade recoñece a especial
importancia que en Galiza teñen os recursos forestais, destacando que toda relación que se estabeleza entre o sector
forestal e a conservación da biodiversidade debe partir da consideración de que os bosques son os ecosistemas que
albergan a maior parte da diversidade biolóxica da Terra, sendo esta idea igualmente aplicábel ao territorio galego. O
reto consiste en conxugar todos estes intereses no marco xeral das distintas funcións asignadas ao monte, buscando a
complementariedade entre os obxectivos de protección, produción e perdurabilidade do recurso.  Así mesmo, sinala
que cómpre incorporar nas políticas, plans e proxectos forestais criterios ambientais que aseguren a minimización de
impactos e a aplicación de medidas correctoras axeitadas, así como a conservación, fomento e defensa das especies
forestais autóctonas.

REFERENCIA AOS PLANS DE PROTECCIÓN FORESTAL PARA ZONAS CLASIFICADAS DE RISCO MEDIO OU
ALTO DE INCENDIOS E ELEMENTOS QUE ASEGURAN A CONFORMIDADE CON ESTES PLANS.
A planificación da protección dos montes contra incendios forestais realizarase de conformidade co disposto
no Título II da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. Esta
planificación articúlase a través dos plans Pladiga elaborados pola Xunta de Galicia, que desenvolven a
programación de actuacións en toda a Comunidade Autónoma. Son obxectivos particulares destes plans os
seguintes:

- Impulsar a prevención fronte á extinción.
- Realizar unha correcta ordenación de usos.
- Regular os aproveitamentos de pastoreo.
- Incrementar as tarefas de limpeza e roza.

DISPOSICIÓNS E CRITERIOS PARA A DETERMINACIÓN DAS ZONAS QUE SE DEBEN FORESTAR.
Zonas  de  ermo,  matogueira,  monte  arborizado  con  fracción  de  cabida  cuberta  inferior  ao  20  %  e  terras
agrarias abandonadas.
Para todas as superficies anteriores deberá tratarse de terreos que non recibisen ningunha utilización nin
intervención agraria durante polo menos 10 anos sucesivos antes de subscribirse o compromiso.
En todo caso, deberán respectarse os requisitos e limitacións estabelecidos na Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención
e defensa contra os incendios forestais de Galiza.
DISPOSICIÓNS QUE GARANTEN QUE AS MEDIDAS PREVISTAS ESTÁN ADAPTADAS ÁS CONDICIÓNS LOCAIS
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E SON COMPATÍBEIS COS REQUISITOS AMBIENTAIS, EN PARTICULAR A BIODIVERSIDADE.
As especies usadas para a forestación estarán en consonancia coas condicións da estación forestal e estarán
integradas nalgunhas das series de vexetación indicadas na bibliografía de técnicas forestais.
Ao seleccionarse estas especies, favorecerase a creación de hábitats axeitados para o mantemento e mellora
da biodiversidade. As superficies forestadas cumprirán funcións económicas, ecolóxicas e sociais desde unha
perspectiva multifuncional, primando actuacións realizadas con mesturas de especies e/ou frondosas
autóctonas.
Canto ao procedemento para garantir a compatibilidade coa biodiversidade e, en particular, cos valores das
zonas Natura 2000, cómpre sinalar que en ningún caso se realizarán actuacións en zonas declaradas como
hábitats prioritarios, co fin de preservar os seus valores. As actuacións que se leven a cabo en zonas incluídas
na Rede Natura 2000 deberán  axustarse  aos  plans  de  xestión  das  ditas  zonas.  En  ausencia  de  plans  de
xestión, estarán supeditadas á previa emisión dun informe favorábel do departamento competente en
materia de ambiente nos seguintes termos:

No caso de superficies que dispoñan de plan de xestión forestal aprobado pola Administración
forestal, este plan debe contar co previo informe favorábel da autoridade ambiental que garanta a
compatibilidade das actuacións nel contempladas coa biodiversidade.
No caso de que a superficie obxecto de actuación non conte con plan de xestión forestal, previamente
á tramitación do proxecto requirirase o informe favorábel da autoridade ambiental competente.

DESCRICIÓN DO MÉTODO DE CÁLCULO DOS CUSTOS DE IMPLANTACIÓN E MANTEMENTO.
A axuda cubrirá os seguintes custos:

Custos de implantación, que cubrirá os custos de preparación do terreo, a adquisición de plantas e
protección destas, os custos de plantación e os labores inmediatos posteriores, así como os custos de
obras complementarias á forestación, tales como pechamentos, devasas, puntos de auga, vías de
acceso, etc.
Custos de mantemento (reposición de marras e protectores, podas, fertilizacións, eliminación de
vexetación competidora, mantemento de obras complementarias, etc.) no caso de terras agrícolas
abandonadas, que consistirá nunha prima anual por ha durante un período máximo de 5 anos.

A metodoloxía para o cálculo da axuda realízase en función dos custos dos operarios e man de obra cualificada,
dos prezos horarios polo uso da maquinaria forestal necesaria e dos rendementos medios esperados en función das
condicións fisiográficas da área obxecto de actuación.
Para o cálculo dos custos de implantación tomaranse como referencia, para efectos indicativos, os seguintes custos
por hectárea estimados con base nos resultados das actuacións de forestación financiadas pola Administración nos
últimos anos:

Coníferas: 2.400 €/ha
Frondosas: 3.400 €/ha
Infraestrutura viaria: 9.000 €/km

Respecto da prima de mantemento para o caso de terras agrícolas abandonadas, o cálculo estimativo de custos por
ha é o seguinte:

- Coníferas: 220 €/ha
- Frondosas: 300 €/ha

Sen prexuízo destes cálculos estimativos, que poderán actualizarse ao longo do período de duración do programa,
para a determinación do importe da axuda teranse en conta o custo real dos investimentos en función das
características, tipoloxía e dificultade dos traballos que realizar, que se determinarán no correspondente proxecto
técnico.

REFERENCIAS DE TODAS AS OPERACIÓNS OU CONTRATOS EN CURSO DO PERÍODO ANTERIOR, INCLUÍDAS
AS CONDICIÓNS FINANCEIRAS, E DOS PROCEDEMENTOS E NORMAS (INCLUÍDOS OS TRANSITORIOS)
APLICÁBEIS A ESTES DE CONFORMIDADE CO REGULAMENTO (CE) Nº 1320/2006, POLO QUE SE
ESTABELECEN NORMAS PARA A TRANSICIÓN Á AXUDA AO DESENVOLVEMENTO RURAL ESTABELECIDA
NO REGULAMENTO (CE) Nº 1698/2005.
Non existen operacións ou contratos en curso do período anterior relativos a esta medida.

PROBAS MENCIONADAS NO ARTIGO 48, NÚMERO 2 DO REGULAMENTO Nº 1974/2006, QUE LLE PERMITIRÁN Á
COMISIÓN COMPROBAR A COHERENCIA E VEROSIMILITUDE DOS CÁLCULOS.
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A verificación da coherencia e verosimilitude dos cálculos efectuados nesta medida foi realizada pola
Dirección Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal da Consellería do Medio Rural, que é
funcionalmente independente da unidade xestora responsábel da realización dos ditos cálculos. A
documentación relativa á verificación está incorporada ao arquivo do departamento.

INTENSIDADE DE AXUDA PÚBLICA
Cando os beneficiarios sexan persoas físicas ou xurídicas de dereito privado, a axuda para os custos de
implantación poderá cubrir até o 80 % nas zonas citadas no artigo 36, alínea a), incisos i), ii) e iii), e até o 70
% nas restantes zonas.
Para os demais beneficiarios, a axuda para os custos de implantación poderá alcanzar o 100 %.
No caso das terras agrícolas abandonadas, poderá concederse a prima anual de mantemento por ha poboada
durante un máximo de 5 anos.

GASTO
PÚBLICO

Gasto público total: 92.488.622 €
Comunitario: 53.236.451 €
Nacional: 39.252.171 €

Biodiversidade: composición de especies
arbóreas (distribución de especies en
bosques de coníferas, de frondosas e
mixtos)

36,1 % coníferas

40,1 % frondosas

23,98 % mixtas

(1996-2006 III Inventario Forestal
Nacional)

Calidade da auga: balance bruto de
nutrientes (excedente de nitróxeno en kg
/ha).

45 kg/ha (1997, Eurostat)

Comúns de
base

Solo: áreas con risco de erosión alta ou moi
alta

0,3 t/ha/ano (Eurostat, 2004)

INDICADORES

Realización

Número de beneficiarios da axuda á
forestación.

Agrupacións: 587

CMVMC: 1.203

Particulares: 962

Beneficiarios por especie:

Coníferas: 1.250
Mixtas: 800
Frondosas: 500

Por duración do compromiso:

< de 5 anos: 1.285
5 anos: 1.467
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Número de hectáreas forestar

Por tipo de propietario:

Particulares: 7.697
CMVMC: 17.318
Agrupacións: 13.469

Por especies (ha):

Coníferas: 18.865
Mixtas: 12.073
Frondosas: 7.546

Por duración compromiso:

< de 5 anos: 18.280
5 anos: 20.204

Resultado

Superficies xestionadas satisfactoriamente
que contribúen:
Á biodiversidade e á agricultura ou á
silvicultura de elevado valor natural.
Á calidade da auga.
Á loita contra o cambio climático.
Á calidade do solo.
A evitar a marxinación e o abandono das
terras.

38.484 ha

Inversión da tendencia á perda de
biodiversidade (cambios na tendencia á
perda da biodiversidade medida a través da
poboación de aves de labranza).

Favorábel

Mantemento das terras agrícolas e
forestais de elevado valor natural. Moi favorábel

Mellora na calidade da auga (cambios no
balance bruto de nutrientes). Favorábel

Repercusión

Contribución á loita contra o cambio
climático (aumento da produción de
enerxía renovábel no ámbito rural).

Moi favorábel

CRITERIOS DE PRIORIDADE

ACTUACIÓNS/
BENEFICIARIOS

Entre os criterios de prioridade que poderán utilizarse para os efectos da concesión de
axudas, cómpre mencionar, entre outros, os seguintes:
1. - Actuacións realizadas con mesturas de especies e/ou frondosas autóctonas.
2. - A consideración de agrupación de superficies forestais, masas de concentración
forestal ou accións sociais con repercusión colectiva, en función do seu alcance.
3. - A cualificación da masa forestal como certificada, ordenada ou con utilización de
criterios de sostibilidade.
5.  -  A  integración  de  distintas  medidas  no  proxecto  que  supoñan  unha  visión
multifuncional e de protección, incluído un plan de prevención de incendios para a
superficie afectada.
6. - Superficie das masas forestais.
7- Solicitante muller ou agricultor a título principal.
8- Actuacións en zonas desfavorecidas ou que contribúan a conservar ou realzar os valores
ecolóxicos en zonas da Rede Natura 2000.
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EIXE 2 Mellora do ambiente e do medio rural

FUNDAMENTO
XURÍDICO

- Artigo 36, alínea b), inciso vi) do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 48 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 33 e anexo II, artigo 5.3.2.2.6. do Regulamento (CE) nº 1974/2006, polo
que se estabelecen as disposicións de aplicación do Feader.
-  Número 5.1.5 do Marco Nacional de Desenvolvemento Rural (mitigación da
desertización: prevención de incendios forestais).

XUSTIFICACIÓN

Requírese un apoio especial para restaurar o potencial forestal nos bosques
danados polos desastres naturais como consecuencia de procesos torrenciais e
para minimizar os riscos por causas naturais de avenidas e aludes.
A medida horizontal contemplada no MNDR de mitigación da desertización e
prevención de incendios forestais contempla actuacións de prevención contra
incendios forestais, que se aplicarán de acordo co estabelecido no artigo 48,
quedando excluídas as accións de recuperación do potencial forestal do citado
artigo. En relación con esta medida, no capítulo 4 do Marco Nacional xustifícase a
implantación dunha medida destinada á prevención de incendios forestais que son,
desde o punto de vista ambiental, o problema máis grave dos bosques españois.
Medida destinada á utilización sostíbel das terras forestais.

OBXECTIVOS

O Marco Nacional sinala entre os obxectivos da medida mitigación da desertización
e prevención de incendios forestais potenciar a diversidade biolóxica e xestión
sostíbel dos ecosistemas forestais, garantindo a súa funcionalidade ecolóxica, co
obxecto de reducir ou evitar os procesos de desertización provocados pola
desaparición da cuberta forestal nos incendios forestais ou catástrofes naturais.
Para isto promoverase a realización dunha serie de actuacións de prevención,
dirixidas a mellorar o estado e diversidade da estrutura e composición dos sistemas
forestais, cunha perspectiva de medio e longo prazo, fronte aos incendios forestais.
Ademais do obxectivo fixado polo MNDR en relación coas actuacións de carácter
preventivo, en Galiza estabelécense en concreto cinco obxectivos parciais en
relación con esta medida:

Promover a xestión activa e revalorización económica dos montes.
Poñer en práctica a xestión de combustíbel dentro dunha estratexia de prevención
integral de incendios forestais.
Reforzar as estruturas de loita e defensa dos montes contra os incendios.
Adoptar estratexias de recuperación de áreas queimadas.

Reforzar a vixilancia e a investigación das causas e motivacións dos incendios.

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN

Axudas concedidas á recuperación do potencial forestal danado por catástrofes
naturais ou incendios e para a implantación de medidas preventivas.
De acordo co Regulamento (CE) nº 1698/2005, as medidas preventivas contra
incendios poderán cubrir as seguintes actividades:

a) Estabelecemento de infraestruturas de prevención como sendas e pistas
forestais, puntos de abastecemento de auga, devasas, zonas despexadas e sen
árbores, así como introdución de operacións para manter as devasas e as
zonas despexadas e sen árbores.

b) Prácticas forestais preventivas tales como o control da vexetación, o rareo ou
a diversificación da estrutura vexetal;

c) Estabelecemento ou mellora de instalacións fixas de vixilancia de incendios
forestais e equipos de comunicación.

Non se concederán axudas destinadas ao mantemento das devasas forestais
mediante actividades agrícolas acollidas a axudas agroambientais.

ALCANCE E

As accións que executar dentro desta medida divídense entre aquelas integradas
no MNDR de carácter preventivo e as dirixidas á recuperación do potencial forestal,
polo que se articula arredor de dúas submedidas:



Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza 2007-2013                                      . 17-12-2007

407

MEDIDA 2.2.6. Recuperación do potencial forestal e implantación de medidas preventivas

ACTUACIÓNS 226.1. PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS (MEDIDA HORIZONTAL)
Nesta submedida inclúense actuacións das previstas no MNDR, tanto de
silvicultura preventiva coma de infraestruturas de prevención.

 Actuacións directas da Administración en materia de prevención de incendios
Regulación das queimas de matogueira e restos agrícolas ou forestais
Control selectivo do combustíbel: rozas selectivas, sistemas silvopastorais,
descontinuidade do espazo agrario, ordenación das plantacións nos espazos rurais.
Aproveitamento de parte desta biomasa para empregala con fins enerxéticos.
Redución e descontinuidade do combustíbel mediante tratamentos silvícolas
preventivos: clareos, claras, rozas e podas.
Creación e mellora de áreas devasas verdes.
Creación e mellora de infraestruturas: pistas, puntos de auga, bases de medios aéreos,
puntos de vixilancia, etc.
Equipos e material para vixilancia preventiva, detección e investigación forestal dos
lumes.
Dotación e equipamento de medios de prevención e mellora da rede de
comunicacións.

 Axudas a propietarios forestais para a prevención de incendios
Control selectivo do combustíbel.
Adquisición de equipamentos e materiais para a prevención de incendios forestais.
Creación e mellora de áreas devasas verdes.

De  acordo  co  previsto  no  MNDR,  a  localización  das  actuacións  de  carácter
horizontal serán as zonas de alto e medio risco de incendio declaradas pola
Comunidade Autónoma e aprobadas nos seus plans de defensa e outras zonas
que, se é o caso, poida determinar a Comunidade Autónoma. O financiamento da
Administración Xeral do Estado limitarase ás zonas de alto risco de incendio.

226.2. RECUPERACIÓN DO POTENCIAL FORESTAL
Actuacións directas da Administración dirixidas á recuperación do potencial forestal.
Axudas a propietarios forestais para a recuperación do potencial forestal mediante a
preparación, rexeneración, repoboamentos e tratamentos silvícolas de recuperación
de masas de frondosas caducifolias e, en xeral, de superficies forestais que afectadas
polo lume.

REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA A MEDIDA 2.2.6.

BENEFICIARIOS
Segundo o previsto no MNDR, poderá ser beneficiario das actuacións de carácter horizontal calquera tipo de
titular público ou privado.
En particular, as actuacións serán levadas a cabo directamente pola Administración e a través de axudas a
propietarios privados, comunidades de montes e concellos con montes, así como a asociacións de
propietarios e de comunidades de montes e mancomunidades de concellos.
De  acordo  co  MNDR,  os  propietarios  forestais,  públicos  ou  privados,  terán  que  cumprir  as  obrigas  que
marque a lexislación, a nova regulación específica para os lugares da Rede Natura 2000, se é o caso, e os
instrumentos de planificación que os afecten, particularmente os plans de defensa para as áreas
clasificadas de alto risco de incendio, se é o caso, e calquera outros plans derivados da Estratexia Forestal
da UE e do Plan de Acción da UE para os bosques.

NATUREZA DAS MEDIDAS QUE SE APLICARÁN E PLANS DE PREVENCIÓN.
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Estudaranse as infraestruturas existentes e o risco de incendios, así como os traballos preventivos
necesarios e a regulación de usos que poidan dar lugar a incendios forestais. A planificación da protección
dos montes contra incendios forestais realizarase de conformidade co disposto no Título II da Lei 3/2007,
do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. A dita planificación articúlase
a través dos plans Pladiga elaborados pola Xunta de Galicia, que desenvolven a programación de actuacións
en toda a Comunidade Autónoma. Son obxectivos particulares destes plans os seguintes:

- Impulsar a prevención fronte á extinción.
- Realizar unha correcta ordenación de usos.
- Regular os aproveitamentos de pastoreo.
- Incrementar as tarefas de limpeza e roza.

Os plans de prevención son os desenvolvidos pola Xunta de Galicia no marco das competencias sobre
incendios forestais e os desenvolvidos polos concellos no marco da protección civil.

DISPOSICIÓNS QUE GARANTEN QUE AS MEDIDAS PREVISTAS SON COMPATÍBEIS COS REQUISITOS
AMBIENTAIS, EN PARTICULAR A BIODIVERSIDADE, NAS ZONAS NATURA 2000.

As actuacións que se leven a cabo en zonas incluídas na Rede Natura 2000 deberán axustarse aos plans de xestión
das ditas zonas. En ausencia de plans de xestión, estarán supeditadas á previa emisión dun informe favorábel do
departamento competente en materia de ambiente nos seguintes termos:

No caso de superficies que conten con plan de xestión forestal aprobado pola Administración
forestal, este plan debe contar co previo informe favorábel da autoridade ambiental que garanta a
compatibilidade das actuacións nel contempladas coa biodiversidade.
No  caso  de  que  a  superficie  obxecto  de  actuación  non  conte  con  plan  de  xestión  forestal,
previamente á tramitación do proxecto requirirase o informe favorábel da autoridade ambiental
competente.

VÍNCULO DAS MEDIDAS PROPOSTAS COS PROGRAMAS FORESTAIS NACIONAIS OU SUBNACIONAIS OU
INSTRUMENTOS EQUIVALENTES E COA ESTRATEXIA FORESTAL COMUNITARIA.
As actuacións propostas enmárcanse na liña dos obxectivos previstos no Plan Forestal español, que
estabelece que un compoñente esencial da sostibilidade forestal é a protección dos espazos forestais fronte
aqueles axentes que ameazan as súas características básicas e a súa propia persistencia, destacando como
unha das ameazas máis claras a dos incendios forestais. E para facer fronte a esta ameaza formúlanse tres
obxectivos:

determinación e actuación sobre as causas, tanto inmediatas coma estruturais;
mellora constante das accións de prevención, con especial énfase na silvicultura preventiva e a sensibilización
social.
homoxeneización á alza do nivel de eficacia de todas as Administracións competentes na extinción.

Entre as actuacións propostas no Plan Forestal español para alcanzar estes obxectivos inclúense as
propostas nesta medida, entre as que cómpre destacar as seguintes: mellora dos sistemas de identificación
das causas dos lumes, equipamento de vixilancia, organización de queimas controladas, traballos de
silvicultura e infraestruturas preventivas, etc.
A nivel comunitario, a importancia das actuacións preventivas contra os incendios queda de manifesto na
Estratexia Forestal para a Unión Europea, que propugna a mellora da medida comunitaria de protección dos
bosques comunitarios contra os incendios, ao tempo que confirma a importancia dos bosques como
depósito e reserva de carbono.

REFERENCIAS DE TODAS AS OPERACIÓNS OU CONTRATOS EN CURSO DO PERÍODO ANTERIOR, INCLUÍDAS AS
CONDICIÓNS FINANCEIRAS, E DOS PROCEDEMENTOS E NORMAS (INCLUÍDOS OS TRANSITORIOS) APLICÁBEIS A
ESTES DE CONFORMIDADE CO REGULAMENTO (CE) Nº 1320/2006, POLO QUE SE ESTABELECEN NORMAS PARA A
TRANSICIÓN Á AXUDA AO DESENVOLVEMENTO RURAL ESTABELECIDA NO REGULAMENTO (CE) Nº 1698/2005.

Non existen operacións ou contratos en curso do período anterior relativos a esta medida.

POSIBILIDADE DE ABOAR ANTICIPOS NAS AXUDAS LIGADAS AO INVESTIMENTO.
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Poderanse aboar anticipos das axudas ao investimento relativas a esta medida nas condicións previstas no
artigo 56 do Regulamento (CE) nº 1974/2006.

GASTO PÚBLICO REQUIRIDO
POLA MEDIDA

- Gasto público total: 140.761.470 €
- Comunitario: 81.022.302 €
- Nacional: 59.739.168 €
Do total da medida, a contía correspondente ás actuacións incluídas na
parte horizontal fixada no MNDR (226.1: prevención de incendios forestais)
é a seguinte:
- Gasto público total: 93.605.535 €
- Comunitario: 53.879.346 €
- Nacional: 39.726.189 €

Biodiversidade: composición de
especies arbóreas (distribución de
especies de bosques de coníferas,
de frondosas e mixtos)

Coníferas: 36,1 %

Frondosas: 40,1 %

Mixtos: 23,98 %

(1996-2006, III Inventario Forestal Nacional)

Calidade da auga: balance bruto
de nutrientes (excedente de
nitróxeno en kg /ha)

45 (1997, Eurostat)

Comúns de
base

Solo: zonas con risco de erosión
alto ou moi alto.

0,3 t/ha/ano (Eurostat, 2004)

Número de actividades de
prevención e recuperación

Creación e mellora de infraestruturas:
17.318

Nº permisos e autorizacións de queima:
2.405.249

Superficie de bosques danados
subvencionada (división de acordo
co tipo de acción e tipo de
intervención)

Control de combustíbel: 120.262 ha

Recuperación de masas: 15.394 ha

Realización

Volume total de investimentos 147,80 millóns €

INDICADORE
S

Resultado

Superficies xestionads
satisfactoriamente que contribúen:

a) á biodiversidade e
á agricultura ou a
silvicultura de elevado valor
natural;

b) á calidade da
auga;

c) á  loita  contra  o
cambio climático;

d) á calidade do solo;
e) a  evitar  a

marxinación e o abandono
das terras.

135.656 ha
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Inversión da tendencia á perda de
biodiversidade (medida a través
da poboación de aves de
labranza)

Moi favorábel

Mantemento de terras agrícolas e
forestais de elevado valor natural.

Moi favorábel

Mellora na calidade da auga
(cambios no balance bruto de
nutrientes)

FavorábelRepercusión

Contribución á loita contra o
cambio climático (aumento da
produción de enerxía renovábel
no ámbito rural)

Moi favorábel

  CRITERIOS DE PRIORIDADE

Ademais da prevalencia das superficies incluídas en zonas de alto risco estabelecida polo MNDR, na determinación
da importancia das actuacións poderán utilizarse, entre outros, criterios de prioridade tales como:

Tipo de propietario.
Valor esperado de redución de risco motivado pola actuación.
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EIXE 2 Mellora do ambiente e do medio rural

FUNDAMENTO XURÍDICO

- Artigo 36, alínea b), inciso vii) do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 49 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Anexo II, artigo 5.3.2.2.7. do Regulamento (CE) nº 1974/2006, polo que se
estabelecen as disposicións de aplicación do Feader.
- Número 5.1.6 do Marco Nacional de Desenvolvemento Rural 2007-2013.
- Artigo 20, alínea a), inciso i) do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 21 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.

XUSTIFICACIÓN

No capítulo 4 do MNDR xustifícase a implantación dunha medida destinada á
conservación, no ámbito forestal, dos espazos de elevado valor ambiental
incluídos na Rede Natura 2000, estabelecéndose a conservación de zonas de
interese comunitario de conservación de biodiversidade como unha das
prioridades da estratexia española de desenvolvemento rural. A aplicación desta
actuación de carácter horizontal pode facerse a través da medida de axuda a
favor do medio forestal, considerada no artigo 47 do Regulamento (CE)
1968/2005, e/ou a través da medida de investimentos non produtivos, prevista
no artigo 49 do citado Regulamento.
A  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  optou  por  aplicar  a  medida  horizontal  de
conservación e desenvolvemento da Rede Natura 2000 no medio forestal a
través  da  presente  medida,  aínda  que  as  actuacións  de  carácter  horizontal  non
esgotan o contido desta medida, que se estende a outro tipo de actuacións
consideradas no artigo 49 do Regulamento (CE) nº 1698/2005.

OBXECTIVOS

O  Marco  estabelece  entre  os  obxectivos  relacionados  coa  medida  horizontal  de
conservación e desenvolvemento da Rede Natura 2000 no medio forestal o
fomento dunha xestión forestal que garanta a conservación e restauración dos
hábitats e especies de interese comunitario que deron lugar á designación dos
lugares Natura 2000, mediante a conservación e restauración dos tipos de
hábitats e especies de interese comunitario, así como das especies e hábitats que
requiren un sistema de protección estrita.
Ademais dos obxectivos previstos no MNDR para as actuacións de carácter
horizontal nas zonas Rede Natura 2000, son tamén obxectivos da presente
medida:
- A conservación e restauración dos hábitats e especies que se han de protexer nos

espazos forestais.
- Fomento do uso social e recreativo dos espazos forestais.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

En  relación  coa  medida  horizontal  de conservación e desenvolvemento da Rede
Natura 2000 no medio  forestal, o Marco sinala que as Comunidades Autónomas
regularán para os seus respectivos territorios as condicións específicas de
aplicación. As actuacións incluídas nesta medida teñen como ámbito de
aplicación as superficies forestais dentro de zonas Natura 2000, non
contemplándose outro tipo de superficies que poderían ser beneficiarias das
actuacións  estabelecidas  nos  artigos  47,  49,  57,  58  e  59  do  Regulamento  (CE)
1698/2005.
Se ben as actuacións desta medida se concentrarán nas superficies forestais
dentro  de  zonas  Natura  2000,  tamén  poderán  considerarse  fóra  do  marco  da
medida horizontal actuacións nunha superficie forestal que non forme parte da
Rede Natura 2000.

227.1. Conservación e desenvolvemento da Rede Natura 2000 no medio
forestal (MEDIDA HORIZONTAL)
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ALCANCE E ACTUACIÓNS - Aplicación de medidas de conservación de trazos da paisaxe importantes para a flora e
fauna silvestres, que permitan a consecución dos obxectivos das directivas de aves e de
hábitats, melloren a coherencia ecolóxica da Rede Natura 2000 e procuren unha
conexión viábel entre os seus espazos.
- Aplicación de medidas de conservación e xestión de recursos naturais que fomenten a
compaxinación das actividades forestais coa mellora do funcionamento ecolóxico dos
ecosistemas.
- Accións de restauración forestal en cuncas degradadas, repoboamentos protectores,
medidas de conservación e manexo das masas naturais e restauración de áreas
degradadas.
- Accións de valorización social dos montes integrados na Rede Natura 2000:
construción, mantemento e dotación interior de aulas forestais e centros de
interpretación do medio forestal; creación de rutas verdes; creación de instalacións para
o fomento do uso social e a mellora da comprensión da importancia dos valores
ambientais.
- Elaboración ou revisión de proxectos de ordenación de montes e/ou plans de xestión
asociados ás actuacións mencionadas nos puntos anteriores.

Procedemento para garantir a compatibilidade coa biodiversidade e, en particular,
cos valores das zonas Natura 2000

As actuacións que se leven a cabo en zonas incluídas na Rede Natura 2000 deberán
axustarse aos plans de xestión das ditas zonas. En ausencia de plans de xestión, estarán
supeditadas á previa emisión dun informe favorábel do departamento competente en
materia de ambiente nos seguintes termos:

No caso de superficies que conten con plan de xestión forestal aprobado
pola Administración forestal, este plan debe contar co previo informe
favorábel da autoridade ambiental que garanta a compatibilidade das
actuacións nel contempladas coa biodiversidade.
No caso de que a superficie obxecto de actuación non conte con plan de
xestión forestal, previamente á tramitación do proxecto requirirase o
informe favorábel da autoridade ambiental competente.

227.2. Actuacións en superficie forestal fóra da Rede Natura 2000
- Accións de valorización social e recreativa dos montes non integrados na Rede Natura
2000: construción, mantemento e dotación interior de aulas forestais e centros de
interpretación do medio forestal; creación de rutas verdes; creación de instalacións para
o fomento do uso social e a mellora da comprensión da importancia dos valores
ambientais.
- Accións de restauración forestal en cuncas degradadas, repoboamentos protectores,
medidas de conservación e manexo das masas naturais e restauración de áreas
degradadas.
- Accións para mellorar o valor paisaxístico de superficies forestais de especial interese
paisaxístico ou ambiental.
- Elaboración ou revisión de proxectos de ordenación de montes e/ou plans de xestión
asociados ás actuacións mencionadas nos puntos anteriores.
Para poder beneficiarse das axudas, haberá que presentar un proxecto técnico elaborado
por un técnico competente no que, entre outros aspectos, se xustifique o carácter non
produtivo das actuacións.

REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA A MEDIDA 2.2.7.

ZONAS ELIXÍBEIS

En relación coa medida horizontal 227.1, o Marco Nacional sinala como
localización para as actuacións as zonas incluídas na Rede Natura 2000 ou que
estean oficialmente propostas para incorporarse a esta. Así mesmo, territorios
destinados a conservar ou fomentar os trazos da paisaxe necesarios para
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mellorar a coherencia ecolóxica desta rede, consonte o estabelecido no artigo 10
da Directiva de hábitats, e designados como tales pola autoridade competente.
Para o resto das actuacións non incluídas na medida horizontal considérase zona

elixíbel toda a superficie forestal de Galiza.

BENEFICIARIOS Persoas físicas ou xurídicas propietarias ou xestoras de superficies forestais.

En particular, comunidades de montes veciñais en man común e concellos con montes. Asociacións de
propietarios e de comunidades de montes. Mancomunidades de concellos.
En todo caso, os beneficiarios deberán acreditar suficientemente a titularidade ou a posesión dos terreos
sobre os que se vai actuar durante o tempo que duren os compromisos.

DESCRICIÓN DO VÍNCULO COS COMPROMISOS SUBSCRITOS DE CONFORMIDADE COA MEDIDA
PREVISTA NO ARTIGO 36, ALÍNEA b), INCISO v) DO REGULAMENTO (CE) 1698/2005 OU OUTROS
OBXECTIVOS AMBIENTAIS.
As actuacións que se levarán a cabo no ámbito desta medida están estreitamente vinculadas cos obxectivos
ambientais no que se refire ao medio forestal que figuran tanto na Estratexia Forestal española como na
Estratexia  de  Conservación  e  Uso  Sostíbel  da  Biodiversidade,  isto  é,  a  conservación  e  o  uso  sostíbel  da
diversidade biolóxica, nos seus diferentes niveis de poboación, especies e xenes, contida actual e
potencialmente nos diferentes ecosistemas forestais, que se traduce nos seguintes obxectivos comúns:

Garantir unha representación axeitada dos sistemas forestais na rede de espazos naturais protexidos e unha
xestión ambientalmente sostíbel.
Adoptar criterios de conservación e uso sostíbel da diversidade biolóxica na xestión das formacións forestais
sometidas a ordenación e manexo.
Restauración de sistemas forestais degradados, devolvéndolles o maior grao de naturalidade posíbel como
criterio de funcionamento ecolóxico.

Por outro lado, debe poñerse de manifesto que a diversidade biolóxica e o seu mantemento forman parte do
concepto de xestión sostíbel dos bosques cuñado na Conferencia Ministerial sobre Protección dos Bosques
en Europa.
DESCRICIÓN DO CARÁCTER DE UTILIDADE PÚBLICA QUE SE POTENCIARÁ.
Mediante a execución das actuacións previstas no marco desta medida potenciarase a preservación da diversidade
biolóxica de espazos forestais de alto valor natural situados en zonas Rede Natura 2000. O carácter de utilidade
pública maniféstase tamén a través do fomento do uso social, didáctico e recreativo do monte como espazo de uso
público e da contribución á conservación de paisaxes forestais de gran valor natural e cultural.

POSIBILIDADE DE ABOAR ANTICIPOS NAS AXUDAS LIGADAS AO INVESTIMENTO.
Poderanse aboar anticipos das axudas ao investimento relativas a esta medida nas condicións previstas no artigo 56
do Regulamento (CE) nº 1974/2006.

VÍNCULO DAS MEDIDAS PROPOSTAS COS PROGRAMAS FORESTAIS NACIONAIS OU SUBNACIONAIS OU
INSTRUMENTOS EQUIVALENTES E COA ESTRATEXIA FORESTAL COMUNITARIA.
As actuacións propostas seguen as directrices marcadas a nivel comunitario na Estratexia Forestal para a
Unión Europea, subliñan a importancia do papel plurifuncional dos bosques e a explotación sostíbel do
sector forestal, baseados nas súas funcións social, económica, ambiental, ecolóxica e cultural para o
desenvolvemento  da  sociedade  e  en  particular  das  zonas  rurais;  neste  sentido,  identifica  como  un  dos
elementos esenciais a significación da sostibilidade do sector forestal para conservar e aumentar a
diversidade biolóxica e as condicións de vida de animais e plantas, así como a loita contra o cambio
climático; por iso, recoñece a necesidade de conservación e protección de zonas representativas desde o
punto de visto ecolóxico, co fin de contribuír ao estabelecemento da rede ecolóxica Natura 2000.
Seguindo esta liña, o Plan Forestal español estabelece como un dos eixes prioritarios de actuación a
conservación e mellora da diversidade biolóxica nos espazos forestais, particularmente nos situados na
Rede Natura 2000.

INTENSIDADE DE AXUDA
PÚBLICA Por tratarse de actuacións que non presentan carácter produtivo, poderán
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alcanzar unha intensidade máxima de axuda pública do 100 %.

GASTO PÚBLICO REQUIRIDO POLA MEDIDA

- Gasto público total: 17.614.745 €

- Gasto comunitario: 10.139.047 €

- Gasto nacional: 7.475.698 €

Do total da medida, a contía correspondente ás
actuacións incluídas na parte horizontal
estabelecida  polo  MNDR  (227.1:  conservación  e
desenvolvemento da Rede Natura 2000 no
medio forestal) é a seguinte:

- Gasto público total: 13.192.853 €

- Comunitario:  7.593.806 €

- Nacional: 5.599.047 €

Biodiversidade: composición
de especies arbóreas
(distribución de especies en
bosques de coníferas, de
frondosas e mixtos)

Coníferas: 36,1 %

Frondosas: 40,1 %

Mixtos: 23,98 %

(1996-2006, III Inventario Forestal Nacional)

Biodiversidade: explotacións
agrarias con alto valor
natural (SAU de áreas
agrarias con alto valor
natural (Rede Natura 2000))

28,30 % (2004, IRENA 4)

Comúns de
base

Solo: zonas con risco de
erosión alto ou moi alto.

0,3 t/ha/ano (Eurostat, 2004)

Número de beneficiarios de
subvencións.

280 (200 na actuación horizontal e 80 na
actuación non horizontal)

Realización Volume total de
investimentos

- 14.109.395 € nas actuacións de carácter
horizontal

- 4.703.132 € nas actuacións nas actuacións non
horizontais

INDICADORES

Resultado

Superficies xestionadas
satisfactoriamente que
contribúen:

a) á biodiversidade e á
agricultura ou á
silvicultura de elevado
valor natural;

b) á calidade da auga;
c) á loita contra o cambio

climático;
d) á calidade do solo;

a  evitar  a  marxinación  e  o
abandono das terras.

23.880 ha
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Inversión da tendencia á
perda de biodiversidade
(medida a través da
poboación de aves de
labranza).

Favorábel

Mantemento de terras
agrícolas e forestais de alto
valor natural

Moi favorábel

Mellora na calidade da auga
(cambios no balance bruto
de nutrientes)

Favorábel
Repercusión

Contribución á loita contra o
cambio climático (aumento
da produción de enerxía
renovábel no ámbito rural)

Moi favorábel

Indicador adicional de realización:

Superficie en zonas Natura 2000 beneficiada por esta medida: 20.000 hectáreas.

  CRITERIOS DE PRIORIDADE

Na concesión de prioridade ás actuacións poderán terse en conta, entre outros, un ou varios dos seguintes
criterios de prioridade:

a)   Superficies situadas en áreas cualificadas como Rede Natura 2000.
e) Repercusión social das medidas.
f) Integración de accións no desenvolvemento do programa.
g) Condición de superficie concentrada, agrupada ou de titularidade pública ou de agrupación de

silvicultores, especialmente comunidades de montes veciñais en man común.
h) Superficies que conten cun plan de xestión, estean certificadas ou posúan un sistema de xestión forestal

sostíbel.
i) Superficie forestal afectada pola intervención.



Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza 2007-2013                                      . 17-12-2007

416

5.5. Eixe 3: Calidade de vida nas zonas rurais e diversificación da economía
rural

5.5.1. Medidas para diversificar a economía rural

As medidas dirixidas á diversificación da economía rural que se porán en marcha
no programa son as seguintes:

(311) Diversificación cara a actividades non agrícolas.

(312) Axuda á creación e ao desenvolvemento de microempresas.

(313) Fomento de actividades turísticas.
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EIXE 3 Calidade de vida nas zonas rurais e diversificación da economía rural

FUNDAMENTO
XURÍDICO

- Artigo 52, alínea a), inciso i) do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 53 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 35 e anexo II, artigo 5.3.3.1.1. do Regulamento (CE) nº 1974/2006, polo que se
estabelecen as disposicións de aplicación do Feader.

XUSTIFICACIÓN

A importancia das explotacións agrarias familiares no medio rural galego moi sensíbeis á
evolución dos mercados e ás variacións da PAC xustifica a articulación dunha medida para
contribuír á xeración e mantemento do emprego nestas explotacións en actividades e
servizos non agrarios como resposta á regresión económica e social así como ao
despoboamento rural, co obxectivo de aumentar a renda das familias dedicadas á actividade
agraria.
A diversificación é necesaria para o crecemento, o emprego e o desenvolvemento sostíbel en
zonas rurais, polo que contribúe a un mellor equilibrio territorial tanto en termos económicos
coma sociais e ambientais.

OBXECTIVOS

O obxectivo desta medida é ampliar o campo de actividades que desenvolver no marco das
explotacións agrarias, buscando a complementariedade e o máximo aproveitamento dos
recursos humanos, técnicos, patrimoniais, naturais e culturais vinculados á explotación
agraria.

Preténdese incentivar a diversificación e o carácter multifuncional das explotacións agrarias,
de xeito que os titulares ou os membros da súa familia inicien ou melloren unha actividade
empresarial dirixida cara a actividades que conten con demanda económica e social e que,
polo tanto, sexan capaces de xerar rendas que complementen as puramente agrarias.

En consecuencia, con esta medida preténdense crear condicións favorábeis para:
A implantación de actividades económicas distintas das puramente agrarias mais

ligadas á utilización de elementos e recursos propios da explotación agraria (incluída a
transformación e venda directa de produtos na explotación) que favorezan a
diversificación da economía destas familias.

Complementar as rendas das explotacións agrarias familiares con novas fontes de
ingresos procedentes de actividades compatíbeis coa actividade agraria.

Posibilitar no ámbito rural a posta en marcha de iniciativas empresariais de pequena
dimensión e carácter local, vinculadas á creación de postos de traballo e á xeración de
ingresos complementarios.

Aumentar  as  posibilidades  de  incorporación  da  muller  e  os  mozos/as  ao  mundo
laboral xerando emprego en novas actividades na economía rural. As actividades de
diversificación no marco da explotación agraria constitúen unha alternativa laboral
idónea á tradicional axuda familiar ou ao traballo fóra da explotación, especialmente
para a muller, ao facilitarlle a conciliación da súa vida familiar e laboral. Trátase, polo
tanto, dun instrumento útil para xerar emprego, especialmente feminino, e propiciar a
permanencia das familias no medio rural.

COHERENCIA INTERNA E COMPLEMENTARIEDADE: complementa as posibilidades que
ofrecen as medidas de investimentos en explotacións agrarias (121) e instalación de
mozos/as (112),  reservando para esta  medida 311 os  investimentos en diversificación non
agraria.



Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza 2007-2013                                      . 17-12-2007

418

MEDIDA 3.1.1. Diversificación cara a actividades non agrícolas

ALCANCE E
ACCIÓNS

Baixo a denominación de creación e mellora de actividades de diversificación das
explotacións agrarias inclúese un amplo abano de actuacións. En xeral, concederanse
subvencións que fomenten o inicio ou a mellora de calquera actividade produtiva non agraria
que supoña un complemento da renda dos agricultores e que permita un mellor
aproveitamento das infraestruturas e os bens de capital existentes na explotación (espazo
para aloxamento, maquinaria, terras, etc.) ou da man de obra excedente.

Con carácter xeral, a actividade de diversificación levarase a cabo nas instalacións da propia
explotación. No entanto, a normativa sectorial ou urbanística de aplicación (en particular a
Lei  9/2002,  do 30 de decembro,  de ordenación urbanística  e  protección do medio rural  de
Galicia,  e  a  Lei  15/2004,  do  29  de  decembro,  que  modifica  a  anterior)  pode  impedir  o
anterior para certos tipos de actividades e/ou en certas áreas do medio rural galego. Nestes
casos será suficiente con que a actividade de diversificación se desenvolva no ámbito ou
área rural próxima á explotación agraria.

 A título ilustrativo, pódense citar as seguintes actuacións:

Acondicionamento, fabricación, transformación e comercialización de produtos
agrarios na propia explotación, con especial atención aos produtos amparados en
denominacións de calidade. O resultado da transformación dos produtos agrarios serán
produtos non incluídos no anexo I do Tratado ou, en todo caso, deberá cumprirse que, de
existir operacións referidas a produtos do anexo I, estas teñan un carácter secundario
dentro do proxecto auxiliado.

Venda de produtos agrarios ou especialidades locais na propia explotación. A venda
directa na propia explotación referirase maioritariamente a produtos non incluídos no
anexo I do Tratado.

Elaboración e venda na explotación de produtos de artesanía.
Agroturismo: inclúe o acondicionamento e mellora das instalacións da explotación

agraria para a súa utilización como aloxamento de capacidade reducida (máximo de 20
prazas) e/ou outros servizos turísticos complementarios dirixidos aos hóspedes aloxados
como servizos de restauración, instalacións deportivas, recreativas ou actividades
complementarias (visitas ou percorridos turísticos, degustacións gastronómicas, etc.).

 Outras actividades de diversificación como actividades culturais, recreativas ou
deportivas (rutas de sendeirismo, bicicleta, ecuestres, etc.), formativas ou didácticas
(granxas-escola, organización de visitas guiadas para colectivos específicos con fins
didácticos, etc.), ambientais (centros de interpretación da natureza, aulas da natureza,
etc.) asociadas á valorización dos recursos patrimoniais, histórico-culturais, naturais ou
paisaxísticos ou a ecosistemas agrarios e/ou forestais presentes na zona.

Actividades de subministración de produtos e servizos a empresas do sector primario
(agrario e forestal), á industria agroalimentaria e, en xeral, do sector industrial ou do
sector servizos.

Prestación  de  servizos  á  poboación  como  servizos  de  gardaría,  de  asistencia  a
maiores, minusválidos ou outros colectivos desfavorecidos, servizos educativos,
relacionados co uso das NTIC, etc.

Actividades relacionadas coas enerxías renovábeis como instalacións para a
produción de biomasa ou produción e venda de biocarburante.

REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA A MEDIDA 3.1.1.

BENEFICIARIOS

Poderán ser beneficiarios desta medida, tal e como estabelece o artigo 35 do Regulamento
(CE) nº 1974/2006, os membros dunha unidade familiar ligada a unha explotación agraria,
entendendo  como  tales  as  persoas  físicas  ou  xurídicas,  ou  un  grupo  de  persoas  físicas  ou
xurídicas, que realicen actividades agrarias nunha explotación no momento de solicitar a
axuda. Quedarán excluídos desta medida os asalariados agrarios.

Os solicitantes deberán presentar un proxecto de diversificación onde se describa a
actividade que se vai desenvolver, detallando os investimentos e gastos que se realizarán,
incluído un estudo de viabilidadee económica da actividade, así como cumprir con todos
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aqueles requisitos necesarios de acordo coa normativa sectorial de aplicación (turismo,
ambiente, normas urbanísticas e de ordenación territorial, etc.).

POSIBILIDADE DE ABOAR ANTICIPOS NAS AXUDAS LIGADAS AO INVESTIMENTO.

Poderanse aboar anticipos das axudas ao investimento previstas nesta medida nas condicións previstas no
artigo 56 do Regulamento (CE) nº 1974/2006.

CONFIRMACIÓN DE QUE A MEDIDA RESPECTARÁ OS PROCEDEMENTOS APLICÁBEIS ÁS AXUDAS ESTATAIS E OS
CRITERIOS  DE  COMPATIBILIDADE  MATERIAL,  E  EN  PARTICULAR  OS  LÍMITES  MÁXIMOS  DO  TOTAL  DAS  AXUDAS
PÚBLICAS CONFORME OS ARTIGOS 87 A 89 DO TRATADO.

Na aplicación desta medida respectaranse os procedementos aplicábeis ás axudas estatais e os criterios de
compatibilidade material, e en particular os límites máximos do total das axudas públicas conforme os artigos
87 a 89 do Tratado.

REFERENCIAS DE TODAS AS OPERACIÓNS OU CONTRATOS EN CURSO DO PERÍODO ANTERIOR, INCLUÍDAS AS
CONDICIÓNS FINANCEIRAS, E DOS PROCEDEMENTOS E NORMAS (INCLUÍDOS OS TRANSITORIOS) APLICÁBEIS A
ESTES DE CONFORMIDADE CO REGULAMENTO (CE) Nº 1320/2006, POLO QUE SE ESTABELECEN NORMAS PARA A
TRANSICIÓN Á AXUDA AO DESENVOLVEMENTO RURAL ESTABELECIDA NO REGULAMENTO (CE) Nº 1698/2005.

Non hai operacións nin contratos en curso do período anterior relacionados con esta medida.

DEMOSTRACIÓN DE QUE, NO CASO DOS INVESTIMENTOS, A AXUDA CÉNTRASE EN OBXECTIVOS CLARAMENTE
DEFINIDOS QUE REFLICTEN AS NECESIDADES TERRITORIAIS E AS DIFICULTADES ESTRUTURAIS DETECTADAS.

 Os investimentos que realizar céntranse en obxectivos claramente definidos, que reflicten as necesidades do
territorio rural e as dificultades detectadas, en particular no que respecta á necesidade de fomentar a
diversificación da actividade económica no medio rural, co fin de crear fontes de emprego e renda
complementarias á actividade agraria.

CONCEPTOS
SUBVENCIONÁBEI
S

Entre os conceptos subvencionábeis poderán incluírse os seguintes:

Construción, adquisición ou mellora de inmóbeis.
Adquisición de terreos non edificados necesarios para a implantación de
proxectos até un máximo do 10 % do investimento subvencionábel.
Acondicionamento, rehabilitación ou mellora de elementos patrimoniais da
explotación agraria, adquisición de maquinaria e equipamento necesario para o
desenvolvemento da actividade, incluídos o equipamento e aplicacións
informáticas.
Investimentos necesarios para o acondicionamento, adecuación ou mellora de
espazos da explotación para o desenvolvemento de visitas e percorridos turísticos
ou outras actividades.
Investimentos necesarios para o aforro enerxético e hídrico no desenvolvemento
da actividade, eliminación de barreiras arquitectónicas, etc.
En xeral, outros investimentos materiais e inmateriais necesarios para a
execución do proxecto.
Custos xerais asociados aos investimentos que se efectúen como honorarios de
arquitectos, enxeñeiros e asesores, estudos de viabilidadee, consultoría para o
deseño estratéxico do proxecto de diversificación ou adquisición de patentes e
licenzas. O importe total dos custos xerais non poderá superar o máximo do 20 %
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do investimento subvencionábel.
Conceptos incluídos na prima de inicio, que poderá cubrir os gastos de constitución
(gastos notariais e rexistrais, administrativos, etc.) e outros gastos asociados á posta
en marcha da actividade como custos  salariais  correspondentes ao primeiro  ano de
actividade do promotor do proxecto ou dos seus empregados, formación específica
para  a  adquisición  de  competencias,  etc.  O  importe  total  da  prima  de  inicio  non
poderá superar a contía máxima de 12.000 euros por proxecto.

TIPO  E
INTENSIDADE DA
AXUDA

As axudas poderán consistir en:

subvencións de capital;
prima de inicio, que poderá alcanzar unha contía máxima de 12.000 €.

A intensidade da axuda poderá alcanzar até un máximo do 50 % dos gastos elixíbeis,
debendo  respectar  os  requisitos  e  a  intensidade  de  axuda  máxima  fixada  no
Regulamento (CE) nº 70/2001 da Comisión, do 12 de xaneiro de 2001, relativo á
aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado CE ás axudas estatais ás pequenas e medianas
empresas, ou a normativa que o substitúa.

Os gastos incluídos na prima de inicio ampáranse no Regulamento (CE) nº 1998/2006 da
Comisión,  do  15  de  decembro  de  2006,  relativo  á  aplicación  dos  artigos  67  e  88  do
Tratado ás axudas de minimis.

GASTO PÚBLICO

Gasto público total: 2.184.164 €

Comunitario: 1.257.205 €

Nacional: 926.959 €

Agricultores con outra actividade remunerada
(% de titulares de explotación con outra
actividade remunerada)

12,3 % ( 2003, Eurostat)
Comúns de
base Desenvolvemento do emprego en sectores non

agrarios (emprego en actividades secundarias e
terciarias)

895.500 (2002, Eurostat)

INDICADORES

Realización Número de beneficiarios (por xénero, idade e
actividade)

Mulleres: 23

Homes: 31

Persoas xurídicas: 6

< 40 anos: 33

>= 40 anos: 21

Servizos: 15

Comercio: 15

Artesanía: 23

Outros: 7

Total: 60
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Volume total de investimentos

Servizos: 1,32 M €

Comercio: 1,32 M €

Artesanía: 2,04 M €

Outros: 0,61 M €

Total: 5,29 M €

Aumento no valor engadido bruto non agrícola
da actividade empresarial apoiada

2,24 M €
Resultado

Número bruto de traballos creados 27

Crecemento económico (aumento do VEN (pps)) 4,60 M €
Repercusión

Creación de emprego (aumento neto de
ocupados)

184

  CRITERIOS DE PRIORIDADE

En función das necesidades, os recursos financeiros dispoñíbeis e a xestión da medida, poderán utilizarse,
entre outros, os seguintes criterios de prioridade de proxectos:

nivel de desenvolvemento socioeconómico da zona onde se vai situar a actividade;
relación do proxecto coa posta en valor de produtos ou especialidades locais;
xeración de emprego;
viabilidadee económica;
interese para a economía da zona;
proxectos promovidos por mulleres e/ou mozos/as.
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EIXE 3 Calidade de vida nas zonas rurais e diversificación da economía rural

FUNDAMENTO
XURÍDICO

- Artigo 52, alínea a), inciso ii) do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 54 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Anexo II, artigo 5.3.3.1.2. do Regulamento (CE) nº 1974/2006, polo que se
estabelecen as disposicións de aplicación do Feader.

XUSTIFICACIÓN

Cómpre proporcionar apoio específico para crear e desenvolver micronegocios co fin de
inverter as tendencias negativas económicas e sociais das zonas rurais. Isto pode
axudar a promover o espírito emprendedor e a desenvolver a estrutura económica en
zonas rurais contribuíndo así ao desenvolvemento da Estratexia de Lisboa.

Medida destinada á diversificación da economía rural.

OBXECTIVOS

Os sectores secundario e terciario presentan en boa parte das áreas rurais galegas un
escaso nivel de desenvolvemento. Están constituídos por un número reducido de
empresas, na súa maioría de carácter familiar, con baixa produtividade e concentradas
en sectores tradicionais.
Preténdese a posta en marcha de medidas que fomenten a diversificación económica,
contribuíndo á creación dun tecido empresarial dinámico que amortice os efectos do proceso
de axuste agrario.
O obxectivo principal desta medida é contribuír á creación de novos empregos e á
revitalización económica dos territorios rurais a través do apoio á creación e desenvolvemento
de microempresas que contribúan a contrarrestar a tendencia ao declive económico e social e
ao despoboamento das zonas rurais.

ALCANCE E
ACCIÓNS

Con esta liña prestaraselle axuda á creación, modernización, ampliación ou traslado de
pequenas unidades de produción, distintas das agrarias, radicadas nas áreas rurais
galegas.

REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA A MEDIDA 3.1.2.

Número de empregados menor de 10 /e
BENEFICIARIOS Volume de negocios anual ou balance xeral anual non superior a 2 millóns de

euros.

Persoas físicas ou xurídicas que acometan proxectos de creación, modernización, ampliación ou traslado da
dita microempresa.

DESCRICIÓN

"TIPO DE EMPRESAS
BENEFICIARIAS"

Microempresas definidas pola Recomendación 2003/361/CE.

DESCRICIÓN DO TIPO DE
OPERACIÓNS E CONCEPTOS
SUBVENCIONÁBEIS

Creación, modernización, ampliación e/ou traslado de pequenas unidades de
produción (traballo autónomo, PEME ou entidades de economía social) que
contribúan  a  consolidar  novas  actividades  no  medio  rural,  de  xeito  que  se
amplíe o abano de actividades sectoriais existentes en ámbitos como os
seguintes:

industria manufectureira;
proxectos de transformación de produtos agrarios e forestais; os
proxectos de transformación de produtos agrarios serán de moi
pequena escala e terán carácter artesanal;
comercio;
artesanía local;
actividades turísticas, deportivas ou recreativas;
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servizos a empresas e á poboación, etc.

Serán subvencionábeis os investimentos materiais e inmateriais necesarios
para o desenvolvemento do proxecto, como son:

Construción, adquisición ou mellora de inmóbeis.
Adquisición de terreos non edificados necesarios para a implantación
de  proxectos  até  un  máximo  do  10  %  do  investimento
subvencionábel.
Adquisición  de  maquinaria  e  equipamento  necesario  para  o
desenvolvemento da actividade, incluído o equipamento e
aplicacións informáticas.
Outros investimentos materiais e inmateriais necesarios para a
execución do proxecto.
Custos xerais asociados aos investimentos que se efectúen como
honorarios de arquitectos, enxeñeiros e asesores, estudos de
viabilidade ou adquisición de patentes e licenzas. O importe total dos
custos xerais non poderá superar o máximo do 20 % do investimento
subvencionábel.

Ademais, poderán subvencionarse, en concepto de prima de inicio, os
seguintes gastos: gastos de constitución (gastos notariais e rexistrais,
administrativos, etc.) e outros gastos de posta en marcha como custos
salariais correspondentes ao primeiro ano de actividade do promotor do
proxecto ou dos seus empregados, formación específica para a adquisición
de competencias, etc. O importe total da prima de inicio non poderá superar
a contía máxima de 12.000 euros.

POSIBILIDADE DE ABOAR ANTICIPOS NAS AXUDAS LIGADAS AO INVESTIMENTO.

Poderanse aboar anticipos das axudas ao investimento previstas nesta medida nas condicións previstas no
artigo 56 do Regulamento (CE) nº 1974/2006.

CONFIRMACIÓN DE QUE A MEDIDA RESPECTARÁ OS PROCEDEMENTOS APLICÁBEIS ÁS AXUDAS ESTATAIS E OS
CRITERIOS  DE  COMPATIBILIDADE  MATERIAL,  E  EN  PARTICULAR  OS  LÍMITES  MÁXIMOS  DO  TOTAL  DAS  AXUDAS
PÚBLICAS CONFORME OS ARTIGOS 87 A 89 DO TRATADO.

Na aplicación desta medida respectaranse os procedementos aplicábeis ás axudas estatais e os criterios de
compatibilidade material, e en particular os límites máximos do total das axudas públicas conforme os artigos
87 a 89 do Tratado.

REFERENCIAS DE TODAS AS OPERACIÓNS OU CONTRATOS EN CURSO DO PERÍODO ANTERIOR, INCLUÍDAS AS
CONDICIÓNS FINANCEIRAS, E DOS PROCEDEMENTOS E NORMAS (INCLUÍDOS OS TRANSITORIOS) APLICÁBEIS A
ESTES DE CONFORMIDADE CO REGULAMENTO (CE) Nº 1320/2006, POLO QUE SE ESTABELECEN NORMAS PARA A
TRANSICIÓN Á AXUDA AO DESENVOLVEMENTO RURAL ESTABELECIDA NO REGULAMENTO (CE) Nº 1698/2005.

Non hai operacións nin contratos en curso do período anterior relacionados con esta medida.

DEMOSTRACIÓN DE QUE, NO CASO DOS INVESTIMENTOS, A AXUDA CÉNTRASE EN OBXECTIVOS CLARAMENTE
DEFINIDOS QUE REFLICTEN AS NECESIDADES TERRITORIAIS E AS DIFICULTADES ESTRUTURAIS DETECTADAS.

A axuda ás actuacións previstas nesta medida responde, tal e como se desprende da análise estratéxica
efectuada, á necesidade de dinamizar e diversificar o tecido empresarial no medio rural galego promovendo o
espírito emprendedor para a creación e desenvolvemento de microempresas que contribúan a conformar
unha estrutura económica viábel e diversificada no medio rural, xeradora de rendas e oportunidades de
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emprego.

TIPO E INTENSIDADE

 DA AXUDA

As axudas poderán consistir en:
subvencións de capital;
prima de inicio, que poderá alcanzar unha contía máxima de 12.000

€.
A intensidade da axuda poderá alcanzar até un máximo do 50 % dos gastos
elixíbeis, debendo respectar os requisitos e a intensidade de axuda máxima
fixada no Regulamento (CE)  nº  70/2001 da Comisión,  do 12 de xaneiro  de
2001, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado CE ás axudas
estatais ás pequenas e medianas empresas, ou a normativa que o substitúa.

Os gastos incluídos na prima de inicio ampáranse no Regulamento (CE) nº
1998/2006 da Comisión, do 15 de decembro de 2006, relativo á aplicación
dos artigos 67 e 88 do Tratado ás axudas de minimis.

GASTO PÚBLICO

Gasto público total = 63.462.114 €

Comunitario = 36.528.793 €

Nacional = 26.933.321 €

Agricultores con outra actividade remunerada (%
de titulares de explotación con outra actividade
remunerada)

12,3 % ( 2003, Eurostat)
Comúns de
base Desenvolvemento do emprego en sectores non

agrarios (emprego en actividades secundarias e
terciarias)

895.500 ( 2002, Eurostat)

Número de microempresas subvencionadas (por
xénero e idade do/a promotor/a e tipo de micro-
empresa)

Promotor muller: 160

Promotor home: 205

Promotor persoa xurídica:
425

Promotor < 40 anos: 185

Promotor >= 40 anos: 180

Nova: 460

Existente: 330

TOTAL: 790

Realización

Volume total do investimento 156,6 millóns €

Aumento no valor engadido bruto non agrícola da
actividade empresarial apoiada

40,3 M €

Resultado Número bruto de traballos creados (por xénero,
idade  e  traballos  en  explotacións  agrarias  e  fóra
das explotacións agrarias)

783

INDICADORES

Repercusión Crecemento económico (aumento do VEN (pps)) 31,3 M €
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Creación de emprego (aumento neto de
ocupados)

1.253

CRITERIOS DE PRIORIDADE

Poderanse usar, entre outros, os seguintes criterios de prioridade de proxectos:

1- Nivel de desenvolvemento socioeconómico da zona onde se vai situar a actividade.

2- Capacidade para xerar emprego e/ou renda directos.

3- Mobilización e posta en valor de recursos endóxenos.

4- Capacidade de arrastre sobre outras actividades da zona (xeración de emprego e renda inducidos).

5- Grao de innovación do proxecto.

6- Participación de mulleres e/ou mozos/as.

7- Incidencia en colectivos con dificultades de inserción.

8- Residencia dos promotores no medio rural.
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EIXE 3 Calidade de vida nas zonas rurais e diversificación da economía rural

FUNDAMENTO
XURÍDICO

- Artigo 52, alínea a), inciso iii) do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 55 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Anexo II, artigo 5.3.3.1.3. do Regulamento (CE) nº 1974/2006, polo que se estabelecen
as disposicións de aplicación do Feader.

XUSTIFICACIÓN

Para inverter as tendencias negativas na economía das zonas rurais e o seu
despoboamento, proporcionarase un apoio para o estímulo das actividades turísticas. O
turismo é un sector en desenvolvemento importante en moitas zonas rurais e por iso crea
novas posibilidades de emprego e aumenta a atracción global do medio rural.

Medida destinada á diversificación da economía rural.

OBXECTIVOS

O  obxectivo  xenérico  desta  medida  é  fomentar  a  consolidación  e  mellora  da  oferta
turística e as infraestruturas turísticas nas zonas rurais, apoiando actuacións que
contribúan a crear condicións favorábeis para o desenvolvemento de novas empresas
turísticas como fórmula idónea para a diversificación económica das zonas rurais,
xeradora de rendas e oportunidades de emprego alternativas á actividade agraria.
Ao longo dos últimos 15 anos o sector do turismo rural en Galiza experimentou un forte
crecemento da oferta de aloxamento, de xeito que na actualidade existe xa unha
importante rede de aloxamentos rurais que abrangue a práctica totalidade do territorio.
Unha vez estabelecida esta oferta, cómpre realizar actuacións que teñan por obxectivo a
consolidación  do  sector.  De  aí  que  os  obxectivos  específicos  que  se  pretendan  alcanzar
con esta medida sexan os seguintes:

Reforzar e consolidar a viabilidade do tecido empresarial implantado no medio rural
arredor do sector turístico, baixo parámetros de calidade e sostibilidade.
Coordinación de actuacións de dinamización do turismo rural, incidindo na busca de
sinerxías e promoción conxunta de proxectos por parte das entidades do sector.
Favorecer a consolidación dunha cultura empresarial turística que aproveite as
vantaxes dunha oferta turística integrada, baseada en criterios de calidade.
Impulsar o desenvolvemento de produtos turísticos específicos e a posta en marcha
de canles de venda axeitadas para a súa distribución, adaptadas á oferta de
aloxamento existente e ás demandas dos clientes potenciais.
Impulsar o uso das novas tecnoloxías da información e a comunicación como activo
estratéxico que facilite novas vías de comercialización.
Contribuír á desestacionalización e diversificación da demanda turística,
fomentando unha estancia activa no ámbito rural como destino turístico atractivo, a
través da oferta de servizos turísticos integrais que combinen unha gama variada de
actividades e servizos.
Posta en valor e uso turístico da riqueza histórico-artística, patrimonial, cultural e
natural do territorio rural galego.
Apoiar a promoción e comercialización do turismo rural para abrilo a novos
segmentos de mercado.
Sensibilización e implicación da poboación rural e os axentes locais implantados no
territorio rural sobre a importancia e posibilidades do medio rural como destino
turístico emerxente vinculado á valorización do patrimonio natural, cultural e
paisaxístico.

ALCANCE E
ACCIÓNS

LIÑA A) ACTUACIÓNS DE DESENVOLVEMENTO, PROMOCIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE
NOVOS PRODUTOS E SERVIZOS TURÍSTICOS.
Nesta liña incluiranse actuacións dirixidas a:

Apoio a proxectos que aposten por crear e desenvolver produtos turísticos
innovadores e diferenciados respecto da oferta existente (pola calidade, polo
produto, polas canles de comercialización, instalacións, tecnoloxías utilizadas, etc.).
Atenderase especialmente a aquelas actuacións de xestión conxunta dun ou varios
servizos turísticos ou ao desenvolvemento de produtos que integren unha oferta
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combinada de diversos servizos turísticos (aloxamentos, restauración, oferta de
actividades ou instalacións complementarias de lecer, recreativas ou deportivas,
visitas guiadas, comercialización de produtos artesanais, etc.).

 Así mesmo, favoreceranse as actuacións tendentes á promoción e
comercialización dos ditos produtos, en especial aquelas que aproveiten as vantaxes
das novas tecnoloxías da información e a comunicación.

LIÑA B) POSTA EN VALOR E USO TURÍSTICO DOS RECURSOS PATRIMONIAIS E
NATURAIS DO ÁMBITO RURAL
Apoio a actividades que impliquen a posta en valor da riqueza histórica, cultural,
patrimonial, natural e paisaxística das zonas rurais, promovendo actuacións que
incrementen e diversifiquen as posibilidades de lecer. Dentro deste punto encádranse
actuacións como as seguintes:

Infraestruturas turísticas de pequena escala dirixidas á información, atención,
acollida e recepción do visitante (puntos de información turística, centros de
interpretación, museos, centros de reserva turística, etc.).

Adecuación, acondicionamento e/ou equipamento de espazos naturais con fins
recreativos ou turísticos (itinerarios ou circuítos temáticos, sendeiros de
interpretación da natureza, adecuación de espazos para a práctica deportiva, etc.),
coidando o seu tratamento paisaxístico e ambiental para asegurar a súa
sostibilidade.

Deseño e implantación ou mellora de sistemas de información para o visitante
(proxectos de sinalización turística, organización de visitas guiadas, etc.).

COHERENCIA INTERNA E COMPLEMENTARIEDADE. As operacións elixíbeis nesta medida
estarán coordinadas coas actuacións na materia que leve a cabo a autoridade
competente  en  materia  de  turismo  na  Comunidade  Autónoma,  a  Dirección  Xeral  de
Turismo da Consellería de Innovación e Industria, que tamén poderían ter
cofinanciamento comunitario. Para isto asinarase un convenio entre a dita Dirección Xeral
e o órgano xestor desta medida, co fin de asegurar que non exista solapamento entre as
actuacións  subvencionábeis;  convenio  que  virá  a  actualizar  para  o  novo  período  2007-
2013 o que xa existe na actualidade (Convenio entre a Consellería de Innovación e
Industria e a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural "para a coordinación de
actuacións públicas sobre o turismo na Comunidade Autónoma de Galicia dentro dos
programas de desenvolvemento rural").

Canto á coherencia interna do PDR, co fin de definir criterios de demarcación entre as
distintas medidas do Programa, non se subvencionarán no marco da medida 313 as
actuacións incluídas na medida 311 (diversificación cara a actividades non agrarias) de
apoio a actividades turísticas (agroturismo, actividades recreativas) promovidas por
membros das unidades familiares das explotacións agrarias; tampouco se
subvencionarán no marco desta medida 313 os proxectos empresariais no sector turístico
promovidos por emprendedores no medio rural, os cales recibirán apoio a través da
medida 312 (microempresas).

REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA A MEDIDA 3.1.3.

BENEFICIARIOS

As actuacións contempladas nesta medida poderá levalas a cabo directamente a Administración ou ben a
través da concesión de axudas a:

Organismos relacionados co desenvolvemento ou a promoción do turismo: padroados de turismo,
consorcios turísticos, empresas públicas municipais, mancomunidades ou consorcios locais e demais
entidades públicas interesadas no desenvolvemento turístico no medio rural.

Asociacións, federacións e confederacións de empresarios do sector turístico (hostalaría,
estabelecementos de turismo rural, actividades recreativas e deportivas, etc.).

Asociacións, fundacións e entidades privadas sen ánimo de lucro.
Persoas físicas ou xurídicas, ou as súas asociacións ou agrupacións, interesadas en promover
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actuacións de incentivo de actividades turísticas nas áreas rurais.

DESCRICIÓN DO TIPO DE
OPERACIÓNS CUBERTAS

Investimentos materiais e inmateriais necesarios para a execución das
operacións, como son:

Construción, adquisición ou mellora de inmóbeis.
Construción, adquisición e mellora de estruturas e infraestruturas

turísticas.
Adquisición de terreos, co límite do 10 % do custo elixíbel da

operación.
Adquisición de maquinaria e equipos necesarios para a execución

da actuación, incluídas as aplicacións informáticas.
Custos xerais asociados cos investimentos que se efectúen como

honorarios de arquitectos, enxeñeiros e asesores, estudos de
viabilidade ou adquisición de patentes e licenzas. O importe total dos
custos xerais non poderá superar o máximo do 20 % do investimento
subvencionábel.

Deseño e realización de servizos e equipamentos complementarios
vinculados ás infraestruturas turísticas.

Desenvolvemento de produtos e servizos turísticos distintos do
aloxamento.

Deseño, promoción e/ou comercialización de paquetes turísticos
dirixidos ao medio rural.

Material informativo, creación de páxinas web, campañas e
eventos de difusión e promoción turística, etc.

INTENSIDADE DA AXUDA

No caso de proxectos promovidos por entidades públicas, a intensidade da
axuda poderá chegar ao 100 %. Nos demais casos, a intensidade da axuda
será como máximo do 75 %.
A axuda para as actuacións incluídas na liña A) ampárase no Regulamento
(CE) nº 1998/2006 da Comisión, do 15 de decembro de 2006, relativo á
aplicación dos artigos 67 e 88 do Tratado ás axudas de minimis.

CONFIRMACIÓN DE QUE A MEDIDA RESPECTARÁ OS PROCEDEMENTOS APLICÁBEIS ÁS AXUDAS ESTATAIS E OS
CRITERIOS DE COMPATIBILIDADE MATERIAL, E EN PARTICULAR OS LÍMITES MÁXIMOS DO TOTAL DAS AXUDAS
PÚBLICAS CONFORME OS ARTIGOS 87 A 89 DO TRATADO.

Garántese que as actuacións incluídas nesta medida respectarán os procedementos e normas aplicábeis
ás axudas estatais e os criterios de compatibilidade material, en particular os límites máximos das axudas
públicas conforme os artigos 87 a 89 do Tratado.

REFERENCIAS DE TODAS AS OPERACIÓNS OU CONTRATOS EN CURSO DO PERÍODO ANTERIOR, INCLUÍDAS AS
CONDICIÓNS FINANCEIRAS, E DOS PROCEDEMENTOS E NORMAS (INCLUÍDOS OS TRANSITORIOS) APLICÁBEIS A
ESTES DE CONFORMIDADE CO REGULAMENTO (CE) Nº 1320/2006, POLO QUE SE ESTABELECEN NORMAS PARA A
TRANSICIÓN Á AXUDA AO DESENVOLVEMENTO RURAL ESTABELECIDA NO REGULAMENTO (CE) Nº 1698/2005.

Non hai operacións nin contratos en curso do período anterior relacionados con esta medida.

DEMOSTRACIÓN DE QUE, NO CASO DOS INVESTIMENTOS, A AXUDA CÉNTRASE EN OBXECTIVOS CLARAMENTE
DEFINIDOS QUE REFLICTEN AS NECESIDADES TERRITORIAIS E AS DIFICULTADES ESTRUTURAIS DETECTADAS.
Os investimentos que se leven a cabo no marco desta medida centraranse en obxectivos claramente
definidos que reflicten as necesidades territoriais e dificultades estruturais detectadas no ámbito das
actividades e infraestruturas turísticas no medio rural galego.

POSIBILIDADE DE ABOAR ANTICIPOS NAS AXUDAS LIGADAS AO INVESTIMENTO.

Poderanse aboar anticipos das axudas ao investimento relativas a esta medida nas condicións previstas no
artigo 56 do Regulamento (CE) nº 1974/2006.

GASTO PÚBLICO Total: 7.142.219 €
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Comunitario: 4.111.061 €
Nacional: 3.031.158 €

Comúns de
base

Infraestrutura turística en áreas rurais
(número de camas en hoteis, cámpings,
apartamentos...)

115.979 camas (2004, Eurostat)

Número de novas accións turísticas
subvencionadas 200

Realización
Volume total de investimentos 9,0 millóns €
Número adicional de turistas 80.000

Resultado
Número de bruto de traballos creados 0
Crecemento económico (aumento do
VEN (pps))

1,8 millóns de euros

INDICADORE
S

Repercusión
Creación de emprego (aumento neto de
ocupados)

50

 CRITERIOS DE PRIORIDADE

Poderanse usar, entre outros, os seguintes criterios de prioridade de proxectos:

Proxectos de xestión e comercialización conxunta de produtos turísticos promovidos por
asociacións de empresas prestadoras de servizos turísticos.
Capacidade de inducir á creación de emprego e á xeración de renda.
Carácter innovador e diferencial dos produtos ou servizos turísticos.
Uso das novas tecnoloxías da información e a comunicación.
Localización da actuación e grao de desenvolvemento das infraestruturas turísticas.
Contribución á diversificación e desestacionalización do sector turístico.
Complementariedade con actuacións efectuadas no marco de plans de dinamización turística.
Implicación no proxecto de mulleres, mozos/as ou colectivos de difícil inserción, ou ben vinculación
do proxecto con este tipo de colectivos.
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5.5.2. Medidas destinadas a mellorar a calidade de vida nas zonas
rurais

As medidas dirixidas á mellora da calidade de vida que se inclúen neste programa
son as seguintes:

(321) Servizos básicos para a economía e a poboación rural.

(323) Conservación e mellora do patrimonio rural.
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MEDIDA 3.2.1. Servizos básicos para a economía e a poboación rural

EIXE 3 Calidade de vida nas zonas rurais e diversificación da economía rural.

FUNDAMENTO
XURÍDICO

- Artigo 52, alínea b), inciso i) do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 56 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Anexo II, artigo 5.3.3.2.1. do Regulamento (CE) nº 1974/2006, polo que se
estabelecen as disposicións de aplicación do Feader.

XUSTIFICACIÓN

A regresión demográfica, económica e social que experimentan as zonas rurais fai
necesaria a axuda para o desenvolvemento de máis e mellores servizos básicos para a
economía e a poboación que contribúan á mellora das condicións de vida rural.

Medida destinada á mellora da calidade de vida nas zonas rurais.

OBXECTIVOS

O obxectivo básico que alcanzar con esta medida é a mellora das condicións de vida dos
residentes en áreas rurais. Para isto é necesario, por unha parte, mellorar as dotacións
existentes de infraestruturas básicas e, por outra, levar a cabo actuacións dirixidas a fomentar
a implantación e a mellora dos servizos básicos demandados pola poboación rural.

ALCANCE E ACCIÓNS

Formúlanse nesta medida tres tipos de liñas de actuación diferenciadas:

- LIÑA A: subvencións destinadas a apoiar proxectos sen ánimo de lucro realizados por
habitantes de áreas rurais, as súas asociacións ou agrupacións, dirixidos á
implantación e/ou mellora de servizos, e as infraestruturas asociadas a estes,
relacionados con: a educación, os servizos sociais ou asistenciais (atención á infancia, a
maiores, minusválidos, etc.), o acceso ás NTIC, servizos recreativos, culturais,
deportivos, de lecer, etc.

-  LIÑA  B: apoio a proxectos de creación e desenvolvemento de centros de servizos,
outras infraestruturas para redes de cooperación e servizos entre empresas, así como
equipamentos a pequena escala, que faciliten a implantación ou mellora de empresas
en ámbitos rurais, fomentando en particular a redución da brecha dixital e a
implantación de novas tecnoloxías.

- LIÑA C: investimento directo da Administración autonómica e axudas a entidades
públicas locais que teñan como finalidade a creación e/ou mellora das infraestruturas
vinculadas a servizos básicos en áreas rurais. Nesta liña prestaráselles unha especial
atención aos seguintes aspectos:
Implantación de servizos básicos, sociais, culturais e de entretemento:

- Atención a maiores e minusválidos.
- Servizos que permitan unha integración laboral plena das mulleres e outros
colectivos desfavorecidos.
- Mellora das infraestruturas de lecer.

Mellora do acceso ás TIC
-  Apoio  á  dotación  de  infraestruturas  a  nivel  local  e  aos  servizos  e  actuacións
complementarias destinados a superar a brecha dixital que sofren actualmente as
áreas rurais.

Mellora da accesibilidade dos núcleos rurais
-  Implantación  de  servizos  de  transporte  adaptados  ás  necesidades  de  áreas  con
baixa densidade de poboación.

Actuacións  integrais  de  mellora  dos  equipamentos  e  da  calidade  de  vida  en  núcleos
rurais.  Estas  actuacións  poderán  incluír,  entre  outras,  a  realización  de  obras  de
saneamento, subministración de auga corrente e todas aquelas que contribúan a
mellorar a calidade de vida dos habitantes dos núcleos rurais elixidos.

REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA A MEDIDA 3.2.1.

BENEFICIARIOS Liña A): persoas físicas ou xurídicas de dereito privado ou as súas agrupacións e
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asociacións.
Liña B): asociacións e confederacións de empresarios e entidades públicas locais.
Liña C): Administración pública, autonómica ou local.

TIPO DE CUSTOS
CUBERTOS

Construción, adquisición ou mellora de inmóbeis.
Adquisición de terreos non edificados necesarios para a implantación do
proxecto até un máximo do 10 % do investimento subvencionábel.
Obra civil, maquinaria e bens de equipo, incluídos os soportes lóxicos de
ordenador, así como outros investimentos materiais e inmateriais
necesarios para a execución do proxecto.
Custos xerais asociados aos investimentos que se efectúen como
honorarios de arquitectos, enxeñeiros e asesores, gastos de deseño
estratéxico e consultoría do proxecto, estudos de viabilidade, adquisición
de patentes e licenzas. O importe total dos custos xerais non poderá
superar o máximo do 20 % do investimento subvencionábel.
Gastos necesarios para a posta en marcha e xestión de servizos de nova
implantación. Poderase conceder axuda, con carácter temporal durante
un  período  máximo  de  3  anos,  para  contribuír  aos  gastos  de  posta  en
marcha e xestión de novos servizos de carácter innovador que respondan
ás necesidades das áreas rurais. A axuda para os gastos de posta en
marcha  e  xestión  poderá  outorgarse,  como  máximo,  durante  os  tres
primeiros anos de funcionamento do servizo, cunha porcentaxe máxima
decrecente  do  75  %,  55  %  e  35  %  dos  gastos  incorridos  no  primeiro,
segundo e terceiro ano, respectivamente.

IMPORTES E/OU
PORCENTAXES DA AXUDA

A intensidade da axuda pública poderá alcanzar até o 100 % para as entidades
públicas e até o 75 % para outros beneficiarios.
A axuda para as actuacións contempladas nas liñas A) e B) ampárase no
Regulamento (CE) nº 1998/2006 da Comisión, do 15 de decembro de 2006,
relativo á aplicación dos artigos 67 e 88 do Tratado ás axudas de minimis.

CONFIRMACIÓN DE QUE A MEDIDA RESPECTARÁ OS PROCEDEMENTOS APLICÁBEIS ÁS AXUDAS ESTATAIS E OS
CRITERIOS  DE  COMPATIBILIDADE  MATERIAL,  E  EN  PARTICULAR  OS  LÍMITES  MÁXIMOS  DO  TOTAL  DAS  AXUDAS
PÚBLICAS CONFORME OS ARTIGOS 87 A 89 DO TRATADO.
Garántese que as actuacións incluídas nesta medida respectarán os procedementos e as normas aplicábeis
ás axudas estatais e os criterios de compatibilidade material, en particular os límites máximos das axudas
públicas conforme os artigos 87 a 89 do Tratado.

REFERENCIAS DE TODAS AS OPERACIÓNS OU CONTRATOS EN CURSO DO PERÍODO ANTERIOR, INCLUÍDAS AS
CONDICIÓNS FINANCEIRAS, E DOS PROCEDEMENTOS E NORMAS (INCLUÍDOS OS TRANSITORIOS) APLICÁBEIS A
ESTES DE CONFORMIDADE CO REGULAMENTO (CE) Nº 1320/2006, POLO QUE SE ESTABELECEN NORMAS PARA A
TRANSICIÓN Á AXUDA AO DESENVOLVEMENTO RURAL ESTABELECIDA NO REGULAMENTO (CE) Nº 1698/2005.
Non hai operacións nin contratos en curso do período anterior relacionados con esta medida.

DEMOSTRACIÓN DE QUE, NO CASO DOS INVESTIMENTOS, A AXUDA CÉNTRASE EN OBXECTIVOS CLARAMENTE
DEFINIDOS QUE REFLICTEN AS NECESIDADES TERRITORIAIS E AS DIFICULTADES ESTRUTURAIS DETECTADAS.
Tal e como se desprende da análise DAFO efectuada no programa, a axuda céntrase en obxectivos
claramente definidos que reflicten as necesidades territoriais en materia de dotación de servizos básicos nas
áreas rurais.

POSIBILIDADE DE ABOAR ANTICIPOS NAS AXUDAS LIGADAS AO INVESTIMENTO.

Poderanse aboar anticipos das axudas ao investimento relativas a esta medida nas condicións previstas no
artigo 56 do Regulamento (CE) nº 1974/2006.

GASTO PÚBLICO
Total: 62.267.750 €
Comunitario: 35.841.317 €
Nacional: 26.426.433 €

INDICADORES Comúns de Saldo migratorio (taxa de migración neta) 2,36 ( Eurostat 2003)
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Acceso á Internet en áreas rurais (proporción de
poboación rural con acceso á Internet) 28,77 %

base

Desenvolvemento económico en actividades non
agrarias (VEB en sector secundario e terciario) 32.846 M €

Número de actividades subvencionadas 735
Realización

Volume total de investimentos 73,6 M €
Poboación en zonas rurais que se beneficia de servizos
mellorados 361.600

Resultado
Aumento na penetración da Internet en zonas rurais Até alcanzar o 45 %
Crecemento económico aAumento do VEN (pps)) 13,0 M €

Repercusión
Creación de emprego (aumento neto de ocupados) 143
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MEDIDA 3.2.3. Conservación e mellora do patrimonio rural

EIXE 3 Calidade de vida nas zonas rurais e diversificación da economía rural

FUNDAMENTO
XURÍDICO

- Artigo 52, alínea b), inciso iii) do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 57 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Anexo II, artigo 5.3.3.2.2. do Regulamento (CE) nº 1974/2006, polo que se
estabelecen as disposicións de aplicación do Feader.

XUSTIFICACIÓN

Para inverter as tendencias negativas económicas e sociais en moitas partes do medio
rural europeo, o apoio debería proporcionarse para a protección e mellora do
patrimonio rural. Deste xeito a calidade de vida aumenta e tamén a atracción
económica.

OBXECTIVO

Preténdese favorecer a conservación e a valorización do patrimonio natural e cultural
das zonas rurais.

Mediante  o  apoio  á  elaboración  de  plans  de  xestión  e  protección,  ás  actuacións  de
sensibilización da poboación e aos investimentos materiais de carácter non produtivo
preténdese favorecer a preservación da calidade paisaxística e da diversidade biolóxica,
así como incentivar a conservación e a valorización dos elementos patrimoniais e
culturais das zonas rurais.

Dentro do conxunto das zonas rurais, a conservación das zonas Natura 2000 e demais
zonas de alto valor natural constitúe un obxectivo de especial relevancia. En todo caso,
as actuacións  que  se  leven  a  cabo  zonas  incluídas  na  Rede  Natura  2000 deberán
axustarse aos plans de xestión das ditas zonas. En ausencia de plans de xestión,
estarán supeditadas ao informe e autorización previa da autoridade ambiental.

As superficies destinadas a usos pastorais nos montes veciñais en man común
constitúen un instrumento particularmente valioso de xestión do territorio, de
conservación  da  paisaxe  e  o  patrimonio  rural  e  de  prevención  de  riscos  asociados  ao
abandono  dos  usos  tradicionais  como  poden  ser  a  proliferación  de  incendios  e  a
posterior erosión, especialmente nas zonas de pendente. Tendo en conta a relevancia
territorial que teñen estes montes en Galiza, o peso que historicamente tiveron neles as
prácticas de pastoreo extensivo e os beneficios ambientais que poden ofrecer estas
prácticas, é necesario prestarlle unha especial atención ao apoio ao pastoralismo
nestas superficies.

Debido á relevancia que, no contexto do territorio rural galego e desde a perspectiva da
conservación da diversidade biolóxica e do patrimonio natural, presenta a superficie
forestal, encádranse tamén nesta medida actuacións dirixidas á conservación e mellora
dos recursos xenéticos forestais e ao mantemento ou mellora do estado sanitario dos
bosques, co fin de contribuír á conservación e mellora do patrimonio natural do medio
rural galego.

ALCANCE E
ACCIÓNS

As accións que se poderán levar a cabo no marco desta medida son as seguintes:
A) Mantemento e recuperación de sistemas pastorís en montes veciñais en man
común:

Investimentos ligados ao mantemento, a restauración e a posta en valor do
patrimonio natural e paisaxístico vinculado a sistemas pastorís.
Investimentos necesarios para o manexo sostíbel do gando.
Investimentos inmateriais ligados aos investimentos materiais destinados a
conseguir unha xestión sostíbel da superficie, do gando, da paisaxe ou do
conxunto do patrimonio natural e cultural.

B) Patrimonio natural:
Elaboración de plans de protección e xestión das zonas Natura 2000 e demais
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zonas de alto valor natural.
Accións de sensibilización sobre cuestións ambientais.
Investimentos relacionados co mantemento, a restauración e a mellora do
patrimonio natural, así como co desenvolvemento de lugares de alto valor
natural.
Accións dirixidas á conservación e mellora xenética dos recursos forestais, co
fin de evitar a degradación e o risco de desaparición de elementos singulares
do patrimonio natural forestal galego, así como accións de seguimento do
estado de saúde e vitalidade dos ecosistemas forestais.

C) Patrimonio cultural:
Estudos e investimentos relativos ao mantemento, a restauración e a mellora
do patrimonio cultural como trazos culturais de poboacións e da paisaxe rural,
incluídas as accións de sensibilización dirixidas á poboación local, actuacións
de carácter cultural, etc.

REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA A MEDIDA 3.2.3.

ZONAS ELIXÍBEIS Aldeas e grupos de aldeas en zonas rurais.

BENEFICIARIOS Poboación rural.

As actuacións contempladas nesta medida poderán ser levadas a cabo directamente pola Administración
ou a través da concesión de axudas a:

- Na submedida A):
Comunidades de veciños propietarias  de montes en man común de acordo coa Lei  13/1989,  do
10  de  outubro,  de  montes  veciñais  en  man  común  de  Galicia,  con  actividade  agraria  e  que  se
comprometan a executar un plan de aproveitamento silvopastoral na superficie comunal.
Persoas  físicas  ou  xurídicas  que  se  comprometan  a  executar  un  plan  de  aproveitamento
silvopastoral de superficies comunais e que subscriban un convenio ou acordo de cesión coa
comunidade de veciños propietaria da mencionada superficie.

- Nas submedidas B) e C):
Entidades públicas.
Agricultores.
Asociacións de agricultores.
Comunidades de montes veciñais en man común.
Asociacións de propietarios forestais e de comunidades de montes.
Asociacións, fundacións e entidades privadas sen ánimo de lucro cuxo obxecto social inclúa o
fomento do desenvolvemento de zonas rurais,  a  conservación do ambiente ou a  conservación do
patrimonio natural ou cultural.

CONFIRMACIÓN DE QUE A MEDIDA RESPECTARÁ OS PROCEDEMENTOS APLICÁBEIS ÁS AXUDAS ESTATAIS E OS
CRITERIOS DE COMPATIBILIDADE MATERIAL, E EN PARTICULAR OS LÍMITES MÁXIMOS DO TOTAL DAS AXUDAS
PÚBLICAS CONFORME OS ARTIGOS 87 A 89 DO TRATADO.

Non procede a aplicación da normativa de axudas de Estado para as actuacións incluídas nesta medida
por  tratarse  de  actuacións  de  interese  público  que  non  teñen  carácter  produtivo  e  non  afectan  a
competencia.

REFERENCIAS DE TODAS AS OPERACIÓNS OU CONTRATOS EN CURSO DO PERÍODO ANTERIOR, INCLUÍDAS AS
CONDICIÓNS FINANCEIRAS, E DOS PROCEDEMENTOS E NORMAS (INCLUÍDOS OS TRANSITORIOS) APLICÁBEIS A
ESTES DE CONFORMIDADE CO REGULAMENTO (CE) Nº 1320/2006, POLO QUE SE ESTABELECEN NORMAS PARA A
TRANSICIÓN Á AXUDA AO DESENVOLVEMENTO RURAL ESTABELECIDA NO REGULAMENTO (CE) Nº 1698/2005.
Non existen operacións ou contratos en curso do período anterior en relación con esta medida.

DEMOSTRACIÓN DE QUE, NO CASO DOS INVESTIMENTOS, A AXUDA CÉNTRASE EN OBXECTIVOS CLARAMENTE
DEFINIDOS QUE REFLICTEN AS NECESIDADES TERRITORIAIS E AS DIFICULTADES ESTRUTURAIS DETECTADAS.
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Os investimentos previstos nesta medida céntranse en obxectivos claramente definidos que reflicten as
necesidades territoriais e as dificultades estruturais detectadas en relación coa protección e valorización do
patrimonio natural e cultural e, en particular, das zonas integradas na Rede Natura 2000 e demais áreas
de alto valor natural.

IMPORTES E/OU
PORCENTAXES
DA AXUDA

Por  tratarse  de  actuacións  de  conservación  do  patrimonio  natural  e  cultural  que  non
presentan carácter produtivo, poderán alcanzar unha intensidade de axuda pública de
até o 100 %.

GASTO PÚBLICO
Total: 19.231.903 €
Comunitario:  11.069.883 €
Nacional:  8.162.020 €

Saldo migratorio (taxa de migración neta) 2,36 (Eurostat, 2003)
Comúns de
base

Desenvolvemento económico en actividades
non agrarias (VEB en sector secundario e
terciario)

32.846 (millóns de euros)

Número de actividades de conservación do
patrimonio rural subvencionadas

500 (do total, 150 no ámbito
forestal)Realización

Volume total de investimentos 24 millóns €

Resultado
Poboación en zonas rurais que se beneficia de
servizos mellorados

300.000

Crecemento económico (aumento do VEN
(pps)) 2,21 M€

INDICADORES

Repercusión
Creación de emprego (aumento neto de
ocupados) 22
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5.6. Eixe 4: Aplicación da metodoloxía Leader

A metodoloxía Leader conta cunha dotación financeira que representa o 10 % dos
fondos do Feader e tamén do gasto público total do programa. En concreto, poranse
en marcha as seguintes medidas:

(410) Estratexias de desenvolvemento local: preséntanse nunha soa ficha as
actuacións orientadas á aplicación da estratexia de desenvolvemento codificadas
como 411, 412 e 413.

 (421) Cooperación transnacional e interrexional.

(431) Funcionamento do grupo de acción local, adquisición de capacidades e
promoción territorial.
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EIXE 4 Leader

FUNDAMENTO
XURÍDICO

- Artigo 63, alínea a) do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 64 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
-  Anexo II,  artigo 5.3.4.1. do Regulamento (CE) nº 1974/2006, polo que se estabelecen as
disposicións de aplicación do Feader.
- Marco Nacional de Desenvolvemento rural 2007-2013; número 5.2: “Elementos comúns”.

XUSTIFICACIÓN

A través da aplicación de estratexias innovadoras mediante o método Leader pódese
contribuír ao desenvolvemento sostíbel a longo prazo dos territorios rurais.
As directrices estratéxicas comunitarias estipulan que os recursos dedicados ao eixe Leader
deben contribuír ás prioridades do eixe 1 e 2 e en especial do eixe 3, mais tamén
desempeñan un papel importante na prioridade horizontal de mellora da gobernanza e
mobilización do potencial de desenvolvemento endóxeno das zonas rurais.

Alcanzar os obxectivos dun ou varios dos tres eixes definidos no programa.

OBXECTIVOS

Outros obxectivos atribuíbeis á presente medida son:
Xerar dinámicas de desenvolvemento local a través do deseño e aplicación de
estratexias por parte de parceirados representativos de todos os axentes do
territorio e implicando os distintos sectores socioeconómicos.
Que o conxunto da poboación asuma o papel protagonista do futuro do seu
territorio.

ALCANCE E
ACCIÓNS

A medida implica a aplicación de estratexias de desenvolvemento local de cara a alcanzar
os obxectivos do eixe 4 definidos no Regulamento nº 1698/2005 do Feader.
As estratexias de desenvolvemento local deben ser deseñadas e aplicadas polos grupos de
acción local.
Se as operacións da estratexia corresponden a medidas definidas no Regulamento
1698/2005, as súas condicións relevantes deben aplicarse.

POSÍBEIS
ACTUACIÓNS

Os grupos de acción local actuarán con liberdade á hora de estabelecer a estratexia
concreta de intervención en cada caso. Para isto poderán apoiar proxectos tanto de
natureza  produtiva  coma  non  produtiva  cuxo  obxectivo  final  sexa  mellorar  o  nivel  de
desenvolvemento económico e social da zona de intervención.
As estratexias e as actuacións de cada grupo perseguirán os obxectivos dalgún dos eixes 1,
2  e  3  do  Regulamento  (CE)  nº  1698/2005  do  Feader,  podendo  incluír  como  elixíbeis
operacións correspondentes ás seguintes medidas, sendo aplicábeis as condicións
pertinentes de conformidade co dito regulamento:

4.1.1 Actuacións que teñan por obxectivo o aumento da competitividade do sector
agrario e forestal:
1.2.1 Modernización de explotacións agrarias, só no caso dos seguintes tipos de proxectos:

os que impliquen a introdución de novas técnicas de produción a través de
proxectos de experimentación susceptíbeis de difusión posterior;
os que teñan como obxectivo a recuperación de variedades tradicionais;
os relacionados co apoio a novas producións que implantar na zona;
aqueles que afecten a producións extensivas en áreas ambientalmente sensíbeis;
aqueles que estean dirixidos a mellorar a eficiencia enerxética da explotación;
os vinculados coa aplicación das TIC na explotación.

1.2.2 Aumento do valor económico do bosque, só no caso de proxectos que impliquen a
posta  en  valor  de  superficies  de  montes  veciñais  en  man  común  ou  de  asociacións  de
propietarios, sempre que sexan actuacións singulares e coas restricións que no seu
momento se indiquen na convocatoria.
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1.2.3 Aumento do valor engadido dos produtos agrarios e forestais.
1.2.4 Cooperación para o desenvolvemento de novos produtos, procesos e tecnoloxías no
sector agrario, alimentario e forestal.

4.1.2 Actuacións que teñan por obxectivo a mellora do ambiente e do medio rural
2.1.6 Investimentos non produtivos en explotacións agrarias.
2.2.7 Investimentos non produtivos en espazos forestais.

4.1.3 Actuacións que teñan por obxectivo a mellora da calidade de vida nas zonas
rurais e a diversificación da economía rural
3.1.1. Diversificación cara a actividades non agrarias.
3.1.2. Axuda á creación e desenvolvemento de microempresas.
3.1.3. Fomento de actividades turísticas.
3.2.1. Prestación de servizos básicos para a economía e a poboación rural.
3.2.2. Renovación e desenvolvemento de poboacións rurais.
3.2.3 Conservación e mellora do patrimonio rural.
3.3.1 Formación e información.

Os fondos públicos asignados ao Eixe 4 no conxunto de Galiza axustaranse á distribución
que se indica a seguir, aínda que o órgano xestor poderá autorizar variacións desas
porcentaxes entre uns e outros grupos para respectar a súa autonomía na definición das
respectivas estratexias:

O 25 % dos fondos públicos da estratexia de desenvolvemento local para o eixe 1.
O 5 % dos fondos públicos da estratexia de desenvolvemento local para o eixe 2.
O 70 % dos fondos públicos da estratexia de desenvolvemento local para o eixe 3.

Alén desa distribución por eixes, estabelécense os seguintes criterios relativos a proxectos
produtivos e proxectos non produtivos:

No conxunto do programa de Galiza os fondos públicos asignados a proxectos
produtivos serán como mínimo o 75 % dos destinados ás estratexias de
desenvolvemento local. Partindo desa media, poderanse autorizar variacións entre
grupos  en  función  das  características  do  seu  territorio  e  da  estratexia  formulada.
Para tal efecto, teranse en conta as variábeis de índole socioeconómica utilizadas
na Estratexia Galega para o Medio Rural e no Plan de Reequilibrio Territorial de
Galiza 2007-2010 para a definición das tipoloxías territoriais municipais e a súa
incidencia no ámbito territorial afectado pola correspondente estratexia de
desenvolvemento.
Os proxectos non produtivos, en función da prioridade asignada no programa de
Galiza, terán unha modulación na porcentaxe máxima de axuda. De xeito que se
determinará un tipo de proxectos non produtivos prioritarios, que poderán chegar á
intensidade máxima de axuda estabelecida para a medida, mentres que outras
tipoloxías de proxectos non produtivos terán unha intensidade máxima de axuda
menor.
Non serán elixíbeis dentro das estratexias de desenvolvemento local os proxectos
de infraestruturas asociadas a servizos de prestación obrigatoria por parte das
entidades locais ou servizos esenciais declarados de reserva a favor das entidades
locais nos termos previstos na lexislación reguladora do réxime local como
infraestrutura viaria, iluminación pública, abastecemento de auga e saneamento e,
en xeral, aquelas que se especifiquen na normativa de desenvolvemento que dite a
Comunidade Autónoma.

As estratexias de desenvolvemento local poderán incluír como elixíbeis outras operacións
non enmarcábeis en ningunha das medidas do Regulamento (CE) nº 1698/2005, sempre
que contribúan á consecución dos obxectivos dalgún dos seus tres eixes. Este tipo de
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operacións deberán ter un marcado carácter innovador e, en calquera caso, estarán
suxeitas aos condicionantes que se inclúan na correspondente normativa de
desenvolvemento que dite a Comunidade Autónoma. No caso de que as estratexias inclúan
operacións vinculadas ao obxectivo de "fomento da diversificación da economía rural" das
que poidan ser beneficiarias empresas distintas das clasificadas como microempresas,
respectaranse en todo caso os requisitos e limitacións derivados da normativa sobre
axudas de Estado.

No caso dos territorios incluídos nos grupos de acción costeira, financiados polo Fondo
Europeo da Pesca, garantirase a complementariedade de actuacións entre o FEP e o
Feader a través da Comisión de Coordinación dos Fondos Comunitarios, que se creou dentro
do Goberno de Galiza.

Ademais, co fin de evitar calquera solapamento entre as actuacións dos grupos de acción
local  e  os  grupos  de  acción  costeira,  no  caso  de  que  un  GAC  e  un  GAL  operen  sobre  un
mesmo territorio (coincidente total ou parcialmente), deberán garantir a coherencia da
estratexia de desenvolvemento local que aplicar por cada un dos parceirados, o que para os
GAL do eixe Leader se plasmará na obriga de estabelecer no seu programa local de forma
nítida os criterios concretos de demarcación respecto ás actuacións financiadas polo GAC
(no territorio no que coincidan ambos os parceirados). En calquera caso, como criterio de
aplicación xeral, neses territorios as intervencións relacionadas co sector pesqueiro e as
dirixidas especificamente aos traballadores vinculados coas actividades pesqueiras serán
financiadas exclusivamente polo FEP (grupos de acción costeira).

REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA A MEDIDA 4.1.

BENEFICIARIOS

Persoas físicas ou xurídicas que promovan proxectos ao abeiro dunha estratexia de
desenvolvemento local dalgún dos grupos de acción local seleccionados polo órgano xestor
para aplicar esta medida.

PROCEDEMENTO E CALENDARIO DE SELECCIÓN DOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL, CON INDICACIÓN DOS CRITERIOS
DE SELECCIÓN E NÚMERO INDICATIVO PREVISTO DE GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL, ASÍ COMO PORCENTAXE PREVISTA
DE TERRITORIOS RURAIS CUBERTOS POR ESTRATEXIAS DE DESENVOLVEMENTO LOCAL.

Número de grupos e cobertura territorial
Preténdese actuar a través do enfoque Leader en todos os territorios nos que o medio rural teña unha
presenza significativa. De acordo con este principio e cos criterios de selección territorial estabelecidos,
estímase que estarán a funcionar no período 2007-2013 un número aproximado de 25-30 grupos que
cubrirán aproximadamente o 80 % da superficie de Galiza. Estas cifras poderán variar en función do número e
calidade das candidaturas presentadas.
A área cuberta por cada grupo de acción local deberá ser coherente e ofrecer suficiente masa crítica en
termos demográficos, financeiros e económicos para basear unha estratexia viábel de desenvolvemento.
Os grupos seleccionaranse a través dunha convocatoria aberta a todas as áreas rurais de Galiza.

Criterios de selección e prioridade
Os grupos deberán presentar un programa no que figurarán claramente definidos os eixes que centrarán as
liñas de actuación do GAL. Neste deberanse detallar, ademais, as seguintes cuestións:

1. Composición do grupo.
2. Requisitos para adquirir a condición de socio e sistema de admisión e baixa.
3. Mecanismos de funcionamento e toma de decisións.
4. Funcións e responsabilidades de cada un dos órganos integrantes do GAL.
5. Actividades previstas para a difusión e divulgación do programa.
6. Procedemento que aplicar para a recepción, rexistro e estudo dos proxectos.
7. Criterios para a selección e prioridade de proxectos.
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8. Mecanismos de control dos proxectos aprobados.

Para a prioridade dos grupos e a asignación de fondos usaranse dous tipos de criterios básicos:

1- Criterios referidos ao territorio. Entre outras variábeis que ter en conta, poderán utilizarse:
Densidade de poboación.
Evolución da poboación.
Grao de dispersión da poboación.
Nivel de envellecemento e taxas de dependencia da poboación.
Nivel de renda.
Peso do sector primario na comarca.
Dotación de servizos e infraestruturas básicas.
Territorio clasificado dentro da Rede Natura.

2- Criterios referidos ao grupo e á estratexia. Entre outras variábeis que ter en conta, poderán utilizarse:
Composición, representatividade, estruturas de participación e funcionamento proposto polo grupo.
Calidade e coherencia territorial do programa de actuacións proposto.
Incidencia da estratexia formulada sobre elementos innovadores.
Incidencia sobre a igualdade de oportunidades home-muller.
Incidencia  na  xeración  de  novas  oportunidades  de  emprego,  en  particular  para  as  mulleres  e
mozos/as.
Incidencia ambiental da estratexia.
Propostas de cooperación interterritorial e internacional.
No  caso  de  grupos  con  experiencia  previa  na  xestión  de  programas  anteriores,  valoraranse  os
resultados obtidos con estes. Considerarase tanto o impacto territorial dos seus anteriores programas
coma a xestión técnica realizada, así como o grao de implicación dos sectores económicos e sociais
no proceso.

Sen prexuízo da facultade dos grupos de determinar o territorio de actuación, o órgano de xestión resérvase a
posibilidade de delimitar ámbitos de actuación ou de modificar propostas de actuación presentadas en
virtude de criterios de homoxeneidade, coherencia territorial e eficacia do programa.

Composición dos grupos de acción local
Os grupos de acción local terán a condición xurídica de asociacións sen ánimo de lucro.
Deberán estar compostos por un conxunto equilibrado e representativo de todos os interlocutores dos
diferentes sectores socioeconómicos do territorio. En relación co indicado no artigo 62.1.b) do Regulamento
(CE)  nº  1698/2005,  para  os  efectos  da  adopción  de  decisións,  os  axentes  económicos  e  sociais,  así  como
outros representantes da sociedade civil, deberán representar máis do 50 % dos votos en todos os órganos de
decisión.
En todo caso, na Xunta Directiva ou órgano decisorio similar deberán estar representados, entre outros: as
asociacións de mulleres, as asociacións de mozos/as, as organizacións profesionais agrarias e as cooperativas
agrarias con presenza na comarca. Nas reunións da Xunta Directiva ou órgano decisorio similar serán
convidados  a  participar  tamén,  con  voz  mais  sen  voto:  un  técnico  do  órgano  xestor  (Agader),  que  actuará
como asesor e vehículo de coordinación da estratexia local co conxunto do PDR de Galiza; un técnico ou
funcionario da estrutura comarcal da Consellería competente en materia de desenvolvemento rural, por
tratarse de técnicos con anos de experiencia nos respectivos territorios, acompañando, asesorando e
promovendo procesos, o que lles permitirá facer achegas interesantes ao desenvolvemento dos programas. En
ningún caso estas persoas poderán condicionar a selección de proxectos nin outras decisións da Xunta
Directiva do grupo.

En calquera caso, deberá rexer o principio de portas abertas na composición de todos os grupos, de forma que
ao longo do período de execución do programa calquera entidade con implantación local poderá solicitar
entrar  a  formar  parte  do  GAL.  A  negativa  a  unha  solicitude  de  entrada  deberá  estar  suficientemente
xustificada e abrirá a posibilidade de recurso perante o órgano competente.
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Canto á súa estrutura, os GAL deberán dispoñer de medios humanos propios, contratados directamente polo
GAL, con suficiente nivel de cualificación para asumir o peso principal da execución e funcionamento dos
programas.

Calendario de selección dos grupos
A primeira convocatoria para a selección dos grupos de acción local estará publicada dentro dos nove meses
seguintes á aprobación por parte da Comisión Europea do Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza
2007-2013.
Os grupos terán 3 meses de prazo para presentar as súas candidaturas.
A  convocatoria  quedará  resolta  nos  catro  meses  seguintes  ao  pechamento  do  prazo  de  admisión  de
candidaturas.
No caso de que nesta convocatoria non se adxudicasen todos os fondos, debido a que o territorio, a estratexia
ou o grupo propostos non se adaptasen aos criterios estabelecidos, realizaríase unha segunda convocatoria,
que sería publicada dentro dos tres meses seguintes á resolución da primeira. Os grupos terían dous meses de
prazo  desde  a  publicación  para  presentar  as  súas  candidaturas.  A  resolución  sería  dentro  dos  dous  meses
seguintes ao pechamento do prazo de admisión de candidaturas.

XUSTIFICACIÓN DA SELECCIÓN DE ZONAS CUXA POBOACIÓN NON SE AXUSTE AOS LÍMITES ESTABELECIDOS NO
ARTIGO 37, NÚMERO 3.

A  análise  da  realidade  galega  fai  pensar  nunha  dimensión  desexábel  dos  grupos  situada  entre  15.000  e
70.000 habitantes e entre 500 e 1.500 km2 de  extensión,  polo  que,  sen  prexuízo  do  que  poida  resultar
finalmente das candidaturas presentadas, é previsíbel que os grupos se axusten a estes límites e, en
consecuencia, aos límites sinalados no art. 37 (3) do Regulamento (CE) nº 1974/2006.

No  entanto,  se  ben  o  respecto  do  límite  mínimo  de  5.000  habitantes  non  causa  problemas,  si  pode  darse
excepcionalmente algún suposto de superación do límite máximo de 150.000 habitantes. Isto é así porque
existen en Galiza, nos ámbitos das maiores cidades (Vigo e A Coruña), territorios que presentan un alto grao
de homoxeneidade e imbricación en termos culturais, sociais, económicos e de servizos que, presentando
unha densidade de poboación relativamente alta, manteñen un carácter claramente rural pola dispersión das
entidades de poboación, a estrutura económica e social, os déficits en infraestruturas e servizos básicos, etc.
Partindo desa realidade, excepcionalmente, nas ditas zonas, podería admitirse a superación do límite de
150.000 habitantes nalgún GAL, logo dunha avaliación da idoneidade e características de territorio en termos
de coherencia e homoxeneidade, con especial atención a aspectos como o grao de ruralidade ou as
características da poboación.

PROCESO DE SELECCIÓN DAS OPERACIÓNS POR PARTE DOS GAL

Os  grupos  de  acción  local  encargaranse  da  selección  dos  proxectos  a  través  de  convocatorias  públicas
abertas, asegurando sempre a libre concorrencia dos interesados. A certificación e o pagamento da axuda
serán realizados polo órgano xestor e, se é o caso, polo organismo pagador.

As iniciativas que se presenten perante os grupos rexistraranse no GAL como solicitudes de axuda. O equipo
técnico do grupo encargarase de avalialas en función do programa de actuación, das normas de aplicación
que dite o órgano xestor e dun baremo público previamente estabelecido no programa.

Será a Xunta Directiva do GAL a que, en función da análise e valoración realizados, declare o proxecto como
seleccionado ou en condicións de alcanzar esa condición e lle traslade esa proposta ao órgano xestor. O
órgano xestor realizará un exame de elixibilidade da proposta recibida do grupo, que se limitará ás cuestións
legais da elixibilidade das operacións propostas, sen referirse en ningún caso á súa idoneidade. En función
deste exame de elixibilidade, e sen prexuízo da posibilidade de solicitar información e documentación
complementaria para asegurarse da elixibilidade da actuación, ditará unha resolución pola que lle conceda ou
denegue a axuda ao promotor, quen terá a condición de beneficiario e que responderá dos compromisos que
se deriven da axuda directamente fronte ao órgano xestor.
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MEDIDAS 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. Estratexias de desenvolvemento local

DESCRICIÓN DOS CIRCUÍTOS FINANCEIROS APLICÁBEIS AOS GAL

Unha vez seleccionados os GAL, estes subscribirán un convenio de colaboración co órgano xestor do programa,
no que quedarán fixadas as disposicións que deberán respectar na xestión do programa. O GAL terá a
condición de entidade colaboradora da Administración na xestión das axudas.
Unha vez concedida a axuda a un proxecto, o promotor, a medida que avanza a súa execución, pode solicitar
certificacións parciais, en fraccións mínimas do 25 % do proxecto. O conxunto de certificacións parciais non
poderá  superar  o  80  %  do  proxecto.  Para  proceder  a  cada  certificación,  o  promotor  enviaralle  toda  a
documentación xustificativa ao grupo, que verificará que está completa. Esta documentación seralle
posteriormente remitida ao órgano xestor, que procederá á súa fiscalización.
Ademais do control documental, farase unha visita de control ou inspección física como condición para
proceder á certificación. Unha vez feita a certificación pagaráselle directamente ao promotor, sen que os
fondos pasen polo grupo de acción local.
Os grupos, aínda que non realicen directamente o pagamento, terán asignados uns cadros financeiros contra
os  que  irán  seleccionando  os  proxectos  e  que  servirán  de  base  para  o  cálculo  dos  seus  gastos  de
funcionamento, segundo se detalla na ficha 4.3.1. Esta asignación inicial será parcial, non polo total dos
fondos, debendo deixarse unha "reserva de eficacia" que se asignará nun momento posterior; así, durante o
desenvolvemento do programa, estabelecerase un proceso de avaliación obxectiva de eficacia na aplicación
da estratexia por parte dos grupos co fin de facer asignacións adicionais con cargo á "reserva de eficacia".

REFERENCIAS DE TODAS AS OPERACIÓNS OU CONTRATOS EN CURSO DO PERÍODO ANTERIOR, INCLUÍDAS AS
CONDICIÓNS FINANCEIRAS, E DOS PROCEDEMENTOS E NORMAS (INCLUÍDOS OS TRANSITORIOS) APLICÁBEIS A
ESTES DE CONFORMIDADE CO REGULAMENTO (CE) Nº 1320/2006, POLO QUE SE ESTABELECEN NORMAS PARA A
TRANSICIÓN Á AXUDA AO DESENVOLVEMENTO RURAL ESTABELECIDA NO REGULAMENTO (CE) Nº 1698/2005.

Non existen operacións ou contratos en curso do período anterior relativos a esta medida.

IMPORTES E/OU PORCENTAXES DA AXUDA

No caso de operacións enmarcadas nalgunha das medidas
previstas neste programa, respectaranse os requisitos
estabelecidos para estas. Nos demais casos, as axudas que
poidan afectar a competencia axustaranse á normativa sobre
axudas do Estado.

GASTO PÚBLICO REQUIRIDO POLA MEDIDA
TOTAL: 119.037.088 €
COMUNITARIO: 68.517.748 €
NACIONAL: 50.519.340 €

Desenvolvemento dos grupos de acción
local (GAL) (porcentaxe da poboación
cuberta por GAL)

64,69 % (2003, Agader)

Desenvolvemento económico en
actividades non agrarias (VEB en sector
secundario e terciario)

32.846 (millóns de €) (2002, Eurostat)Comúns de
base

Desenvolvemento do emprego en sectores
non agrarios (emprego en actividades
secundarias e terciarias)

895.500 (2002, Eurostat)

Número de grupos de acción local 28
Superficie total da zona GAL (km2) 23.600 km2

Poboación total da zona GAL (habitantes) 1.200.000
Número de proxectos financiados polos
GAL 2.500

INDICADORES

Realización

Número de beneficiarios de subvencións 2.200
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MEDIDAS 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. Estratexias de desenvolvemento local

Número bruto de postos de traballo
creados 1.420

Resultado
Número de participantes que rematou con
éxito unha actividade de formación 1.500  (*)

Crecemento económico (aumento do VEN
(pps)) 56,8 M€

Repercusión
Creación de emprego (aumento neto de
ocupados) 2.414

(*) As actividades de formación financiábeis dentro da estratexia están ligadas a proxectos de investimento. Outras
actividades de formación poderían estar financiadas con cargo á medida 4.3.1. O valor deste indicador recolle o total das
dúas posibilidades.
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MEDIDA 4.2.1. Cooperación transnacional e interrexional

EIXE 4 Leader

FUNDAMENTO
XURÍDICO

- Artigo 63, alínea b), do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 65 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 39 e anexo II, artigo 5.3.4.2. do Regulamento (CE) nº 1974/2006, polo que se
estabelecen as disposicións de aplicación do Feader.

XUSTIFICACIÓN

Para reforzar as estratexias de desenvolvemento local é importante que as áreas
rurais afronten cambios similares para poder aprender uns doutros. Polo tanto, a
cooperación entre proxectos dos grupos de acción local de diferentes territorios serán
elixíbeis para o seu apoio.

OBXECTIVOS

Potenciar o traballo en rede e as alianzas por un medio rural vivo.
Contribuír á transferibilidade de iniciativas que polo seu carácter piloto e innovador
sexan interesantes para outros territorios.

ALCANCE E
ACCIÓNS

A axuda concederáselles a proxectos de cooperación interterritorial dentro da
Comunidade Autónoma de Galicia.
Os proxectos de cooperación interrexionais e transnacionais serán seleccionados pola
autoridade de xestión deste programa logo de consulta coa autoridade de xestión da
Rede Rural Nacional. A rede encargarase de realizar as funcións de coordinación dos
proxectos de cooperación interrexionais e transnacionais.  A asistencia técnica relativa
a estes proxectos de cooperación interrexionais e transnacionais financiarase a través
do programa da Rede Rural Nacional.

REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA A MEDIDA 4.2.1.

BENEFICIARIOS GAL da Comunidade Autónoma de Galicia.

PROXECTOS DE
COOPERACIÓN

Os proxectos de cooperación deben cumprir algunhas condicións, como:
A cooperación debe implicar polo menos un grupo de acción local

seleccionado baixo o eixe Leader e debe poñerse en práctica baixo a
responsabilidade ou coordinación dun grupo de acción local.

Poderán participar nos proxectos de cooperación pública e privada aos que se
refire  o  artigo  59  do  Regulamento  (CE)  nº  1698/2005  e  outras  zonas  rurais  que
posúan as seguintes características:
o Presenza no territorio xeográfico dun grupo local que leve a cabo

actividades de desenvolvemento rural e estea capacitado para elaborar unha
estratexia de desenvolvemento para o territorio.

o A organización dese grupo local basearase na asociación dos axentes
locais.

A cooperación materializarase nunha actuación conxunta.
PROCEDEMENTO E CALENDARIO DE SELECCIÓN DE PROXECTOS DE COOPERACIÓN
INTERTERRITORIAL E TRANSNACIONAL.
Os proxectos de cooperación interterritorial con territorios de fóra de Galiza e de cooperación
transnacional serán seleccionados polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación no marco do
número 4 do artigo 39 do Regulamento (CE) nº 1974/2006 de aplicación do Feader.
Paralelamente, os proxectos de cooperación subvencionábeis ao abeiro desta medida 4.2.1 serán
seleccionados polo Agader, como órgano xestor desta medida, en virtude do referido artigo.
Agader convocará axudas a proxectos de cooperación, ás que concorrerán os GAL coas súas propostas de
cooperación, sen prexuízo dos proxectos de cooperación que poida animar a propia axencia e
propoñerlles aos grupos a súa incorporación a estes.
Calendario. A convocatoria de proxectos de cooperación realizarase dentro do ano seguinte á resolución
da convocatoria de grupos.
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MEDIDA 4.2.1. Cooperación transnacional e interrexional

CRITERIOS OBXECTIVOS DE SELECCIÓN DE PROXECTOS DE COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL E
TRANSNACIONAL.

Existencia dunha acción común que vaia alén do intercambio de experiencias.
Contribución á transferencia de coñecementos, iniciativas, propostas, etc. entre territorios.
Incidencia na dignificación do medio rural e na súa transmisión ao conxunto da sociedade.
Efecto multiplicador, ou polo menos potenciador, dos obxectivos das estratexias de

desenvolvemento local dos respectivos grupos.
Incidencia na aparición de novas actividades económicas ou novas formas de prestación de

servizos á poboación local nos territorios indicados.
REFERENCIAS DE TODAS AS OPERACIÓNS OU CONTRATOS EN CURSO DO PERÍODO ANTERIOR,
INCLUÍDAS AS CONDICIÓNS FINANCEIRAS, E DOS PROCEDEMENTOS E NORMAS (INCLUÍDOS OS
TRANSITORIOS) APLICÁBEIS A ESTES DE CONFORMIDADE CO REGULAMENTO (CE) Nº 1320/2006,
POLO QUE SE ESTABELECEN NORMAS PARA A TRANSICIÓN Á AXUDA AO DESENVOLVEMENTO RURAL
ESTABELECIDA NO REGULAMENTO (CE) Nº 1698/2005.

Non hai operacións nin contratos en curso do período anterior relacionados con esta medida.

GASTO PÚBLICO

Total: 5.952.104 €
Comunitario: 3.426.031 €
Nacional: 2.526.073 €

Desenvolvemento dos grupos de acción
local (GAL) (porcentaxe da poboación
cuberta por GAL)

64,69 % (Agader, 2003)
Comúns de
base Desenvolvemento do emprego en

sectores non agrarios (emprego en
actividades secundarias e terciarias)

895.500 (Eurostat, 2002)

Número de proxectos de cooperación 50
Realización Nº de GAL participantes en proxectos

de cooperación 28

INDICADORES

Resultado Número de participantes que rematou
con éxito unha actividade de formación
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MEDIDA 4.3.1. Funcionamento do grupo de acción local, adquisición de capacidades e
promoción territorial

EIXE 4 Leader.

FUNDAMENTO
XURÍDICO

- Artigo 63, alínea c), do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 59 do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader.
- Artigo 38 e anexo II, artigo 5.3.4.3 do Regulamento (CE) nº 1974/2006, polo que se
estabelecen as disposicións de aplicación do Feader.

XUSTIFICACIÓN

A aplicación das estratexias de acción local e doutras accións dos grupos de acción
local reforzan a coherencia territorial e as sinerxías entre medidas para o
desenvolvemento da economía e da sociedade.
Os grupos de acción local e os seus socios necesitan información rigorosa, habilidades
apropiadas e outros apoios para realizar as súas tarefas de forma axeitada.

OBXECTIVOS

Dotar os GAL de estrutura e capacidade suficientes para o cumprimento do seu labor
de promoción, dinamización e desenvolvemento do seu territorio en xeral e, en
particular, da estrutura necesaria para levar a cabo a súa estratexia de
desenvolvemento.

ALCANCE E
ACCIÓNS

1. Gastos de funcionamento do grupo de acción local:
Persoal.
Asistencia á xestión.
Subministracións exteriores.
Material informático, telemático e de reprografía.
Gastos relativos á sede do grupo (aluguer, acondicionamento, equipamento...).
Outros (axudas de custo e desprazamentos, custos financeiros...).

2. - Accións de adquisición de capacidades e promoción do territorio, como:
Difusión do programa no territorio de actuación.
Encontros, xornadas, seminarios, congresos.
Estudos, informes, publicacións.
Mapas; guías; edición de material de promoción, valorización e difusión do
territorio; portais e páxinas web.
Viaxes, presenza en feiras.
Sinalizacións turísticas.
Rutas.
Proxectos sectoriais colectivos, de coordinación, accións conxuntas.
Accións de formación vinculadas a proxectos concretos que se executan
dentro da estratexia de desenvolvemento (medida 4.1).
Valorización do patrimonio cultural inmaterial.

Todas as accións de promoción levadas a cabo polos grupos de acción local
financiaríanse con cargo a  esta  medida 4.3.1 e  non con cargo á  estratexia  (medida
4.1).

REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA A MEDIDA 4.3.1.

ZONAS ELIXÍBEIS Territorio cuberto polos GAL.

BENEFICIARIOS Grupos de acción local.

LÍMITE QUE SE LLE APLICARÁ AO CAPÍTULO DE ORZAMENTO DO GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DESTINADO
AO FUNCIONAMENTO DOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL (máximo 20 % do gasto público total da
estratexia de desenvolvemento local).

O cadro financeiro de cada grupo dotarase para a medida 4.3.1 do 20 % do volume de fondos asignados á
estratexia de desenvolvemento (medida 4.1).
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MEDIDA 4.3.1. Funcionamento do grupo de acción local, adquisición de capacidades e
promoción territorial

Polo menos o 4 % do volume de fondos asignados á estratexia de desenvolvemento (medida 4.1), é dicir, o
20 % desta medida 4.3.1, destinarase a gastos de promoción territorial e de adquisición de capacidades.

Para gastos  de funcionamento do GAL destinarase inicialmente o  12 % do volume de fondos asignados á
estratexia (media 4.1), é dicir, o 60 % da medida 4.3.1. Partindo desa dotación básica, estabeleceranse
mecanismos obxectivos de avaliación do traballo do grupo en relación co labor de dinamización do seu
territorio, coa captación ou promoción doutro tipo de proxectos que non se financien con cargo á súa
estratexia, coas incidencias de non-elixibilidade remitidas ao órgano xestor, co funcionamento real das
estruturas de participación do grupo, coa execución de proxectos de cooperación, etc. Será o resultado desta
avaliación o que levará o órgano xestor a autorizar a superación da porcentaxe base do 12 %. En todo caso,
este incremento terá como tope absoluto o 16 % do total de fondos asignados á medida 4.1.

Nos meses previos  ao final  de 2013,  o  exceso de fondos asignados que puidese haber  nesta medida,  aos
que o GAL non teña dereito (en función da execución real da estratexia de desenvolvemento), incorporaranse
á medida 4.1.

PREVISIÓN INDICATIVA DOS GASTOS CONSIDERADOS NO ARTIGO 59, ALÍNEA a) A d) DO REGULAMENTO
1698/2005 QUE SE DEDICARÁN Á ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES E PROMOCIÓN DENTRO DO EIXE.

Non se prevé dedicarlle ningún importe do eixe 3 a ningún dos gastos considerados no artigo 59 do
Regulamento 1698/2005, para a adquisición de capacidades e promoción do eixe 4.

REFERENCIAS DE TODAS AS OPERACIÓNS OU CONTRATOS EN CURSO DO PERÍODO ANTERIOR,
INCLUÍDAS AS CONDICIÓNS FINANCEIRAS, E DOS PROCEDEMENTOS E NORMAS (INCLUÍDOS OS
TRANSITORIOS) APLICÁBEIS A ESTES DE CONFORMIDADE CO REGULAMENTO (CE) Nº 1320/2006, POLO
QUE SE ESTABELECEN NORMAS PARA A TRANSICIÓN Á AXUDA AO DESENVOLVEMENTO RURAL
ESTABELECIDA NO REGULAMENTO (CE) Nº 1698/2005.
Non hai operacións nin contratos en curso do período anterior relacionados con esta medida.

IMPORTES E/OU PORCENTAXES DA
AXUDA

A axuda poderá alcanzar até o 100 %.

GASTO PÚBLICO

Total: 23.809.647 €

Comunitario: 13.704.833 €

Nacional: 10.104.815 €

Desenvolvemento dos
grupos de acción local
(GAL) (porcentaxe da
poboación cuberta por
GAL)

64,69 % ( Agader, 2003)

Comúns de base
Desenvolvemento do
emprego en sectores non
agrarios (emprego en
actividades secundarias e
terciarias)

895.500 (Eurostat, 2002)

INDICADORES

Realización Número de actividades
subvencionadas

800
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6. PLAN FINANCEIRO

6.1. Contribución anual do Feader

Ano Contribución do Feader (euros)

2007 120.205.810

2008 122.393.251

2009 119.539.604

2010 120.377.597

2011 125.585.993

2012 124.774.517

2013 123.609.340

TOTAL 856.486.112
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6.2. Plan financeiro por eixes

Contribución pública

Eixe
Contribución
pública total

(euros)

Contribución do
Feader (%)

Importe Feader
(euros)

Eixe 1 690.859.256 57,56 % 397.658.588

Eixe 2 484.791.303 57,56 % 279.045.874

Eixe 3 154.288.150 57,56 % 88.808.259

Eixe 4 148.798.839 57,56 % 85.648.612

Asistencia técnica 9.250.832 57,56 % 5.324.779

TOTAL 1.487.988.381 57,56 % 856.486.112
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7. DETALLE INDICATIVO POR MEDIDA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Eixes e medidas FEADER AGE
XUNTA DE
GALICIA

GASTO
PÚBLICO
TOTAL

GASTO
PRIVADO

CUSTO TOTAL

(111) Información e
formación profesional

14.504.188 5.397.254 5.296.939 25.198.381 25.198.381

(112) Instalación de
agricultores mozos

75.752.208 28.188.681 27.664.754 131.605.643 9.900.000 141.505.643

(113) Xubilación anticipada
dos agricultores e
traballadores agrícolas

36.048.734 13.414.345 13.165.020 62.628.099 62.628.099

(114) Utilización dos
servizos de asesoramento
por parte dos agricultores
e silvicultores

8.229.625 3.062.383 3.005.464 14.297.472 3.600.000 17.897.472

(115) Implantación de
servizos de xestión,
substitución e
asesoramento das
explotacións agrícolas, así
como servizos de
asesoramento no sector
forestal

16.914.128 6.294.034 6.177.050 29.385.212 33.774.745 63.159.957

(121) Modernización das
explotacións agrícolas

87.555.621 32.580.931 31.975.368 152.111.920 198.493.557 350.605.477

(122) Aumento do valor
económico dos bosques

18.114.668 6.740.775 6.615.488 31.470.931 29.550.617 61.021.548

(123) Aumento do valor
engadido dos produtos
agrícolas e forestais

81.595.407 30.363.034 29.798.694 141.757.135 173.110.776 314.867.911

(124) Cooperación para o
desenvolvemento de novos
produtos, procesos e
tecnoloxías no sector
agrícola e alimentario e no
sector forestal

8.222.122 3.059.591 3.002.724 14.284.437 14.284.437

(125) Mellora e
desenvolvemento das
infraestruturas agrícolas e
forestais relacionadas coa
evolución e a adaptación
da agricultura e a
silvicultura

37.380.343 13.909.859 13.651.325 64.941.527 900.000 65.841.527

(131) Axudas aos
agricultores para que
poidan adaptarse ás
normas estabelecidas na
normativa comunitaria

495.761 184.481 181.052 861.294 861.294
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Eixes e medidas FEADER AGE
XUNTA DE
GALICIA

GASTO
PÚBLICO
TOTAL

GASTO
PRIVADO

CUSTO TOTAL

(132) Apoio aos
agricultores que participan
en programas de calidade
dos alimentos

4.196.708 1.561.666 1.532.640 7.291.015 7.291.015

(133) Apoio ás
agrupacións de produtores
en materia de
desenvolvemento de
actividades de información
e promoción de produtos
no marco de programas
relativos á calidade dos
alimentos

8.649.075 3.218.467 3.158.648 15.026.190 6.440.045 21.466.235

TOTAL EIXE 1 397.658.588 147.975.501 145.225.167 690.859.256 455.769.740 1.146.628.996

(211) Axudas destinadas a
indemnizar os agricultores
polas dificultades naturais
en zonas de montaña

28.058.718 10.441.125 10.247.062 48.746.904 48.746.904

(212) Axudas destinadas a
indemnizar os agricultores
polas dificultades naturais
en zonas distintas das de
montaña

9.987.999 3.716.703 3.647.624     17.352.326   17.352.326

(214) Axudas
agroambientais

83.143.236 30.939.007 30.363.962 144.446.206 7.048.569 151.494.774

(215) Axudas relativas ao
benestar dos animais

495.752    184.478 181.049 861.279 861.279

(216) Axudas aos
investimentos non
produtivos

7.455.084 2.774.163 2.722.601 12.951.849 3.150.300 16.102.149

(221) Primeiro
repoboamento forestal en
terras agrícolas

5.155.909 1.918.601 1.882.941 8.957.451 8.957.451

(222) Primeira
implantación de sistemas
agroforestais en terras
agrícolas

351.376 130.753 128.323 610.452 152.610 763.062

(223) Primeiro
repoboamento forestal en
terras non agrícolas

53.236.451 19.810.186 19.441.985 92.488.622 23.121.750 115.610.372

(226) Recuperación do
potencial forestal e
implantación de medidas
preventivas

81.022.302 30.149.772 29.589.396 140.761.470 7.037.950 147.799.420

(227) Axudas a
investimentos non
produtivos

10.139.047 3.772.911 3.702.786 17.614.745 1.197.782 18.812.527

TOTAL EIXE 2 279.045.874 103.837.700 101.907.729 484.791.303 41.708.961 526.500.264
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Eixes e medidas FEADER AGE
XUNTA DE
GALICIA

GASTO
PÚBLICO
TOTAL

GASTO
PRIVADO

CUSTO TOTAL

(311) Diversificación cara
a actividades non agrícolas

1.257.205 467.827 459.132 2.184.164 3.121.116 5.305.280

(312) Axudas á creación e
ao desenvolvemento de
microempresas

36.528.793 13.592.983 13.340.338 63.462.114 93.168.150 156.630.264

(313) Fomento de
actividades turísticas

4.111.061 1.529.795 1.501.362 7.142.219 1.858.000 9.000.219

(321) Servizos básicos
para a economía e a
poboación rural

35.841.317 13.337.162 13.089.272 62.267.750 11.362.036 73.629.786

(323) Conservación e
mellora do patrimonio rural

11.069.883 4.119.291 4.042.728 19.231.902 4.820.048 24.051.950

TOTAL EIXE 3 88.808.259 33.047.059 32.432.832 154.288.150 114.329.350 268.617.500

(411) Estratexias de
desenvolvemento local:
competitividade

17.129.437 6.374.154 6.255.681 29.759.272 41.250.000 71.009.272

(412) Estratexias de
desenvolvemento local:
ambiente e xestión de
terras

3.425.887 1.274.831 1.251.136 5.951.854 8.250.000 14.201.854

(413) Estratexias de
desenvolvemento local:
calidade de vida e
diversificación

47.962.424 17.847.631 17.515.907 83.325.962 115.500.000 198.825.962

(421) Cooperación
transnacional e
interrexional

3.426.031 1.274.884 1.251.189 5.952.104 5.952.104

(431) Funcionamento do
grupo de acción local,
adquisición de
capacidades e promoción
territorial

13.704.833 5.099.801 5.005.014 23.809.647 23.809.647

TOTAL EIXE 4 85.648.612 31.871.300 31.278.927 148.798.839 165.000.000 313.798.839

TOTAL EIXES 1, 2, 3 E 4 851.161.333 316.731.559 310.844.655 1.478.737.548 776.808.051 2.255.545.599

(511) Asistencia técnica 5.324.779 1.981.440 1.944.613 9.250.832 9.250.832

IMPORTE TOTAL 856.486.112 318.713.000 312.789.268 1.487.988.381 776.808.051 2.264.796.431
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8. FINANCIAMENTO NACIONAL ADICIONAL

O Programa de Desenvolvemento Rural da Comunidade Autónoma de Galicia prevé
destinar recursos financeiros adicionais na medida 2.1.4, co fin de chegar a un maior
número de beneficiarios coas mesmas condicións, requisitos e modalidades de axuda
previstos na medida 214. O financiamento nacional adicional previsto nesta medida é
o que figura na seguinte táboa:

EIXE MEDIDA FINANCIAMENTO NACIONAL
ADICIONAL (euros)

Eixe 2 2.1.4: Axudas agroambientais 5.923.732

TOTAL 5.923.732

Xúntase como anexo 5 do Programa o impreso de notificación correspondente a esta
axuda de acordo co Regulamento (CE) nº 794/2004 da Comisión, modificado polo
Regulamento (CE) nº 1935/2006.
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9. APLICACIÓN E CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE COMPETENCIA

9.1. Medidas e operacións reguladas polo artigo 36 do Tratado

Tal e como se contempla no punto 8 do Programa, prevese unha achega
suplementaria da Xunta de Galicia como financiamento nacional adicional para a
medida 2.1.4, ao abeiro do disposto no artigo 89 do Regulamento (CE) nº 1698/2006.

Conforme o previsto no anexo II, número 9.A do Regulamento (CE) nº 1974/2006,
respecto da avaliación en función das normas de competencia, a axuda ampárase
nas Directrices Comunitarias sobre Axudas Estatais ao Sector Agrario e Forestal
2007 -2013, aprobadas mediante a Comunicación 2006/C 319/1 da Comisión, nos
termos que figuran no seguinte cadro:

EIXE MEDIDA Indicación da legalidade do
réxime

Duración do
réxime de axuda

Eixe 2 2.1.4: Axudas
agroambientais

Art. 39 do Regulamento (CE) nº
1698/2005 e número IV.C.2.b das
Directrices Comunitarias sobre
Axudas Estatais ao Sector
Agrario e Forestal 2007-2013

2007-2013

TOTAL 5.923.732

9.2. Medidas e operacións non reguladas polo artigo 36 do Tratado

No caso das medidas incluídas neste programa previstas nos artigos 25 e 52 do
Regulamento (CE) nº 1698/2005 –“Implantación de servizos de xestión, substitución e
asesoramento" (115) e todas as medidas do eixe 3 que teñen impacto sobre a
competencia-, así como nas actuacións comprendidas no marco das medidas
previstas nos artigos 28 e 29 do devandito Regulamento -"Aumento do valor dos
produtos agrícolas e forestais" (123) e "Cooperación para o desenvolvemento de
novos produtos, procesos e tecnoloxías no sector agrícola e alimentario e no sector
forestal" (124)-, non reguladas polo artigo 36 do Tratado, respectaranse os
procedementos aplicábeis ás axudas do Estado e en particular os límites máximos de
intensidade de axudas públicas conforme os artigos 87 a 89 do Tratado.

Tal e como figura no cadro que se mostra a seguir, algunhas das medidas ampáranse
en varios Regulamentos de exención, correspondendo a aplicación dun ou outro en
función das actuacións e/ou os beneficiarios. Garántese que en ningún caso se
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aplicará unha intensidade de axuda que supere os límites previstos nos
correspondentes Regulamentos de exención nin se producirá ningún suposto de
acumulación de axudas que vulnere a normativa sobre axudas do Estado.

En relación coas medidas coas actuacións se amparen no Regulamento (CE) nº
1628/2006 da Comisión, do 24 de outubro de 2006, relativo á aplicación dos artigos
87 e 88 do Tratado ás axudas rexionais ao investimento, o límite de intensidade de
axuda que se aplicará será o estabelecido no Mapa de axudas rexionais para
España 2007-2013 (axuda de Estado N626/2006 aprobada pola Comisión o
20/12/2006).

A seguir figura o cadro de axudas estatais para as medidas e operacións non
reguladas polo artigo 36 do Tratado, nos termos previstos polo anexo II, número 9.B
do Regulamento (CE) nº 1974/2006:
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Código
medida

Denominación do
réxime de axudas

Indicación da legalidade do réxime Duración do
réxime de

axuda

115

Implantación de servizos
de asesoramento,
substitución e xestión

Regulamento (CE) nº 1998/2006 da Comisión, do 15 de decembro
de 2006, relativo á aplicación dos artigos 67 e 88 do Tratado ás
axudas de minimis (DOL nº 379, do 28 de decembro).

Axuda XS314/2007. Regulamento (CE) nº 70/2001 da Comisión,
do 12 de xaneiro de 2001, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88
do Tratado CE ás axudas estatais ás pequenas e medianas
empresas (DOL nº 10, do 13 de xaneiro).

2007-2013

123

Aumento do valor
engadido dos produtos
agrarios (operacións fóra
do art. 36 do Tratado)

Axuda XA7035/2007 e XA7057/2007. Regulamento (CE) nº
70/2001 da Comisión, do 12 de xaneiro de 2001, relativo á
aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado CE ás axudas estatais ás
pequenas e medianas empresas (DOL nº 10, do 13 de xaneiro).

Axuda XR194/2007. Regulamento (CE) nº 1628/2006 da
Comisión, do 24 de outubro de 2006, relativo á aplicación dos
artigos 87 e 88 do Tratado ás axudas rexionais ao investimento
(DOL nº 302, do 1 de novembro).

Regulamento (CE) nº 1998/2006 da Comisión, do 15 de decembro
de 2006, relativo á aplicación dos artigos 67 e 88 do Tratado ás
axudas de minimis (DOL nº 379, do 28 de decembro).

2007-2013

124

Cooperación para o
desenvolvemento de
agricultores mozos
(operacións fóra do art.
36 do Tratado)

Regulamento (CE) nº 1998/2006 da Comisión, do 15 de decembro
de 2006, relativo á aplicación dos artigos 67 e 88 do Tratado ás
axudas de minimis (DOL nº 379, do 28 de decembro). 2007-2013

311
Diversificación cara a
actividades non agrícolas

Axuda XS253/2007. Regulamento (CE) nº 70/2001 da Comisión,
do 12 de xaneiro de 2001, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88
do Tratado CE ás axudas estatais ás pequenas e medianas
empresas (DOL nº 10, do 13 de xaneiro).

Regulamento (CE) nº 1998/2006 da Comisión, do 15 de decembro
de 2006, relativo á aplicación dos artigos 67 e 88 do Tratado ás
axudas de minimis (DOL nº 379, do 28 de decembro).

2007-2013

312

Creación e
desenvolvemento de
microempresas

Axuda XS254/2007. Regulamento (CE) nº 70/2001 da Comisión,
do 12 de xaneiro de 2001, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88
do Tratado CE ás axudas estatais ás pequenas e medianas
empresas (DOL nº 10, do 13 de xaneiro).

Axuda XR194/2007. Regulamento (CE) nº 1628/2006 da
Comisión, do 24 de outubro de 2006, relativo á aplicación dos
artigos 87 e 88 do Tratado ás axudas rexionais ao investimento
(DOL nº 302, do 1 de novembro).

Regulamento (CE) nº 1998/2006 da Comisión, do 15 de decembro
de 2006, relativo á aplicación dos artigos 67 e 88 do Tratado ás
axudas de minimis (DOL nº 379, do 28 de decembro).

2007-2013

313

Fomento de actividades
turísticas

(actuacións incluídas na
liña 313-a)

Regulamento (CE) nº 1998/2006 da Comisión, do 15 de decembro
de 2006, relativo á aplicación dos artigos 67 e 88 do Tratado ás
axudas de minimis (DOL nº 379, do 28 de decembro).

2007 -2013

321

Servizos básicos para a
economía e poboación
rural

(actuacións incluídas
nas liñas 321-a e 321-b)

Regulamento (CE) nº 1998/2006 da Comisión, do 15 de decembro
de 2006, relativo á aplicación dos artigos 67 e 88 do Tratado ás
axudas de minimis (DOL nº 379, do 28 de decembro).

2007 -2013
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Notificarase individualmente, de conformidade co artigo 88.3 do Tratado CE, calquera
caso de aplicación dos sistemas enumerados máis arriba para os que, baixo normas
da axuda estatal ou baixo as condicións e compromisos fixados na decisión
respectiva de aprobación da axuda estatal, as notificacións individuais se requiran.
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10. COMPLEMENTARIEDADE DO PROGRAMA CON OUTROS INSTRUMENTOS
FINANCEIROS COMUNITARIOS

10.1. Identificación dos ámbitos de complementariedade

As Directrices Comunitarias Estratéxicas de Desenvolvemento Rural estabelecen que
os Estados membros deben velar por que as actuacións financiadas polo Feader, o
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), o Fondo Social Europeo
(FSE), o Fondo de Cohesión e o Fondo Europeo de Pesca, nunha zona dada e nun
ámbito concreto de actividade, sexan complementarias e coherentes entre si. Deste
xeito, no curso da programación 2007-2013, é preciso alentar a complementariedade
entre instrumentos comunitarios e as sinerxías entre a Política Estrutural, a Política de
Emprego, a Política Pesqueira e a Política de Desenvolvemento Rural.

Por outro lado, o Regulamento (CE) 1698/2005 do Feader sinala no seu artigo 3 que
o fondo contribuirá á promoción do desenvolvemento rural sostíbel en toda a
Comunidade, como complemento das políticas de apoio ao mercado e aos ingresos
aplicadas no marco da PAC, da Política de Cohesión e da Política Pesqueira Común.

Así mesmo, no artigo 5 do dito Regulamento estabelécese que a Comisión e os
Estados membros se encargarán de coordinar a asistencia dos distintos fondos, o
Feder, o FSE, o FC, o FEP e as intervencións do BEI e outros instrumentos
financeiros comunitarios. Tamén garantirá a coherencia coas medidas financiadas
polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía.

10.2. Complementariedade co primeiro piar da PAC

No novo escenario, configurado a partir da Axenda 2000 e consolidado co
Regulamento (CE) 1698/2005 do Feader, a Política de Desenvolvemento Rural deixa
de ser un instrumento máis da Política de Cohesión, pasando a integrar a Política
Agrícola Común (PAC). Así, a Política de Desenvolvemento Rural acompaña e
completa as políticas de axuda ao mercado e ás rendas, primeiro piar da PAC,
constituíndo o seu segundo piar.

En consecuencia, resulta evidente que ambos os piares, como partes integrantes
dunha mesma política, deben ser coherentes e complementarios. Alén disto, é
preciso resaltar que após a Reforma da PAC de 2003 esta vinculación se viu
reforzada. Así, por exemplo, o primeiro piar da PAC contribúe a través do apoio ás
rendas agrarias a manter a poboación rural e frear o abandono de terras; obxectivos
que tamén persegue o Programa de Desenvolvemento Rural. Por outra parte, a
mellora da competitividade das explotacións contemplada no PDR permitirá mellorar
as rendas agrarias, complementando as actuacións do primeiro piar da PAC.
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No ámbito do ambiente, o principio de condicionalidade ao que deben someterse as
axudas agrarias que se insiren no marco do primeiro piar da PAC, segundo o cal
deben cumprir determinados requisitos de protección ambiental, van na dirección dos
obxectivos marcados no eixe 2 de desenvolvemento rural. Así mesmo, no ámbito do
segundo piar da PAC, a observancia de normas mínimas ambientais é unha
condición necesaria para poder acollerse a diversas axudas como as
correspondentes aos investimentos en explotacións agrarias, a instalación de
agricultores mozos ou a mellora da transformación e comercialización de produtos
agrarios.

En termos de complementariedade, cómpre destacar que non se lles concederán
axudas, conforme estabelece o artigo 5 do Regulamento (CE) 1698/2005 e o artigo 2
do seu Regulamento de aplicación, a través do Programa de Desenvolvemento Rural
a programas que poidan optar á axuda prestada no marco das organizacións comúns
de mercado, agás nos seguintes casos:

Froitas e hortalizas (artigos 14 e 15 do Regulamento (CE) 2200/96);
Viño (título II do capítulo III do Regulamento (CE) 1493/1999);
Tabaco (artigo 13 do Regulamento (CEE) 2075/92);
Aceite de oliva (artigo 1 do Regulamento (CE) 865/2004);
Lúpulo (artigo 6 do Regulamento (CE) 1952/2005);
Carne de vacún (artigo 132 do Regulamento (CE) 1782/2003);
Ovellas e cabras (artigos 114 e 119 do Regulamento (CE) 1782/2003);
Apicultura (artigo 2 do Regulamento (CE) 797/2004);
Azucre (Regulamento (CE) 320/2006);
Pagamentos directos (artigos 42 e 69 do Regulamento (CE) 1782/2003).

En calquera caso, os beneficiarios só poderán recibir axuda para unha operación
dada baixo un único sistema. Así, co fin de garantir que as operacións que se poidan
beneficiar excepcionalmente da axuda ao desenvolvemento rural nos réximes de
axuda enumerados no anexo I do Regulamento (CE) nº 1974/2006 non estean tamén
subvencionados por outros instrumentos da PAC, dentro dos controis administrativos,
realizaranse cruces de información co rexistro de beneficiarios do Fogga, organismo
responsábel en Galiza da xestión das axudas do primeiro piar da PAC.

O Programa de Desenvolvemento Rural non apoiará ningún investimento alén das
restricións produtivas ou limitacións de axuda que, se é o caso, se estabelecesen ou
se estabelezan a través do Fondo Europeo Agrícola de Garantía a nivel de
agricultores, explotacións ou plantas de transformación individuais.

Deste modo, após constatar a coherencia existente entre o PDR de Galiza e as
Directrices Estratéxicas Comunitarias que estabelecen as prioridades da Política de
Desenvolvemento Rural (punto 4 do presente documento), queda garantida a
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coherencia e complementariedade da estratexia galega coa Política de Prezos e
Mercados, primeiro piar da PAC.

10.3. A Comisión de Coordinación dos Fondos Comunitarios como mecanismo
de delimitación das intervencións apoiadas por instrumentos financeiros
comunitarios

Antes de entrar na análise concreta da complementariedade entre os distintos fondos,
cómpre apuntar con carácter xeral que, co fin de garantir a complementariedade e a
coordinación no desenvolvemento das actuacións financiadas cos diversos
instrumentos financeiros comunitarios dispoñíbeis, creouse no Goberno de Galiza,
mediante o Decreto 184/2007, do 13 de setembro (DOG nº 191, do 2 de outubro de
2007), a Comisión de Coordinación dos Fondos Comunitarios. Esta Comisión
configúrase como un instrumento de carácter interdepartamental, adscrito á
Consellería de Economía e Facenda, para asegurar, na programación dos recursos e
a execución dos programas, a coordinación e complementariedade dos fondos de
finalidade estrutural (Feder, FSE e FC) con outros instrumentos de axuda (Feader,
FEP), así como co BEI e o FEI. A creación desta comisión aparece contemplada no
Marco Estratéxico Nacional de Referencia (MENR) 2007-2013 de España, aprobado
pola Comisión o 7 de maio de 2007.

O carácter interdepartamental desta Comisión garante a presenza dos responsábeis
da xestión dos distintos fondos comunitarios que executar en Galiza, contando coa
representación dos titulares das direccións xerais competentes nas seguintes
materias:

a) Planificación económica e fondos comunitarios, da Consellería de Economía e
Facenda.

b) Desenvolvemento rural, da Consellería do Medio Rural.

c) Formación e colocación, da Consellería de Traballo.

d) Estruturas e mercados da pesca, da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.

A presidencia da Comisión corresponderalle ao membro pertencente á Consellería de
Economía e Facenda. A comisión reunirase en sesión ordinaria tres veces por ano e
con carácter extraordinario cando sexa convocada pola presidencia, por iniciativa
propia ou por petición da maioría simple dos seus membros.

As funcións da comisión son as seguintes:

a) Velar por que as intervencións dos fondos sexan coherentes coas actividades,
políticas e prioridades da Unión Europea e complementarias con respecto a outros
instrumentos financeiros da Xunta de Galicia.
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b) Elaborar os procedementos para a efectiva coordinación entre a Política de
Cohesión autonómica, reflectida no Marco Estratéxico de Converxencia Económica
de Galicia 2007 - 2013 (MECEGA), e as correspondentes políticas sectoriais
reflectidas nos plans estratéxicos das Consellerías afectadas.

c) Supervisar o seguimento dos programas operativos definindo, se fose preciso, os
sistemas de información sobre os mecanismos que garantan a máis efectiva
coordinación entre si dos programas operativos, incluídos os programas e
intervencións do Feader e FEP, así como as intervencións do BEI e demais
instrumentos financeiros vixentes no territorio da Comunidade Autónoma.

d) Cando sexa necesario, fixar para cada programa os criterios de delimitación entre
as operacións apoiadas polo Feder e o FSE e as apoiadas por outros instrumentos de
axuda comunitarios, así como as que se poidan producir entre o Feader e o FEP
cando ambos os fondos financien actuacións no mesmo ámbito territorial.

e) Seguimento das conclusións derivadas dos controis financeiros efectuados polos
distintos órganos de control, así como das medidas adoptadas polos órganos
xestores para corrixir as eventuais irregularidades detectadas.

Prevese que a comisión elabore anualmente unha memoria, que recollerá as súas
actuacións e que se incorporará como anexo ás avaliacións anuais de seguimento de
cada un dos fondos comunitarios.

En definitiva, a creación da Comisión de Coordinación dos Fondos Comunitarios,
unida á participación no Comité de Seguimento do PDR de representantes dos
distintos departamentos responsábeis da xestión e execución de actuacións de
fondos de finalidade estrutural, van dirixidos precisamente a garantir a coherencia,
complementariedade e non-duplicidade entre as distintas actuacións, buscando as
máximas sinerxías entre elas de cara á consecución dos obxectivos comúns de
Lisboa e Goteburgo.

Nos puntos seguintes analízanse os ámbitos de complementariedade entre os
distintos fondos comunitarios que poden financiar intervencións no territorio galego,
facendo expresa referencia aos criterios de delimitación entre as operacións
financiadas por estes instrumentos respecto das financiadas polo Feader.

10.4. Complementariedade co FEP e criterios de delimitación co Feader

Tanto o Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Feader como o Regulamento (CE) nº
1198/2006, do 27 de xullo de 2006, relativo ao Fondo Europeo de Pesca, mencionan
expresamente no seu articulado a necesidade de garantir a coordinación entre as
intervencións de ambos os fondos.

A complementariedade do Programa de Desenvolvemento Rural co FEP ten que
asegurar a contribución efectiva de ambos os fondos, en especial en relación co
obxectivo de desenvolvemento das zonas costeiras, marítimas e lacustres galegas.
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Segundo estabelece o Plan Estratéxico Nacional do Fondo Europeo de Pesca, o
desenvolvemento sostíbel das zonas de pesca será financiado polo FEP nos termos
que corresponda e nas zonas de pesca seleccionadas a través das medidas en
materia de:

Competitividade, reestruturación e reorientación de actividades;

Diversificación e pluriactividade;

Valorización;

Infraestruturas e servizos;

Protección do ambiente;

Restabelecemento do potencial produtivo;

Cooperación;

Formación e adquisición de competencias profesionais;

Gastos de funcionamento dos grupos.

A táboa seguinte mostra os posíbeis ámbitos de complementariedade entre ambos os
fondos relacionando os obxectivos intermedios do PDR de Galiza cos eixes do Fondo
Europeo de Pesca.

Táboa 7. Complementariedade entre os obxectivos intermedios do PDR de Galiza e os eixes do PO
FEP
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Eixe 1: Medidas de adaptación da frota pesqueira

Eixe 2: Acuicultura,  pesca  interior,  transformación  e
comercialización dos produtos da pesca e da acuicultura X

Eixe 3: Medidas de interese público X
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Eixe 4: Desenvolvemento sostíbel das zonas costeiras X X X
Fonte: elaboración propia
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Os obxectivos específicos estabelecidos pola estratexia do PDR de Galiza reflicten a
coherencia existente co FEP, en especial nos seguintes ámbitos:

A conservación do ambiente e do medio natural, compoñente esencial presente
tanto no regulamento do FEP coma nos obxectivos do PDR.

A diversificación económica, que constitúe un obxectivo esencial do
desenvolvemento rural e da política de pesca, na procura da mellora da calidade
de vida e da economía no territorio rural e costeiro, buscando fontes de renda
alternativas á agraria e pesqueira, respectivamente.

A mellora da calidade de vida nas zonas costeiras, marítimas e lacustres conecta
o desenvolvemento do sector pesqueiro co desenvolvemento rural e cos
obxectivos de cohesión económica e social, sostibilidade e competitividade.

Aínda que, con carácter xeral, o ámbito específico de actuación do FEP, tanto en
termos de territorio (zonas costeiras) coma de beneficiarios (persoas vinculadas ao
sector pesqueiro), non supón problemas de demarcación, existe un ámbito concreto
de posíbel concorrencia entre o FEP e o Feader. Trátase do eixe 4, dirixido ao
desenvolvemento sostíbel das zonas costeiras, onde si poderían darse riscos de
solapamento, o que fai necesario definir criterios de demarcación respecto do eixe
Leader do Programa de Desenvolvemento Rural. En efecto, o artigo 45 do
Regulamento (CE) nº 1198/2006 permite financiar iniciativas de desenvolvemento
local sostíbel en zonas costeiras a través de grupos de acción costeira (GAC)
inspirados na filosofía dos GAL nacidos do enfoque Leader. Pois ben, neste ámbito, o
criterio de delimitación vén dado polo distinto enfoque temático das estratexias, xa
que a estratexia de desenvolvemento dos GAL debe construírse arredor dun tema
aglutinante que ha de estar en estreita conexión cos obxectivos de desenvolvemento
rural fixados no Programa e correspondentes a algunha das medidas previstas no
Regulamento Feader; mentres que a estratexia de desenvolvemento local dos GAC
se articula arredor do ámbito específico do desenvolvemento sostíbel das zonas
dependentes da pesca.

 En calquera caso, co fin de evitar calquera solapamento entre as actuacións de
ambos os parceirados, prevese que, no caso de que un GAC e un GAL operen sobre
un mesmo territorio, deban garantir a coherencia da estratexia de desenvolvemento
local que aplicar por cada un dos parceirados, o que para os GAL do Eixe Leader se
traducirá na obriga de estabelecer no seu programa local de forma nítida os
criterios concretos de demarcación respecto das actuacións financiadas polo
GAC (no territorio en que coincidan ambos os parceirados). En calquera caso, como
criterio de aplicación xeral, neses territorios as intervencións relacionadas co
sector pesqueiro e as dirixidas especificamente aos traballadores vinculados
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coas actividades pesqueiras serán financiadas exclusivamente polo FEP
(grupos de acción costeira).

A presenza dun representante da Consellería de Pesca na Comisión de Coordinación
de Fondos Comunitarios constitúe outra garantía da coordinación de intervencións
entre o FEP e o Feader.

10.5. Complementariedade cos fondos estruturais e de cohesión

Tendo en conta o carácter eminentemente rural da maioría do territorio de Galiza, a
complementariedade das intervencións dos distintos fondos adquire unha grande
importancia de cara a reforzar o contido estratéxico da programación e lograr a maior
eficiencia e eficacia das intervencións comunitarias sobre o territorio rural. As
sinerxías entre os distintos instrumentos de axuda comunitaria de finalidade estrutural
e dirixidos, en última instancia, á consecución dos obxectivos comúns de Lisboa e
Goteburgo son evidentes. Tan é así que o financiamento da política de
desenvolvemento rural estivo integrada nos últimos anos dentro dos fondos
estruturais, e, se ben no actual período de programación se desmarca da política
estrutural, non se poden negar as fortes sinerxías e complementariedades existentes
entre os distintos fondos. Estes presentan como denominador común un enfoque
estratéxico centrado nas prioridades de Goteburgo e Lisboa (competitividade,
crecemento, emprego e desenvolvemento sostíbel), o que deriva na necesidade de
asegurar a complementariedade e definir criterios de delimitación entre os ámbitos de
intervención dos distintos instrumentos financeiros para garantir que o PDR e os
programas operativos dos fondos estruturais non financien nun mesmo territorio o
mesmo tipo de operación en prol da mesma tipoloxía de beneficiarios.

a) Complementariedade e coherencia co Feder

Tanto o artigo 5 do Regulamento do Feader como o artigo 9 do Regulamento
1080/2006, relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder),
sinalan a necesidade de coordinación entre ambos os fondos naqueles ámbitos nos
que poden coincidir as súas actuacións.

O financiamento a cargo do Feder comprende unha serie de actuacións que poden
potenciar, de forma significativa, os efectos positivos da programación con cargo ao
Feader. Para analizar o grao de coherencia e complementariedade entre ambos os
fondos, relaciónanse os obxectivos formulados no PDR de Galiza para o próximo
período de programación cos eixes regulamentarios estabelecidos no Fondo Europeo
de Desenvolvemento Rexional, obxectivo Converxencia.
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Táboa 8. Complementariedade entre os obxectivos intermedios do PDR de Galiza e os eixes do PO
Feder

Obxectivos intermedios do PDR de Galiza
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Eixe 1: Desenvolvemento da economía do
coñecemento (I+D+i, educación, sociedade da
información e TIC)

X X

Eixe 2: Desenvolvemento e innovación
empresarial X X X
Eixe 3: Ambiente, medio natural, recursos
hídricos e prevención de riscos X X X X

Eixe 4: Transporte e enerxía X

Eixe 5: Desenvolvemento sostíbel local e urbano X X
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Eixe 6: Investimento en infraestruturas sociais X
Fonte: elaboración propia

A estratexia de intervención do Feder en Galiza articúlase arredor dos eixes
prioritarios sinalados, que son os fixados no Marco Estratéxico Nacional de
Referencia para as zonas Obxectivo Converxencia. Entre as actuacións formuladas
no P.O. Feder Galiza 2007-2013 e as previstas na programación Feader cómpre
establecer os seguintes criterios de delimitación:

As actuacións comprendidas nos eixes 1 e 2 do Feder están dirixidas a potenciar a
investigación e o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e o espírito
empresarial mediante axudas a I+DT, transferencia de tecnoloxía, mellora dos
vínculos entre PEME e centros de educación superior e investigación, creación de
infraestruturas en relación coa sociedade da información, incentivos á creación de
empresas e á innovación, competitividade e desenvolvemento empresarial, etc.
Estas actuacións contribúen ao logro dos obxectivos intermedios 1 (fomentar o
coñecemento e desenvolver o capital humano)  e  2 (reestruturar e desenvolver o
potencial físico, fomentando a innovación) do PDR de Galiza, atopando unha
estreita relación coas actuacións de fomento da industria agroalimentaria, que
constitúen un ámbito de acción prioritario no PDR. Por outro lado, apréciase unha
estreita complementariedade co obxectivo final 3 do PDR, dirixido á mellora da
calidade de vida e da economía das zonas rurais, posto que contribúe á aparición
e consolidación de iniciativas emprendedoras e á consolidación dun tecido
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empresarial competitivo e innovador no territorio galego, que se presenta como un
ámbito idóneo para o desenvolvemento do espírito emprendedor nas zonas rurais
no marco do obxectivo de diversificación económica que persegue o eixe 3 do
PDR.

Neste ámbito, con carácter xeral, o criterio de delimitación vén dado en función da
escala dimensional das iniciativas, da tipoloxía de beneficiarios e da estreita conexión
coas actividades agrarias nas actuacións financiadas co Feader.

Concretando por liñas de acción, as actuacións de I+D+i contempladas no P.O.
Feder centraranse na consolidación e estruturación do Sistema Público de I+D e no
fomento da investigación básica e aplicada en sectores estratéxicos para a
Comunidade Autónoma; o alcance das intervencións en prol da I+D+i previstas no
Feader resulta moito máis limitado e tradúcese basicamente no apoio a proxectos de
cooperación entre produtores do sector agrario, a industria transformadora e/ou
terceiras partes para o desenvolvemento de novos procesos, produtos ou servizos.

No ámbito das TIC, o Feder céntrase en investimentos na creación e ampliación de
infraestruturas de banda ancha, no acceso ás NTIC no campo da educación, na
modernización administrativa a través da e-Administración, no desenvolvemento de
aplicacións TIC en sectores económicos de interese xeral como o audiovisual;
ámbitos todos eles nos que non intervén o Feader, que está dirixido principalmente a
proxectos de dotación de servizos de alcance estritamente local que lles faciliten aos
habitantes das áreas rurais o acceso ás novas tecnoloxías.

Canto ao desenvolvemento e innovación empresarial, o Feder oriéntase cara a
proxectos de considerábel esforzo investidor centrados na innovación empresarial e
no incremento da competitividade do tecido produtivo galego, a través do
coñecemento e a innovación, a promoción da actividade exportadora e da
internacionalización de empresas, mellora do acceso ao financiamento, a dotación de
parques empresariais, o impulso das plataformas de desenvolvemento empresarial e
loxístico, etc. Este tipo de actuacións afástanse do campo do Feader, que ten un
alcance moito máis limitado, dirixido ao fomento de actividades de diversificación
económica no medio rural asociadas á optimización dos recursos humanos,
patrimoniais e naturais das explotacións agrarias, no caso da medida 311, e, no caso
da creación e desenvolvemento de microempresas (medida 312), mediante o apoio a
proxectos de pequena escala (limitado ás microempresas) exclusivamente no medio
rural.

En relación co ambiente, o eixe 3 do Feder comprende intervencións que quedan
fóra do ámbito do Feader como a creación de infraestruturas para garantir a xestión
dos residuos urbanos, industriais e especiais, actuacións relacionadas coa
implantación da DMA como infraestruturas hidráulicas de abastecemento de auga e
saneamento (estacións depuradoras de augas residuais urbanas), actuacións de
recuperación de espazos naturais marítimos, urbanos, espazos contaminados ou en
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estado de abandono, actuacións en prol da calidade do aire, así como as
relacionadas coa xestión e conservación da Rede Natura 2000, para o cal se prevé
destinar un importe de 41,1 millóns de euros de fondos Feder. Pola súa banda, no
eixe 2 do Feader inclúense actuacións con finalidade ambiental mais dirixidas
exclusivamente a superficies agrarias e forestais como axudas a zonas
desfavorecidas, axudas agroambientais a explotacións agrarias situadas en áreas
Natura 2000, investimentos non produtivos en espazos agrarios e forestais incluídos
na Rede Natura 2000 e actuacións en materia de prevención de incendios, todas elas
da competencia exclusiva do Feader.

As accións en materia de transporte e enerxía contempladas no eixe 4 do P.O.
Feder van dirixidas á consolidación dunha rede de infraestruturas de transporte para
a mellora da accesibilidade do territorio galego, especialmente por estrada e vía
férrea de altas prestacións, así como á promoción do transporte urbano limpo e ao
fomento das enerxías renovábeis (Plan Sectorial Solar e Plan Sectorial Biomasa). O
Feader non intervirá no financiamento deste tipo de operacións, pois no ámbito das
infraestruturas se limita a aquelas que faciliten o acceso ás explotacións agrarias e
forestais; canto ao transporte, contempla exclusivamente o fomento de servizos de
transporte rural; no que respecta ás enerxías renovábeis, non se articula ningunha
liña específica neste sentido, sen prexuízo do eventual apoio á utilización de enerxías
renovábeis nas explotacións agrarias para o seu uso na propia explotación ou dos
proxectos de diversificación económica promovidos por membros da unidade familiar
da explotación agraria ou por microempresas que se instalen en zonas rurais, no
ámbito da medidas 311 e 312 do PDR, respectivamente.

O eixe 5 do programa Feder, relativo ao desenvolvemento sostíbel local e urbano,
que prevé actuacións de protección e valorización do patrimonio natural e cultural, o
desenvolvemento do sector turístico e o desenvolvemento urbano e rural desde un
enfoque integrado e endóxeno, presenta un alto grao de complementariedade coas
actuacións enmarcadas no Feader, fundamentalmente coas incluídas nos eixes 3 e 4,
o que require o estabelecemento de criterios claros de delimitación do ámbito das
distintas intervencións.

Con respecto a isto, cómpre sinalar que as actuacións de incentivo de actividades
turísticas previstas no PDR presentan unha orientación moi específica cara a
proxectos promovidos por membros dunha explotación agraria (agroturismo e
servizos complementarios) e a proxectos encamiñados á dotación de infraestruturas
turísticas de pequena escala (puntos de información, centros de acollida de visitantes,
sinalización de sendeiros, etc.), así como ao deseño e promoción de paquetes
turísticos de comercialización conxunta no ámbito específico do turismo rural. O
alcance das intervencións do Feder resulta moito máis amplo, ao orientarse cara a
actuacións de promoción turística a escala do conxunto da Comunidade Autónoma,
incluídas as campañas internacionais de publicidade, con especial atención a
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sectores turísticos específicos como o turismo termal ou o náutico, nos que non
intervirá o Feader.

En todo caso, co fin de concretar no plano operativo os campos de actuación no
ámbito específico do turismo rural e evitar calquera solapamento, está prevista a
subscrición dun protocolo coa consellería competente en materia turística, onde
constarán expresamente os criterios de delimitación neste ámbito. Este protocolo virá
a actualizar para o período 2007-2013 o convenio vixente entre a Consellería de
Innovación e Industria (competente en materia turística) e a Axencia Galega de
Desenvolvemento Rural "para a coordinación de actuacións públicas sobre o turismo
na Comunidade Autónoma de Galicia dentro dos programas de desenvolvemento
rural".

No referente ás actuacións de promoción do patrimonio natural e cultural, as
previstas no PDR centraranse na valorización do patrimonio natural
fundamentalmente ligado á conservación e posta en valor de espazos e paisaxes
forestais e agrarias e á conservación de trazos históricos e culturais específicos das
comunidades rurais, ámbitos que non contempla o Feder.

Por último, o eixe 6 do programa Feder, infraestruturas sociais, céntrase
principalmente na creación, mellora e equipamento de centros educativos e de
formación, que non entran no ámbito do Feader. Tamén se prevé no P.O. Feder o
apoio a infraestruturas de atención á infancia e a outras infraestruturas sociais como
centros de apoio a colectivos desfavorecidos e persoas maiores. No entanto, as
accións do Feder oriéntanse ao campo das redes públicas de servizos sociais e
asistenciais de ámbito autonómico, enfocadas prioritariamente cara ás áreas urbanas,
mentres que as actuacións do Feader responden a unha óptica de apoio a servizos
de proximidade en pequenos núcleos rurais con problemas de despoboamento e a
unha escala moi reducida.

Por outra banda, hai que destacar as complementariedades relevantes, a nivel de
cruzamento de prioridades temáticas, coas preconizadas no Programa Operativo de
Cooperación Transfronteiriza España-Portugal 2007-2013, que conta con
financiamento do Feder e en cuxo marco se encadra o Plan Estratéxico de
Cooperación Galicia-Norte de Portugal 2007-2013. Este contempla unha serie de
eixes prioritarios que inciden nos territorios transfronteirizos e que, polo seu marcado
carácter rural, abundan en obxectivos comúns ao Feader, se ben desde unha óptica
de cooperación e xestión conxunta, no ámbito da integración urbano-rural, que serve
como claro criterio de delimitación respecto das actuacións previstas no PDR.
Respecto da cooperación transnacional prevista no marco do eixe 4, o criterio de
delimitación vén marcado pola temática da cooperación, que no caso dos GAL ha de
ir necesariamente orientada á consecución dos obxectivos dos eixes 1, 2 e 3 do PDR
no ámbito territorial de actuación dos parceirados.
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b) Complementariedade co Fondo de Cohesión

As intervencións do programa do Fondo de Cohesión céntranse en dous ámbitos moi
concretos, transporte (ferrocarrís, transporte marítimo e portos) e ambiente e
desenvolvemento sostíbel (abastecemento, saneamento e depuración de augas,
prevención de riscos), que se traducen en proxectos a escala rexional e en grandes
proxectos, o que clarifica a súa delimitación respecto das actuacións financiadas por
outros fondos. De calquera xeito, para o caso específico de Galiza prevense no eixe
prioritario do transporte, para o período 2007-2013, grandes proxectos de
investimento en liñas de alta velocidade ferroviaria e dirixidas ao incremento da
accesibilidade e capacidade portuarias, que contribuirán á mellora da accesibilidade
das zonas máis dinámicas e industrializadas, mais que indirectamente tamén terán
repercusións positivas na accesibilidade das áreas rurais.  No que respecta ás
actuacións en materia de ambiente e desenvolvemento sostíbel, cómpre destacar a
previsión de actuacións en Galiza en materia de saneamento e depuración de augas
en cumprimento da Directiva Marco da Auga, dirixidas a garantir a sostibilidade no
uso e xestión dos recursos hídricos.

A grande envergadura dos proxectos financiados polo Fondo de Cohesión, que leva
asociado unha gran capacidade de investimento por proxecto e un amplo alcance
territorial, fronte á escala local e limitado alcance das intervencións do Feader, fai que
resulte nítida a liña de demarcación entre ambos os tipos de intervencións.

c) Complementariedade e coherencia co FSE

As disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao
Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión, estabelecidas no Regulamento
1083/2006, fixan no seu artigo 9 a necesidade de garantir a coordinación entre as
intervencións estruturais con respecto a outros fondos comunitarios como o Feader.

Táboa 9. Complementariedade entre os obxectivos intermedios do PDR de Galiza e os eixes do FSE
Obxectivos intermedios do PDR de Galiza
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Eixe 1: Promoción do espírito empresarial e mellora da
adaptabilidade de traballadores, empresas e
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a Eixe 2: Fomentar a empregabilidade, a inclusión social

e a igualdade entre homes e mulleres X X
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Eixe 3: Aumento e mellora do capital humano X X X
Eixe 4: Promover a cooperación transnacional e
interrexional

Fonte: elaboración propia

A análise da relación existente entre os obxectivos intermedios estabelecidos no PDR
de Galiza e os eixes da programación do FSE, tanto das actuacións que se
desenvolverán a través do programa rexional coma dos programas plurirrexionais,
permítenos chegar ás seguintes conclusións:

O Fondo Social Europeo, a través das actuacións enmarcadas no eixe 1, dirixidas
á formación, aos investimentos en recursos humanos e á difusión de novas
tecnoloxías, presenta un matiz horizontal, dado que constitúe un complemento
idóneo de todas aquelas actuacións previstas nos distintos eixes do PDR en
materia de desenvolvemento do coñecemento e o capital humano, a formación e
cualificación dos traballadores do sector agrario, agroalimentario e forestal, así
como na mellora da innovación e a calidade do tecido empresarial implantado no
medio rural, incidindo de modo máis directo na consecución dos obxectivos
intermedios 1, 2 e 3 do PDR, así como nos obxectivos finais 3 e 4 no que respecta
ás actuacións de fomento da diversificación económica nas áreas rurais. Así
mesmo, hai que valorar a contribución a través do FSE á mellora da eficiencia
administrativa, sendo complementario co obxectivo do PDR que busca o fomento
da gobernanza nas zonas rurais.

O eixe 2 garda tamén unha estreita relación cos obxectivos do PDR canto ao
fomento do emprego nas zonas rurais, visíbel nas actuacións encadrábeis nos
obxectivos intermedios 1 e 2 e nos obxectivos finais 3 e 4. Canto á igualdade entre
homes e mulleres, é un obxectivo presente de modo transversal, tal e como se
analiza no capítulo relativo á igualdade de xénero, en moitas das medidas
previstas no PDR e, polo tanto, plenamente coherente con este ámbito de
intervención do FSE.

No que respecta ao eixe 3 do FSE, dirixido ao desenvolvemento do capital
humano no ámbito da investigación e da innovación, pode contribuír de xeito
significativo a complementar as actuacións do PDR de Galiza, especialmente en
relación co obxectivo intermedio 1 mais tamén no 2 e nos obxectivos finais 3 e 4,
favorecendo a difusión de formas de organización do traballo innovadoras e máis
produtivas e eficientes, así como o desenvolvemento das competencias e
habilidades necesarias para a diversificación de actividades no medio rural.

Por último, o eixe 4 do FSE recolle actuacións de cooperación coherentes coas
actuacións de cooperación previstas no marco do eixe Leader, unha de cuxas
medidas vai expresamente dirixida ao fomento de proxectos de cooperación
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interterritorial, sen prexuízo dos proxectos de cooperación transnacional que se
elaborarán no marco da Rede Rural Nacional.

En xeral, pódese concluír que as sinerxías existentes entre ambos os fondos poderán
contribuír na Comunidade Autónoma á mellora da formación, a cualificación, a
empregabilidade e o espírito emprendedor tan necesario no medio rural e, en
definitiva, á mellora da calidade de vida nas zonas rurais, ao tempo que incidirán
de modo transversal na consecución da igualdade de oportunidades entre homes e
mulleres e da non-discriminación.

Por outro lado, cómpre salientar que no referente ao FSE o Plan Estratéxico Nacional
recolle as medidas xestionadas polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación
que serán cofinanciadas por este:

  A promoción do espírito empresarial;

O reforzo do nivel de competencias dos traballadores e os empresarios;

A mellora da empregabilidade das persoas mozas;

A conciliación entre a vida laboral e persoal;

O impulso da igualdade de oportunidades entre homes e mulleres;

O desenvolvemento do potencial humano no ámbito da investigación e a
innovación.

No entanto, o ámbito de intervención do PDR no campo da formación presenta unha
clara delimitación, tanto polo tipo de destinatarios coma pola temática e a tipoloxía
das actuacións de formación. Así, respecto do primeiro criterio de delimitación, o
Feader dirixe as actuacións de formación exclusivamente ás persoas que
desenvolvan a súa actividade nos sectores agrario, alimentario e forestal. Respecto
do ámbito temático, a formación que se imparta con cargo ao Feader centrarase en
temas específicos relacionados co desenvolvemento rural (cursos de incorporación á
actividade agraria, aspectos relacionados coa xestión da explotación agraria, xestión
sostíbel de recursos naturais, condicionalidade, multifuncionalidade e xestión sostíbel
do monte etc.), nos que non intervirá o FSE. En terceiro lugar, a tipoloxía da
formación Feader diríxese ao campo da formación continua, quedando reservada ao
FSE a formación profesional regulada e a formación continua en ámbitos moi
específicos (formación do persoal das brigadas contra incendios, seguridade laboral)
nos que non intervirá o Feader.
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11. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES E ENTIDADES COMPETENTES RESPONSÁBEIS

11.1. Designación e funcións das autoridades competentes e organismos
responsábeis

De acordo co número 2 do artigo 74 do Regulamento (CE) nº 1698/2005, os Estados
membros designarán para cada programa de desenvolvemento rural unha autoridade
de xestión, un organismo pagador e un organismo de certificación, estes dous últimos
de acordo co previsto nos artigos 6 e 7 do Regulamento (CE) nº 1290/2005,
respectivamente. En cumprimento da dita esixencia, desígnanse as autoridades do
programa que se detallan a seguir:

Autoridade Identificación

Autoridade de xestión
DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO RURAL DA

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Organismo pagador FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA (FOGGA)

Organismo de certificación INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

a) Autoridade de xestión

A autoridade de xestión do Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza é a
Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural da Consellería do Medio Rural.

A autoridade de xestión é responsábel da elaboración, xestión e aplicación eficiente,
eficaz e correcta do programa de acordo coas funcións e responsabilidades que lle
atribúe o artigo 75 do Regulamento (CEE) 1698/2005:

Garantir que a selección das operacións de cara ao seu financiamento se axuste
aos criterios aplicábeis ao Programa de Desenvolvemento Rural.

Asegurar a existencia dun sistema axeitado e informatizado de rexistro e
almacenamento de datos estatísticos sobre a aplicación do programa para os
efectos de seguimento e avaliación.

Garantir que os beneficiarios e demais organismos participantes na execución
das operacións:

Estean informados das obrigas que lles correspondan como consecuencia da
concesión das axudas.

Leven un sistema de contabilidade separado ou ben un código contábel
axeitado para todas as transaccións relativas á operación.
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Coñezan os requisitos relativos á presentación de datos á autoridade de
xestión e ao rexistro das realizacións e resultados.

Garantir que as avaliacións do programa se leven a cabo dentro dos prazos
estabelecidos no Regulamento (CE) 1698/2005 e se axusten ao marco común de
seguimento e avaliación.

Transmitirlles as avaliacións levadas a cabo ás autoridades nacionais
competentes e á Comisión.

Dirixir as actividades do Comité de Seguimento e enviarlle os documentos
necesarios para o seguimento da aplicación do programa de acordo cos seus
obxectivos específicos.

Garantir o cumprimento das obrigas relativas á publicidade, segundo estabelece
o artigo 76 do Regulamento (CE) 1698/2005.

Redactar o informe intermedio anual e presentarllo á Comisión, após a súa
aprobación por parte do Comité de Seguimento.

Asegurarse de que se lle facilite ao organismo pagador toda a información
necesaria, en particular sobre os procedementos e outros controis efectuados, en
relación coas operacións seleccionadas para o seu financiamento, antes da
autorización dos pagamentos.

A autoridade de xestión asegurarase de que os contratos públicos ou as concesións
concedidos, con respecto a proxectos que se benefician da axuda do Feader,
cumpren coas disposicións das Directivas 2004/17/CE e 2004/18/CE, do
Regulamento (CE) nº 1564/2005 ou cos principios do Tratado onde sexan aplicábeis.

De acordo coa previsión contida no número 2 do artigo 75 do citado Regulamento, as
tarefas encomendadas á autoridade de xestión poderán ser obxecto de delegación a
outro organismo, sempre que esta siga sendo plenamente responsábel da eficacia e
a corrección da xestión e do cumprimento das ditas tarefas.

A Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, como autoridade de xestión do
programa, enmárcase dentro da seguinte estrutura orgánica da Consellería do Medio
Rural:
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Sen prexuízo da condición de autoridade de xestión do programa da Dirección Xeral
de Desenvolvemento Rural da Consellería do Medio Rural, de acordo co disposto no
Marco Nacional de Desenvolvemento Rural 2007-2013, a coordinación das
autoridades de xestión dos distintos programas das Comunidades Autónomas
corresponderalle ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, a través da
Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural.

b) Organismo pagador

O Decreto 155/2006, do 7 de setembro de 2006, (DOG nº 181, do 19 de setembro),
estabeleceu o réxime do organismo pagador dos fondos europeos agrarios en Galiza,
de conformidade co previsto no Regulamento (CE) 1290/2005, do Consello, do 21 de
xuño, sobre o financiamento da PAC, e no Regulamento (CE) nº 885/2006, da
Comisión, do 21 de xuño, polo que se estabelecen disposicións de aplicación do
anterior, e de acordo co Real Decreto 521/2006, do 28 de abril. En aplicación do
disposto no artigo 4 do Decreto 155/2006, mediante a Orde do 13 de outubro de 2006
(DOG nº 203, do 20 de outubro) o Conselleiro do Medio Rural, na súa condición de
autoridade competente para a autorización do organismo pagador así como para o
exercicio das funcións atribuídas polo Regulamento (CE) 885/2006, autorizou
provisionalmente o Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga) como o organismo
pagador en Galiza dos gastos financiados polo Feaga e polo Feader.

O Director do organismo pagador é D. Edelmiro López Iglesias, de acordo coa Orde
do 22 de agosto de 2005 (DOG nº 163, do 25), que dispón o seu nomeamento como
director do Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga).

As funcións do organismo pagador quedan expresamente estabelecidas no artigo 1.2
do Decreto 155/2006, do 7 de setembro, en relación cos criterios de autorización
previstos no anexo I do Regulamento (CE) 885/2006, da Comisión, do 21 de xuño,
polo que se estabelecen as disposicións de aplicación do Regulamento (CE)
1290/2005, do Consello, no que se refire á autorización dos organismos pagadores e
outros órganos e á liquidación de contas do Feaga e do Feader.

Como estabelece o artigo 1.2 do Decreto 155/2006, unha vez determinados os
beneficiarios das distintas liñas de axudas por parte do organismo pagador ou os
órganos delegados, o Fogga será responsábel da centralización dos fondos

Consellería do Medio Rural
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procedentes do Feader e da materialización dos pagamentos das diferentes liñas
subvencionadas por este concepto.

c) Organismo de certificación

A designación da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia como
organismo de certificación do Organismo Pagador da Comunidade Autónoma de
Galicia queda estabelecida mediante a Orde do 13 de outubro de 2006, en aplicación
do disposto no artigo 2 do Decreto 155/2006, do 7 de setembro, polo que se
estabelece o réxime do organismo pagador dos fondos europeos agrarios en Galiza,
de conformidade co Regulamento (CE) nº 885/2006. A súa función é a certificación
das contas do organismo pagador canto á súa veracidade, integridade e exactitude,
nos termos previstos no artigo 5 do Regulamento (CE) nº 885/2006, da Comisión, do
21 de xuño, en relación co artigo 7 do Regulamento (CE) nº 1290/2005.

A Intervención Xeral da Comunidade Autónoma está integrada dentro da estrutura
orgánica da Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia.

11.2.  Descrición sucinta da estrutura de xestión e control

O sistema de xestión e control do Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza
aséntase sobre a base da repartición clara de funcións entre as autoridades
competentes designadas, prescrita no artigo 74.3 do Regulamento (CE) nº 1698/2005
do Consello, que garante en último termo a aplicación rigorosa dos principios de
xestión definidos no anexo I do Regulamento (CE) nº 885/2006 da Comisión; o
seguimento das disposicións estabelecidas polo Regulamento (CE) 883/2006 da
Comisión en materia de contabilidade, declaracións de gastos e ingresos e das
condicións de reintegro dos gastos; o respecto dos procedementos de control
detallados no Regulamento (CE) nº 1975/2006 da Comisión e, por extensión, no
Regulamento (CE) 796/2004 da Comisión; así como na observación do principio xeral
de protección dos intereses financeiros das Comunidades Europeas apuntado no
artigo 9 do Regulamento (CE) nº 1290/2005 do Consello, de conformidade co
disposto no Regulamento (CE, Euratom) nº 2988/95 do Consello e o Regulamento
(CE) nº 1848/2006 da Comisión, relativo ás irregularidades e á recuperación das
sumas indebidamente pagadas.

11.2.1. Estrutura de xestión

Como organismo pagador dos fondos agrarios europeos, o Fogga asume as funcións
de autorización, execución e contabilización dos gastos Feader. De acordo co
Decreto 155/2006, polo que se estabelece o réxime do organismo pagador dos
fondos europeos agrarios en Galiza, e en atención ao disposto no anexo I.1.C) do
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Regulamento 885/2006, que permite a delegación da execución de determinadas
tarefas do organismo pagador, o Fogga subscribe con data 7 de marzo de 2007
senllas resolucións coa Consellería do Medio Rural e co Agader, -ambas entidades
de dereito público que integran as unidades administrativas de xestión de axudas-, a
delegación das funcións de autorización e control dos pagamentos relacionados coas
medidas financiadas polo Feader, para verificar a realidade dos feitos que serven de
base dos pagamentos e determinar que o importe que se lle debe aboar ao
beneficiario da medida é acorde coa normativa comunitaria, baixo as seguintes
condicións:

 Ao Fogga, como responsábel último das funcións delegadas, correspóndenlle os
seguintes compromisos:

Transmisión ás distintas unidades xestoras de axudas das orientacións
comunitarias e de coordinación estatal, así como a regulamentación de
procedementos horizontais de xestión.

Informar anualmente as unidades xestoras do plan de auditoría interna e
remitirlles ás ditas unidades os resultados xunto coas recomendacións
pertinentes.

Con base nas comunicacións recibidas polas unidades xestoras respecto de
eventuais procedementos relativos á recuperación de cantidades pagadas
indebidamente, o Fogga manterá o rexistro de debedores e formularalles as
declaracións ao Feader e á OLAF cando sexa pertinente, de acordo co
disposto no Regulamento (CE) 1848/2006 da Comisión.

  Pola súa parte, a Consellería do Medio Rural e o Agader comprométense a:

Dispoñer do persoal necesario para a xestión da fase de autorización dos
gastos relacionados coas medidas xestionadas, de acordo cos principios
definidos no Regulamento (CE) 885/2005 da Comisión, en materia de
asignación de recursos humanos apropiados, atribución e supervisión de
funcións e formación apropiada e continua.

Elaborar e manter permanentemente actualizado, para cada liña de axuda,
un manual de procedemento de todo o proceso de autorización, de acordo
cun modelo estándar que, independentemente da natureza de xestión da
medida considerada, inclúe os seguintes epígrafes:

Ficha resumo: esquema básico de xestión con referencia expresa dos
obxectivos, beneficiarios, unidades xestoras, bases de xestión e normativa
de aplicación.
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Beneficiarios: persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, que reciben
fondos Feader para a satisfacción de compromisos asumidos en materia de
desenvolvemento rural, independentemente de que para a súa execución
precisen da intervención de terceiros.

Unidades xestoras: asignación de responsabilidades de autorización entre os
diferentes ámbitos de decisión das unidades de xestión (dirección,
subdirección, servizos centrais, servizos provinciais, servizos comarcais e
unidades externas).

Procedemento de xestión: representación gráfica e detallada da estrutura de
xestión proxectada para a medida. En todo caso, o proceso recollerá a
sistemática de convocatoria, recepción e tramitación de solicitudes, análise
da documentación, práctica das probas de control necesarias, concesión da
axuda e autorización do pagamento.

Plan de controis: aplicación da sistemática de control definida no epígrafe
1.3.

Documentos estandarizados: relación de documentos estandarizados que se
han de utilizar na xestión da medida (listas de control, actas de control,
modelos de solicitude, requirimentos, modelos de certificación, propostas de
resolución, informes de control, etc.).

Cronograma de xestión: asignación de prazos para cada unha das fases de
actuación programadas na descrición do procedemento, con especial
definición das datas clave.

Manual de usuario da aplicación informática de xestión.

Réxime do manual de procedemento: cada manual de procedemento
requirirá a aprobación expresa do director xeral competente. As
modificacións derivadas de necesidades de actualización serán autorizadas
a nivel de subdirección ou servizo. En todo caso, os manuais estarán
dispoñíbeis na intranet corporativa.

Cada manual deberá considerar as particularidades de xestión propias do
réxime que desenvolve: axudas relacionadas con investimentos, axudas non
relacionadas con investimentos e proxectos de investimento completados
mediante contratos ou convenios.

Autorizar os pagamentos unicamente após a realización dun número de
controis suficientes para verificar o cumprimento dos criterios de concesión
da axuda e a conformidade coa normativa comunitaria e, en especial, en
materia de contratación pública e de respecto da normativa ambiental.
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Garantir a entrega ao organismo pagador, dentro do prazo estabelecido, dos
informes dos controis efectuados.

   Asumir o seguimento dos procedementos en materia de recuperación de
pagamentos indebidos de acordo coa sistemática estabelecida polo
organismo pagador con base nas disposicións do Regulamento (CE)
1848/2006 da Comisión e nas orientacións da Comisión sobre esta materia.
De acordo co procedemento estabelecido, os pagamentos indebidos
correspóndense con importes aboados non acordes coa normativa
comunitaria que os regula. Neste caso, o centro directivo competente na
autorización da axuda deberá, de inmediato e de oficio, proceder á súa
recuperación por compensación con outros pagamentos pendentes para
mesmo beneficiario, por reclamación da devolución do importe ao
beneficiario ou por vía executiva a través da Consellería de Economía e
Facenda. O proceso de recuperación esixe a formalización dunha resolución
de inicio de expediente de reintegro e doutra posterior de procedencia de
reintegro, unha vez completado o trámite de audiencia do beneficiario. Dado
que o rexistro de debedores é competencia directa do Fogga, as distintas
unidades xestoras competentes deberán transmitirlle unha copia das
resolucións para a súa inclusión na precontabilidade e na contabilidade de
dereitos. Os casos de suposta irregularidade ou fraude incluiranse de
inmediato na precontabilidade. Unha vez recuperado o importe reclamado e
ingresado na conta Feader, o Fogga comunícallo á unidade xestora
correspondente.

   Asumir a xestión de anticipos e garantías de acordo coa sistemática
estabelecida polo organismo pagador con base nas orientacións da comisión
na materia.

   Garantir a conservación e rexistro de documentos relacionados coa
tramitación das distintas medidas de acordo co procedemento de arquivo
que se defina.

   Emitir unha certificación de que as solicitudes informadas reúnen todas as
condicións para ordenar o seu pagamento indicando, cando proceda, os
criterios de risco empregados na selección de expedientes sometidos a
control, o alcance e as limitacións observadas na execución dos controis, así
como os aspectos máis significativos dos criterios de selección de proxectos,
normas de contratación e cumprimento da normativa ambiental.

   Remitirlle ao organismo pagador a autorización do pagamento xunto coa
documentación sinalada nos puntos anteriores, así como os datos
necesarios para o cumprimento dos requisitos estabelecidos polo
Regulamento (CE) 883/2006 e o Regulamento (CE) 1042/2007 da Comisión
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en materia de transmisión de información contábel á Comisión de cara á
liquidación de contas.

Para asumir as funcións que lle corresponden como autoridade de xestión, a
Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural conta co Servizo de Coordinación e
Seguimento do Programa de Desenvolvemento Rural, que organiza a súa actividade
arredor de catro eixes principais:

I) Coordinación, a través de dous mecanismos básicos:

a. Elaboración dunha "Guía Feader" de criterios básicos que as
unidades xestoras han de respectar en materia de elixibilidade,
sistemática de xestión e control e réxime de comunicacións.

b. Programa de control continuado do grao de cumprimento das
prescricións da "Guía Feader". En particular, a autoridade de
xestión asegurarase de que os contratos públicos ou as
concesións concedidas, con respecto a proxectos que se
benefician da axuda do Feader, cumpren coas disposicións das
Directivas 2004/17/CE e 2004/18/CE, do Regulamento (CE) nº
1564/2005 ou as disposicións do Tratado que sexan de
aplicación.

II) Seguimento financeiro, cronolóxico e de calidade de aplicación do
PDR mediante a vixilancia dos indicadores estabelecidos e o
estabelecemento do sistema de avaliación continua prescrita no artigo
86 do Regulamento (CE) 1698/2005 do Consello.

III) Publicidade, mediante a elaboración e seguimento dun plan
específico que desenvolva en detalle o plan de comunicación formulado
no PDR, ao abeiro das especificacións do Regulamento (CE)
1974/2006 da Comisión, e que defina as actuacións que as unidades
xestoras deben desenvolver sistematicamente e aqueloutras de
carácter horizontal que autoridade de xestión debe executar.

IV) Relacións da autoridade de xestión con distintas entidades:

a. Comisión Europea, especialmente no referente á elaboración e
transmisión da información requirida polo artigo 88 do
Regulamento (CE) 1698/2005 do Consello.
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b. Comité de Seguimento.

c. Fogga (organismo pagador).

d. Consellería do Medio Rural.

e. Autoridades de xestión doutras Comunidades Autónomas.

f. Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
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FORESTALES

SERVICIO DE
PRODUCCIÓN E

INDUSTRIAS
FORESTALES

SERVICIO
TÉCNICO
AGRARIO

SERVICIO DE
EXPLOTA-
CIONES

AGRARIAS

ORGANISMO PAGADOR: FOGGA

FUNCIONES DEL ORGANISMO PAGADOR

AUTORIZACIÓN DEL PAGO – Unidades delegadas AUTORIZACIÓN DEL PAGO AUDITORÍA
INTERNA

EJECUCIÓN Y
CONTABILIZACIÓN CERTIFICACIÓN

DIRECCIÓN DEL FOGGADIRECCIÓN GENERAL
DE INVESTIGACIÓN,

TECNOLOGÍA Y
FORMACIÓN

AGROFORESTAL

AGADER

DIRECCIÓN GENERAL
DE MONTES E
INDUSTRIAS
FORESTALES

DIRECCIÓN GENERAL
ESTRUTURAS E

INFRAESTRUTURAS
AGRARIAS

S.G. DE
INFRAESTRUTU-
RAS AGRARIAS

S.G. DE
INDUSTRIAS Y

CALIDAD
AGROALIMEN-

TARIA

S.G. DE
FORMACIÓN Y

TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA

S.G. DE DEFENSA
CONTRA LOS
INCENDIOS

FORESTALES

SERVICIO
CONTROL
CALIDAD

AGROAL. E
INDUSTRIAS

SERVICIO
INFRAESTRU-

TURAS Y
ESTRUTURAS

AGRARIAS

SERVICIO DE
PLANIFICA-

CIÓN Y
VALORACIÓN
DEL MONTE

SERVICIO DE
AYUDAS

ESTRUCTURALES

DISTRITOS
FORESTALES

SECCIÓN
C

AUTORIDADE COMPETENTE: CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
ORGANISMO PAGADOR: FOGGA

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

AGADER / DIRECCIÓN XERAL DE PRODUCIÓN, INDUSTRIA E CALIDADE AGROALIMENTARIA / DIRECCIÓN XERAL DE INVESTIGACIÓN, TECNOLOXÍA E FORMACIÓN AGROFORESTAL / DIRECCIÓN
XERAL DE ESTRUTURAS E INFRAESTRUTURAS AGRARIAS / DIRECCIÓN XERAL DE MONTES E INDUSTRIAS FORESTAIS

S.X. DE INDUSTRIAS E CALIDADE AGROALIMENTARIA / S.X. DE GANDERÍA / S.X. DE PRODUCIÓN AGRARIA SUSTENTABLE E FOMENTO ASOCIATIVO / S.X. DE FORMACIÓN E TRANSFERENCIA
TECNOLÓXICA / S.X. DE INFRAESTRUTURAS AGRARIAS / S.X. DE EXPLOTACIÓNS AGRARIAS / S.X. DE RECURSOS FORESTAIS / S.X. DE DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS

SERVIZO DE PRODUCIÓN AGRARIA SUSTENTABLE E SANIDADE VEXETAL / SERVIZO DE AXUDAS ESTRUTURAIS / SERVIZO DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS / SERVIZO DE PRODUCIÓN E
INDUSTRIAS FORESTAIS / SERVIZO DE PLANIFICACIÓN E VALORACIÓN DO MONTE

DELEGACIÓNS PROVINCIAIS

SERVIZO DE GANDARÍA / SERVIZO TÉCNICO AGRARIO / SERVIZO DE EXPLOTACIÓNS AGRARIAS / SERVIZO DE CONTROL DA CALIDADE AGROALIMENTARIA E INDUSTRIAS / SERVIZO DE
INFRAESTRUTURAS E ESTRUTURAS AGRARIAS / SERVIZO DE MONTES E INDUSTRIAS FORESTAIS

OFICINAS AGRARIAS COMARCAIS / DISTRITOS FORESTAIS

FOGGA

DIRECCIÓN DO FOGGA

SUBDIRECCIÓN XERAL DE PROGRAMAS FEAGA / SECRETARÍA DO FOGGA

SERVIZO  DE  AXUDAS  AGRÍCOLAS  DA  PAC  /  SERVIZO  DE  INTERVENCIÓN  DE  MERCADOS  /  SERVIZO  DE  AXUDAS  GANDEIRAS  DA  PAC  /  SERVIZO  DE  XESTIÓN  ECONÓMICA,  TESOURERÍA  E
CONTRATACIÓN / SERVIZO DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA / SERVIZO DE AUDITORÍA INTERNA DOS FONDOS AGRARIOS EUROPEOS

DELEGACIÓNS PROVINCIAIS DO FOGGA

SERVIZOS PROVINCIAIS DO FOGGA

SECCIÓN DE TESOURERÍA / SECCIÓN DE CONTABILIDADE / SECCIÓN C / SECCIÓN DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA

INTERVENCIÓN XERAL

INTERVENCIÓN DELEGADA NO FOGGA/CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

AUTORIZACIÓN DO PAGAMENTO – Unidades delegadas AUTORIZACIÓN DO PAGAMENTO EXECUCIÓN E CONTABILIZACIÓN AUDITORÍA INTERNA             CERTIFICACIÓN
FUNCIÓNS DO ORGANISMO PAGADOR
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11.2.2. Estrutura de control

O Regulamento (CE) nº 1975/2006 da Comisión define os principios xerais e as
disposicións específicas de control que se han de aplicar en relación coas medidas de
desenvolvemento rural, evocando a aplicación de determinados preceptos do
Regulamento (CE) nº 796/2004 da Comisión, polo que se estabelecen disposicións
para a aplicación da condicionalidade, a modulación e o sistema integrado de xestión
e control previstos no Regulamento (CE) nº 1782/2003.

Como aspectos comúns de control de carácter básico estabelécese a identificación
única de beneficiarios, garantida pola inclusión dos perceptores de axudas Feader no
rexistro de beneficiarios do Fogga como requisito imprescindíbel antes da execución
do pagamento; a adopción dos principios de control definidos polo artigo 23 do
Regulamento (CE) 796/2004 da Comisión, que esixe a planificación de controis
administrativos e sobre o terreo para verificar antes do pagamento o cumprimento
das condicións que dan dereito á percepción da axuda; e a recuperación de
pagamentos indebidos. Igualmente, a estrutura de control aséntase sobre os
principios apuntados no anexo I do Regulamento (CE) 885/2006: segregación de
funcións, planificación de controis, evidencia, supervisión e arquivo dos resultados en
condicións de seguridade.

Alén das cuestións xerais, o Regulamento (CE) 1975/2006 estabelece disposicións
particulares en función das medidas consideradas.

11.2.1.1  Medidas sinaladas no artigo 6 do Regulamento (CE) 1975/2006

COD. MEDIDA

211 IC ZONAS DE MONTAÑA

212 IC ZONAS DISTINTAS DAS DE MONTAÑA

214 MEDIDAS AGROAMBIENTAIS

215 AXUDAS AO BENESTAR DOS ANIMAIS

221 FORESTACIÓN DE TERRAS AGRARIAS/PRIMA MANTEMENTO

222 IMPLANTACIÓN SISTEMAS AGROFORESTAIS EN TERRAS AGRARIAS

223 FORESTACIÓN TERRAS NON AGRARIAS/PRIMA MANTEMENTO

410 ESTRATEXIAS DESENVOLVEMENTO LOCAL SOBRE MEDIDAS
ANTERIORES
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As medidas sinaladas no cadro anterior, con axudas baseadas no tamaño das
superficies ou no número de animais declarados, responden a unha estrutura de
control vinculada ao sistema integrado de xestión e control, de acordo cos preceptos
do Regulamento (CE) 796/2004 da Comisión. As solicitudes de pagamento
preséntanse no marco da solicitude unificada, polo que resulta imprescindíbel a
colaboración coa Subdirección Xeral de Programas Feaga, que xestiona as axudas
relacionadas nos Títulos III e IV do Regulamento (CE) 1782/2003 do Consello.

A estrutura de control esixe a comprobación dos criterios de admisibilidade mediante
controis administrativos sobre o 100 % das solicitudes presentadas e sobre o terreo
nunha mostra de polo menos o 5 % dos beneficiarios que subscribisen un
compromiso; e do cumprimento da condicionalidade mediante controis sobre o terreo
nunha mostra que represente o 1 % do total de solicitudes presentadas ou ben o 20
% do 5 % das solicitudes seleccionadas para control sobre o terreo de admisibilidade.
No desenvolvemento dos controis administrativos participa a Subdirección Xeral de
Programas Feaga na execución de controis xenéricos (duplicidades de parcelas e
beneficiarios, cruces contra bases de datos de superficies e gando, etc.) e as
unidades xestoras das medidas Feader nos controis asociados aos requirimentos
específicos das axudas en cuestión. De igual forma, a realización dos controis sobre
o terreo en materia de admisibilidade require a actuación da Subdirección Xeral de
Programas Feaga na validación de animais, superficies e usos produtivos, de acordo
coas disposicións específicas do Regulamento (CE) 796/2004, e das unidades
xestoras Feader na verificación do cumprimento de compromisos específicos e a
longo prazo. Canto á condicionalidade, a execución dos controis correspóndelles ao
Fogga e á Consellería do Medio Rural, a través da Dirección Xeral de Produción,
Industrias e Calidade Agroalimentaria, como órganos competentes de control dos
requisitos legais de xestión e das boas prácticas agrarias e agroambientais, segundo
a atribución estabelecida polo Decreto 106/2007, do 31 de maio, sobre a distribución
de competencias na aplicación de control da condicionalidade en relación co
desenvolvemento rural e coas axudas da PAC.

11.2.1.2 Medidas sinaladas no artigo 25 do Regulamento (CE) 1975/2006

COD. MEDIDA

111 INFORMACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

112 INSTALACIÓN DE AGRICULTORES MOZOS

113 CESAMENTO ANTICIPADO
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114 UTILIZACIÓN SERVIZOS DE ASESORAMENTO

115 IMPLANTACIÓN SERVIZOS XESTIÓN, SUBSTITUCIÓN, ASESORAMENTO

121 MODERNIZACIÓN EXPLOTACIÓNS AGRÍCOLAS

122 AUMENTO DO VALOR ECONÓMICO DOS BOSQUES

123 AUMENTO DO VALOR DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E FORESTAIS

124 DESENVOLVEMENTO DE NOVOS PRODUTOS, PROCESOS E
TECNOLOXÍAS

125 INFRAESTRUTURAS ADAPTACIÓN AGRICULTURA E SILVICULTURA

131 ADAPTACIÓN DE AGRICULTORES A NORMAS COMUNITARIAS

132 APOIO AGRICULTORES EN PROGRAMAS DE CALIDADE ALIMENTOS

133 AGRUPACIÓNS PRODUTORES EN INFORMACIÓN E PROMOCIÓN

216 INVESTIMENTOS AGRARIOS NON PRODUTIVOS

226 RECUPERACIÓN POTENCIAL FORESTAL E MEDIDAS PREVENTIVAS

227 INVESTIMENTOS FORESTAIS NON PRODUTIVOS

311 DIVERSIFICACIÓN ACTIVIDADES NON AGRÍCOLAS

312 RENOVACIÓN E DESENVOLVEMENTO POBOACIÓNS RURAIS

313 FOMENTO ACTIVIDADES TURÍSTICAS

321 SERVIZOS BÁSICOS PARA A ECONOMÍA E POBOACIÓN RURAL

323 CONSERVACIÓN E MELLORA DO PATRIMONIO RURAL

410 ESTRATEXIAS DESENVOLVEMENTO LOCAL SOBRE MEDIDAS
ANTERIORES

A estrutura de control para as medidas sinaladas no artigo 25 do Regulamento (CE)
1975/2006 aséntase sobre o esquema dun triplo control administrativo, sobre o terreo
e a posteriori, nos casos de investimento.

Os controis administrativos practícanse sobre o 100 % das solicitudes, incluída a
realización dos cruzamentos pertinentes para evitar o duplo financiamento dunha
operación, verificar a súa admisibilidade e certificar in situ, no caso dos investimentos,
a execución da operación nas condicións aprobadas. De forma xeral, os controis
administrativos dos proxectos de investimento non asociados a un réxime de axudas
terán en conta particularmente a normativa legal en materia de contratación
administrativa.

Os controis sobre o terreo practícanse sobre unha mostra que represente, polo
menos, o 4 % do gasto público declarado á Comisión en cada ano ou, polo menos, o
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5 % do gasto público declarado á Comisión en todo o período de programación. A
selección da mostra será efectuada pola unidade responsábel da realización do
control, de acordo cos criterios xerais aprobados pola autoridade de xestión e con
base nas consideracións definidas no artigo 27.3 do Regulamento (CE) 1975/2006.
Os controis sobre o terreo poderán realizarse coincidindo no tempo coa certificación
dos investimentos, sempre que o control sexa realizado por un axente distinto que
verifique os contidos definidos no artigo 28 do Regulamento (CE) 1975/2006.

Os controis a posteriori realizaranse en operacións de investimento supeditadas a
compromisos de mantemento no tempo e cubrirán polo menos o 1 % dos gastos
correspondentes a operacións polas que se efectuase o pagamento final durante un
período de 5 anos. A selección da mostra será efectuada pola unidade responsábel
da realización do control, baseándose nunha análise de riscos e no impacto financeiro
das distintas operacións. En ningún caso os inspectores participarían nos controis
previos ao pagamento.
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12. DESCRICIÓN DOS PROGRAMAS DE SEGUIMENTO E AVALIACIÓN E COMPOSICIÓN DO
COMITÉ DE SEGUIMENTO

12.1. Descrición dos sistemas de seguimento e avaliación

O Sistema de Seguimento e Avaliación do Programa de Desenvolvemento Rural de
Galiza estabelécese conforme os requisitos sinalados no Regulamento (CE) nº
1698/2005 e no seu Regulamento de Aplicación (CE) 1974/2006.

No que respecta ao sistema de seguimento, defínese que:

A autoridade de xestión e o Comité de Seguimento controlarán a calidade da
aplicación do programa e levarán a cabo o seguimento deste por medio de
indicadores financeiros e indicadores de execución e resultados.

O Comité de Seguimento crearase no prazo máximo de tres meses após a
decisión comunitaria pola que se aprobe o programa.

O Comité de Seguimento estabelecerá o seu regulamento de réxime interno no
marco institucional, xurídico e financeiro de aplicación. Adoptarao coa aprobación
da autoridade de xestión.

As responsabilidades do Comité de Seguimento son as que estabelece o artigo
79 do Regulamento (CE) 1698/2005.

Antes do 30 de xuño de cada ano, e por primeira vez en 2008, a autoridade de
xestión enviaralle á Comisión un informe intermedio anual sobre a aplicación do
programa. O último informe enviarase antes do 30 de xuño de 2016.

O contido dos informes intermedios anuais axustarase ao disposto no artigo 82
do Regulamento (CE) 1698/2005. Adoptarase a estrutura e elementos sinalados
polo anexo VII do Regulamento de aplicación.

Cada ano, no momento da presentación do informe intermedio anual, a Comisión
e a autoridade de xestión examinarán os principais resultados do ano anterior, de
acordo cos procedementos que se determinen.

Após o exame anterior, a Comisión poderá presentarlles observacións ao Estado
membro e á autoridade de xestión, a cal informará o Comité de Seguimento ao
respecto. O Estado membro informará a Comisión das medidas adoptadas en
resposta ás ditas observacións.

O intercambio electrónico de información e documentos levarase a cabo
conforme as disposicións estabelecidas no artigo 54 do Regulamento de
aplicación.

Adoptarase o Marco Común de Seguimento e Avaliación (MCSE) que para o
efecto se estabeleza desde a Comisión.
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Canto ao sistema de avaliación, disponse que:

O Programa someterase ás avaliacións a priori, a medio prazo e a posteriori de
acordo co disposto nos artigos 85, 86 e 87 do Regulamento (CE) 1698/2005. O
obxectivo das avaliacións é mellorar a calidade e aumentar a eficiencia e a
eficacia da aplicación do programa.

As avaliacións intermedia e a posteriori presentaránselle á Comisión,
respectivamente, antes do 31 de decembro de 2010 e do 31 de decembro de
2015 a máis tardar.

As avaliacións levaranse a cabo baixo a responsabilidade do Estado membro.

As avaliacións serán levadas a cabo por avaliadores independentes.

Os resultados das avaliacións poranse a disposición do público, supeditadas ás
disposicións do Regulamento (CE) 1049/2001.

Canto ao sistema de indicadores, disponse que:

Adoptaranse os indicadores comúns de referencia, execución ou produción,
resultado e impacto enumerados no anexo VIII do Regulamento de aplicación.
Estes indicadores foron asociados a cada medida e preséntanse nas fichas do
punto 5, relativo á información sobre eixes e medidas.

No caso de que a natureza da axuda o permita, os indicadores analizaranse en
función da idade e sexo dos beneficiarios.

Adoptaranse os indicadores adicionais que, se é o caso e en número reducido,
se consideren necesarios. A partir da análise realizada na avaliación a priori, que
se desenvolve en paralelo ao proceso de programación, definíronse unha serie
de indicadores adicionais.

O avance, a eficiencia e a eficacia do programa en relación cos seus obxectivos
medirase con indicadores relativos á situación inicial, así como á execución
financeira, a aplicación, os resultados e as repercusións da programación.

O progreso canto aos indicadores de produción e resultado formarán parte do
informe intermedio anual.

Como anexo 1 a este documento inclúese un conxunto de táboas que recollen
os datos dos indicadores de realización, resultado e repercusión.
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12.2. Composición e funcións do Comité de Seguimento

12.2.1. Composición

Tal e como estabelece o artigo 77 do Regulamento (CE) 1698/2005 do Feader, nun
prazo máximo de tres meses após a decisión pola que se aprobe o programa
crearase un Comité de Seguimento, que terá a seguinte composición:

Presidente: o Director Xeral de Desenvolvemento Rural da Consellería do Medio
Rural, en representación da autoridade de xestión.

Vogais:

1. Un representante de cada unha das seguintes institucións e organismos da Xunta
de Galicia:

Secretaría Xeral da Consellería do Medio Rural

Dirección Xeral de Estruturas e Infraestruturas Agrarias

Dirección Xeral de Produción, Industrias e Calidade Agroalimentaria

Dirección Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal

Dirección Xeral de Montes e Industrias Forestais

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader)

Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga)

Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios da
Consellería de Economía e Facenda

Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible

Servizo Galego de promoción da Igualdade do Home e da Muller

2. Un representante de cada unha das seguintes institucións e organismos da
Administración Xeral do Estado:

Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural do MAPA

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

Dirección Xeral da Biodiversidade do Ministerio de Medio Ambiente

3. Un representante, con carácter consultivo, da Comisión Europea.

4. Un representante da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

5. Un representante do Consello Económico e Social de Galicia.
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6. Un representante da rede integrada polos grupos de acción local de Galiza.

7. Un representante de cada unha das organizacións profesionais agrarias máis
representativas de Galiza.

8. Un representante da Asociación Galega de Cooperativas Agrarias (Agaca).

9. Tres representantes dos axentes do sector forestal (asociacións profesionais e de
propietarios, asociacións de MVMC, asociacións de empresas e industrias forestais)
presentes no Consello Forestal de Galicia.

10. Un representante das organizacións ecoloxistas presentes no Consello Galego de
Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible.

12.2.2. Funcionamento interno do Comité de Seguimento

O Comité reunirase polo menos cunha periodicidade anual. Na súa primeira reunión o
comité dotarase dun regulamento de funcionamento interno, que se adoptará coa
aprobación da autoridade de xestión do programa. Terán dereito a voto os
representantes de institucións e organismos da Xunta de Galicia e da Administración
Xeral do Estado.

Poderase convidar ás reunións do Comité a asesores externos que colaboren nas
tarefas de seguimento e avaliación.

Todos os membros do Comité de Seguimento poderán delegar a súa asistencia ás
reunións nas persoas que designen expresamente.

12.2.3. Funcións e responsabilidades

O Comité de Seguimento será o responsábel, xunto coa autoridade de xestión, de
controlar a calidade da aplicación do programa, debendo comprobar a eficacia da
aplicación do Programa de Desenvolvemento Rural. Para tal efecto, de acordo co
artigo 78 do Regulamento (CE) nº 1698/2005, o Comité de Seguimento deberá:

a) ser consultado, nos catro meses seguintes á decisión de aprobación do programa,
acerca dos criterios de selección das operacións financiadas; estes criterios
revisaranse de acordo coas necesidades da programación;

b) examinar periodicamente os avances rexistrados no cumprimento dos obxectivos
específicos do programa a partir dos documentos presentados pola autoridade de
xestión;

c) examinar os resultados da aplicación e especialmente o cumprimento dos
obxectivos estabelecidos para cada eixe e as avaliacións continuas;
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d) examinar e aprobar o informe intermedio anual e o último informe intermedio antes
de enviarllos á Comisión;

e) poderá propoñerlle á autoridade de xestión posíbeis adaptacións ou revisións do
programa de cara ao cumprimento dos obxectivos do Feader ou á mellora da súa
xestión, incluída a xestión financeira;

f) examinar e aprobar posíbeis propostas de modificación da decisión da Comisión
relativa á contribución do Feader.
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13. DISPOSICIÓNS QUE GARANTEN A DIVULGACIÓN DO PROGRAMA

As esixencias en materia de información e publicidade do programa estabelécense no
artigo 76 do Regulamento 1698/2005 e no artigo 58 e anexo VI do Regulamento (CE)
1974/2006.

O artigo 76 do Regulamento 1698/2005 determina que o Estado membro será o
encargado da información e publicidade do Programa de Desenvolvemento Rural. A
información destinarase ao público en xeral e porá de relevo o papel da Comunidade
Europea, garantindo a transparencia da axuda do Feader.

Este artigo sinala expresamente que a autoridade de xestión do Programa ten ao seu
cargo a información dos beneficiarios potenciais, as organizacións profesionais, os
axentes económicos e sociais, os organismos dedicados á promoción da igualdade
entre homes e mulleres e as organizacións non gobernamentais interesadas,
incluídas as de carácter ambiental, acerca das posibilidades ofrecidas polo programa
e das normas relativas ao acceso ao financiamento do programa. Así mesmo, debe
informar os beneficiarios da axuda comunitaria e o público en xeral do papel
desempeñado pola Comunidade nos programas e os resultados destes.

O artigo 58 do Regulamento de aplicación estabelece a obrigatoriedade dun plan de
comunicación que detalle os obxectivos e grupos destinatarios, o contido e a
estratexia das medidas de comunicación e información, o orzamento indicativo, os
departamentos administrativos ou outros organismos responsábeis da execución e os
criterios que se empregarán para avaliar os efectos das medidas informativas e
publicitarias en termos de transparencia, coñecemento dos programas de
desenvolvemento rural e papel desempeñado pola Comunidade.

De acordo co artigo 59 do Regulamento (CE) nº 1974/2006, nas reunións do Comité
de Seguimento o Presidente exporá os avances rexistrados na execución das
medidas de información e publicidade e presentaralles aos membros do comité
exemplos destas medidas.

O importe das operacións de información e publicidade imputaráselle á Asistencia
Técnica do Programa.

Nos seguintes puntos inclúense os elementos fundamentais relativos ao plan de
comunicación.
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Condicións xerais do proceso de información e publicidade

Condicións técnicas xerais

Todas as accións informativas e de publicidade conterán a bandeira europea, de conformidade coas
normas gráficas que se estabelecen no anexo VI do Regulamento de aplicación do Regulamento (CE)
1698/2005.

Todas as accións informativas e de publicidade incluirán o seguinte lema: "Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural: Europa inviste nas zonas rurais".

As accións e medidas financiadas polo eixe do Leader, ademais do anterior, tamén incluirán o logotipo
do Leader.

Todas as publicacións incluirán na páxina do título unha indicación clara da participación comunitaria.
Se se utiliza o emblema rexional e/ou nacional, tamén se incluirá o comunitario.

As publicacións incluirán referencias ao órgano responsábel do contido da información e á autoridade
de xestión designada para executar o bloque de axudas ás que se faga referencia.

Favorecerase o uso das novas tecnoloxías da información e a comunicación (TIC), dado que permiten a
distribución rápida e eficiente da información e facilitan a participación.

Cando a información se poña a disposición por medios electrónicos ou mediante material audiovisual,
aplicaranse por analoxía todas as esixencias e condicións anteriormente expresadas.

Os sitios da Internet referentes ao Feader deberán mencionar a súa contribución, polo menos na
páxina persoal. Tamén incluirá un hiperenlace o sitio da Internet da Comisión referente ao Feader.

As carteleiras e placas informativas levarán unha descrición do proxecto ou da operación así como a
bandeira europea, o lema anteriormente referido e, se é o caso, o logotipo do Leader. Esta información
ocupará polo menos o 25 % da carteleira ou placa.

Orzamento

O orzamento determinarase unha vez aprobado o programa sobre a base dun plan de comunicación
máis detallado e de carácter executivo. O plan de comunicación detallado, xunto co orzamento
estabelecido, someteranse á consideración do primeiro Comité de Seguimento que se celebre.

Con independencia do anterior, as operacións de información e publicidade iniciaranse
inmediatamente despois da aprobación do programa por parte da Comisión.

Todos os custos asociados ao plan de comunicación financiaranse con cargo ao eixe de Asistencia Técnica
do Programa.

Avaliación

O Plan de Comunicación detallado incluirá un plan de avaliación específico sobre o proceso de
información e publicidade, que incluirá os criterios que se deben considerar para a valoración do grao
de cumprimento das esixencias regulamentarias e dos obxectivos estabelecidos.
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13.1. Difusión da programación

Difusión do Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza

Xe
ra

l Dar a coñecer a existencia do Programa de Desenvolvemento Rural cofinanciado co fondo
Feader á sociedade en xeral e aos potenciais beneficiarios de axudas.

O
BX

EC
TI

VO
S

Es
pe

cí
fic

os Informar das posibilidades que lle ofrece a programación aos potenciais beneficiarios
de axudas, co fin de lograr a maior participación posíbel.

Informar das normas e requisitos de acceso ás axudas programadas.

P
ÚB

LI
CO

 O
BX

EC
TI

VO

Agricultores, gandeiros e silvicultores.

Empresas do sector agroalimentario e agroindustrial.

Organizacións profesionais agrarias.

Organizacións empresariais e sindicais.

Cooperativas e entidades agrarias de carácter asociativo.

Grupos de acción local e outras entidades de desenvolvemento local.

Organismos que integran a Administración local.

Organismos implicados no desenvolvemento rexional, local e rural.

Organismos relacionados coa xestión do ambiente.

Organismos relacionados coa igualdade de xénero.

Organismos relacionados coa promoción da xuventude.

Organismos relacionados coa promoción e defensa de colectivos desfavorecidos.

Organizacións non gobernamentais interesadas no desenvolvemento rexional, local e
rural, no ambiente e na promoción da igualdade de oportunidades.

Centros tecnolóxicos e de investigación, en particular nos ámbitos da agricultura, a
gandaría, a alimentación, o sector forestal, a enerxía, o ambiente e o desenvolvemento.
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Difusión do Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza
Es

tr
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Publicación e difusión do Programa de Desenvolvemento Rural aprobado aproveitando
as novas tecnoloxías da información e a comunicación. O programa e, se é o caso, as
súas modificacións, así como os informes de seguimento publicaranse na web da
Consellería do Medio Rural (http://mediorural.xunta.es).

Facilitaráselles unha copia do Programa a todos os solicitantes interesados.

A todos os beneficiarios potenciais que o soliciten facilitaráselles a información
necesaria para a súa participación no desenvolvemento do programa, en particular:

o Facilitaranse os detalles da contribución financeira do Feader.

o Facilitarase a información necesaria sobre os procedementos administrativos
que deban seguirse para estar cualificado en relación coa solicitude das axudas
programadas.

o Facilitarase a descrición dos procedementos para examinar as actuacións
financiadas.

o Facilitaranse as condicións e/ou os criterios de elixibilidade para seleccionar e
avaliar os proxectos que deban financiarse.

o Facilitaranse os nomes das persoas ou contactos a nivel estatal, autonómico ou
local que poden explicar o funcionamento do programa e os criterios para
seleccionar e avaliar as operacións.

Informarase da publicación anual sobre beneficiarios seleccionados e axudas
concedidas.

No proceso de información participarán todas as entidades que poidan actuar como
relevo da autoridade de xestión, en particular as seguintes:

o Autoridades locais.

o Organizacións profesionais.

o Interlocutores económicos e sociais.

o ONG, especialmente as que promoven a igualdade de xénero e as que traballan
para protexer o ambiente.

o Centros de información en Europa.

o Representacións da Comisión no Estado.

o Rede Rural Nacional.

o Rede Rural Europea.

R
es

po
ns

áb
ei

s Autoridade de xestión.



Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza 2007-2013                                      . 17-12-2007

496

13.2. Información aos beneficiarios da axuda comunitaria

Información aos beneficiarios da contribución comunitaria

Xe
ra

l Darlles a coñecer aos beneficiarios das axudas adxudicadas a participación financeira do Feader
e a súa relación co PDR.

O
BX

EC
TI

VO
S
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cí
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os

Informar de forma expresa os beneficiarios de que a axuda adxudicada se está a financiar
mediante un programa parcialmente financiado polo Feader.

Informar de forma expresa os beneficiarios do eixe prioritario do PDR ao que pertence a
axuda adxudicada.

PÚBLICO
OBXECTIVO

Os promotores dos proxectos aprobados para a aplicación das axudas programadas.
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Notificaráselle por escrito ao beneficiario a aprobación da axuda.

Solicitarase do beneficiario a aceptación expresa da axuda aprobada, informándoo de que
esta aceptación implica a súa inclusión nunha lista de beneficiarios que se fará pública.

Informarase os beneficiarios das garantías e dereitos que os asisten en relación coa
publicación da información anterior: tratamento de conformidade co Regulamento (CE)
45/2001, obtención, logo de petición, dos seus datos persoais, posibilidade de
rectificación de calquera dato inexacto ou incompleto, posibilidade de preguntarlle á
Comisión sobre o tratamento de datos persoais e posibilidade de recurso ao Supervisor
Europeo de Protección de Datos en calquera momento, en relación cos seus datos
persoais.

No escrito de notificación tamén se informará de forma clara e como mínimo dos
seguintes extremos:

o Que a axuda se enmarca dentro do Programa de Desenvolvemento Rural.

o Que a axuda se enmarca na medida e eixe correspondentes do programa.

o A participación do fondo Feader no financiamento da axuda.

Tamén se informará expresamente o beneficiario das posíbeis esixencias específicas e
responsabilidades ás que o obriga a aceptación da axuda en materia de información e
publicidade (placas explicativas, carteis ou outros elementos).

R
es

po
ns

áb
ei

s A notificación das axudas será levada a cabo polos xestores das medidas programadas.

A autoridade de xestión velará polo cumprimento das condicións sinaladas anteriormente.
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13.3.  Difusión dos resultados e do papel desempeñado pola Comunidade

Difusión dos resultados e do papel desempeñado pola Comunidade

Xe
ra

l

Dar a coñecer as medidas financiadas con cargo ao Programa de Desenvolvemento Rural.

O
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Dar a coñecer a adopción do programa e as súas actualizacións por parte da Comisión
Europea.

Dar a coñecer as principais realizacións financiadas polo programa.

Dar a coñecer o pechamento do programa.

PÚBLICO
OBXECTIVO

Público en xeral.
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Publicación anual da lista de beneficiarios que reciben axuda do programa, os nomes
das operacións e as cantidades de contribucións públicas asignadas a estas
operacións.

Campañas específicas, ao nivel territorial axeitado e cos medios de comunicación máis
axeitados e efectivos (anuncios publicitarios en prensa e radio, publicación de folletos,
etc.) que contribúan á consecución dos obxectivos expresados.

En todas as operacións financiadas polo programa que dean lugar a un investimento
cuxo custo total exceda de 50.000 euros, o beneficiario está obrigado á colocación
dunha placa explicativa da participación do Feader.

Tamén se colocará unha placa explicativa nas instalacións dos grupos de acción local
financiados con cargo ao eixe 4.

Levantarase un panel publicitario nos lugares ou infraestruturas cuxo custo total
exceda de 500.000 euros.

Os carteis e placas cumprirán as condicións específicas que se detallan no punto
relativo ás condicións técnicas xerais.

R
es

po
ns

áb
ei

s Xestores das medidas programadas.

Beneficiarios.

A autoridade de xestión velará polo cumprimento das condicións sinaladas anteriormente.
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14. PARTICIPACIÓN E COOPERACIÓN: DESIGNACIÓN DOS AXENTES CONSULTADOS E
RESULTADOS DA CONSULTA

A Consellería do Medio Rural arbitrou, desde o inicio do proceso de programación,
unha serie de medidas co obxectivo de outorgarlle o maior protagonismo á sociedade
civil no proceso de deseño e elaboración do PDR, en consonancia co disposto no
artigo 6 do Regulamento 1698/2005, do Consello, do 20 de setembro de 2005,
relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (Feader).

Estas medidas garantiron, por un lado, a suficiente información e debida
transparencia e publicidade no proceso de deseño da programación e, por outro lado,
a participación activa da sociedade civil, a través dos axentes institucionais e
socioeconómicos máis representativos dos distintos sectores implantados no territorio
rural e da poboación rural en xeral.

Deste modo, con carácter preliminar á apertura fase de consulta pública do borrador
do programa, lévase a cabo un labor previo de difusión de información sobre o
marco xeral da Política de Desenvolvemento Rural para o período 2007-2013,
incidindo nos principais cambios e novidades respecto do período anterior e
explicando as liñas fundamentais da normativa existente. Para tal efecto, a Axencia
Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) organizou un curso de formación
dirixido ao persoal da Administración autonómica interesado ou implicado
directamente na xestión de medidas de desenvolvemento rural, que tivo lugar os días
26, 27, 28 e 29 de xuño de 2006, baixo o título "A política de desenvolvemento
rural na UE: un novo marco para o período 2007-2013". Neste curso analizáronse
aspectos como o proceso de elaboración dos documentos de programación, o
calendario que se debe seguir ou o financiamento da política de desenvolvemento
rural.

Ademais, no proceso de difusión e información sobre a nova programación de
desenvolvemento rural, levouse a cabo a organización e/ou participación en varias
xornadas e cursos, podéndose destacar:

Curso de verán O desenvolvemento rural en Galicia, organizado pola
Universidade de Santiago de Compostela e celebrado na Escola Politécnica
Superior de Lugo os días 18 a 21 de xullo de 2006, onde o D.X. de
Desenvolvemento Rural, Edelmiro López, adiantou as liñas básicas do
Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza 2007-2013 no relatorio titulado
"O desenvolvemento rural en Galicia. Perspectivas de futuro".
Xornada Técnica de Promoción do Emprego das Mulleres Rurais, celebrada en
Taramundi o 10 de outubro de 2006, onde se tratou o Plan Estratéxico Nacional
e o Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza.
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Xornadas sobre a Xestión Forestal na Montaña Lucense, organizadas en
Becerreá (Lugo) os días 10 e 11 de novembro de 2006, nas que o Conselleiro
do Medio Rural analizou as políticas de aproveitamento multifuncional do monte
no marco do desenvolvemento rural.
XI Xornadas Ambientais de Ribadeo, organizadas polo Concello de Ribadeo,
que incluíu entre os seus relatorios un dedicado ao Programa de
Desenvolvemento Rural de Galiza 2007-2013.
IV Xornadas Técnicas de Vacún de Leite, celebradas na Facultade de
Veterinaria de Lugo os días 10 e 11 de novembro, un de cuxos relatorios,
presentado polo D.X. de Desenvolvemento Rural, Edelmiro López, tratou do
"Programa de desenvolvemento rural 2007-2013. Perspectivas para Galicia".
Xornada sobre o Sector Forestal no Programa Galego de Desenvolvemento
Rural, celebrada o 17 de novembro de 2006 en Santiago de Compostela.
Técnicos asesores de explotacións agrarias. Curso de iniciación, celebrado do
20 ao 24 de novembro de 2006, que tratou especificamente o tema da axuda ao
desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural.

Paralelamente a estas actuacións de difusión de información, e unha vez elaborado
un primeiro borrador descritivo das liñas estratéxicas do programa, púxose en marcha
o procedemento de consulta pública a través da presentación das liñas
estratéxicas do programa en distintos foros:

a) O inicio do procedemento de consulta ten lugar con ocasión da recente creación,
mediante a Lei 1/2006, do 5 de xuño, do Consello Agrario Galego, órgano
permanente de participación, asesoramento, diálogo e consulta da Administración
galega en materia agraria e de desenvolvemento rural, integrado polos seguintes
membros:

Conselleiro do Medio Rural;
Secretario Xeral da Consellería do Medio Rural;
5 vogais en representación da Consellería do Medio Rural;
5 vogais en representación dos departamentos competentes en materia de
benestar social, ambiente, política territorial, industria e sanidade;
12 vogais en representación das organizacións agrarias máis representativas
de Galiza (Sindicato Labrego Galego, Unións Agrarias-UPA, Xóvenes
Agricultores).

Así, aproveitouse a sesión constitutiva do Consello Agrario Galego, celebrada o 26
de xullo de 2006, para presentar perante os seus membros o borrador que
contemplaba as liñas estratéxicas do Programa de Desenvolvemento Rural,
convidando os seus integrantes a presentar as observacións, suxestións e
achegas que considerasen oportunas ao longo do mes de agosto.
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b) Este mesmo documento foi presentado formalmente polo Conselleiro do Medio
Rural na Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes do Parlamento
de Galicia, na sesión celebrada o 27 de xullo de 2006, onde o Conselleiro explicou
as liñas mestras do Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza.

c) Debido ao peso específico e á potencialidade que presenta o sector cooperativo
no ámbito agrario galego, considerouse oportuno trasladarlle tamén este primeiro
borrador de programa á Asociación Galega de Cooperativas Agrarias (Agaca) o 1
de agosto para que efectuasen observacións ao longo dos meses de agosto e
setembro.

d) Con motivo da reunión do 7 de setembro de 2006 do Consello Asesor do Agader,
órgano consultivo desta entidade entre cuxas funcións está a de divulgar entre os
axentes económicos e sociais e as administracións locais as actividades da
axencia, deuse conta do proceso de elaboración do programa, convidando os seus
membros a presentar suxestións até o 21 de setembro. Os integrantes do Consello
Asesor do Agader son os seguintes:

2 vogais en representación da Administración autonómica;
3 vogais en representación das corporacións locais;
3 vogais en representación das organizacións profesionais agrarias con
maior implantación en Galiza;
3 vogais en representación das federacións provinciais de confrarías de
pescadores;
2 vogais en representación do Consello Galego de Consumidores e
Usuarios;
o Vicepresidente do Agader;
o Director Xeral do Agader.

e) Na reunión celebrada o 22 de outubro de 2006 polo Consello Forestal de Galicia,
órgano consultivo e asesor da Administración forestal co obxecto de facilitar unha
axeitada xestión sostíbel dos montes galegos e canalizar o principio de
participación pública, presentouse tamén este primeiro avance do programa,
abrindo un prazo para facer observacións, até o 20 de novembro. Este órgano está
integrado polos seguintes membros:

o Conselleiro do Medio Rural;
o Director Xeral de Montes e Industrias Forestais;
o Subdirector Xeral de Recursos Forestais;
6 vogais en representación da Administración galega: Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Consellería de Economía e
Facenda, Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes,
Consellería de Innovación e Industria, Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible e Consellería de Traballo;
un vogal en representación da Dirección Xeral de Conservación da Natureza;
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4 vogais en representación das delegacións provinciais da Consellería do
Medio Rural.

14.1. Designación dos axentes consultados

Sen prexuízo deses primeiros contactos mantidos con institucións e axentes
representativos, os avances nas tarefas de recompilación de información e
documentación e no deseño do programa deron como resultado un documento máis
elaborado, que recollía unha explicación máis detallada das compoñentes de cada
unha das liñas prioritarias en que se articula o programa.

O dito documento foi obxecto dunha ampla difusión, para efectos de consulta e
formulación de observacións e suxestións, entre os axentes institucionais e
socioeconómicos máis representativos do territorio. A seguir preséntase unha táboa
exhaustiva de todos os axentes e organismos consultados, así como as datas de
remisión do borrador de programa e o período outorgado para o envío das
observacións:

AXENTES CONSULTADOS REMISIÓN
BORRADOR

PRAZO
OBSERVACIÓNS

Consello Agrario Galego 26/07/2006 31/08/2006
Agaca 01/08/2006 30/09/2006
Consello Asesor do Agader 07/09/2006 21/09/2006
Consello Forestal Galego 22/10/2006 20/11/2006
Colexio Oficial de Economistas da Coruña, Ferrol, Lugo, Santiago e
Vigo

06/10/2006 20/10/2006

Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos 06/10/2006 20/10/2006
Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas da Coruña, Lugo,
Ourense e Pontevedra

06/10/2006 20/10/2006

Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia 06/10/2006 20/10/2006
Delegación galega do Colexio Oficial de Xeógrafos 06/10/2006 20/10/2006
Colexio Oficial de Veterinarios da Coruña, Lugo, Ourense e
Pontevedra

06/10/2006 20/10/2006

Federación de Asociacións Galegas de Turismo Rural (Fegatur) 06/10/2006 20/10/2006
Asociación Galega de Turismo Rural (Agatur) 06/10/2006 20/10/2006
Federación Ecoloxista Galega (FEG) 06/10/2006 20/10/2006
Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) 06/10/2006 20/10/2006
Sociedade Galega de Historia Natural 06/10/2006 20/10/2006
Verdegaia 06/10/2006 20/10/2006
Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur-Galicia) 06/10/2006 20/10/2006
Federación Galega de Mulleres Rurais (Fegamur) 06/10/2006 20/10/2006
Federación Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro) 06/10/2006 20/10/2006
Vicerreitoría de Relacións Institucionais da USC 06/10/2006 20/10/2006
Vicerreitoría de Relacións Institucionais da Universidade de Vigo 06/10/2006 20/10/2006
Secretaría Xeral da Universidade da Coruña 06/10/2006 20/10/2006
Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller 06/10/2006 20/10/2006
Confederación de Empresarios de Galicia 06/10/2006 20/10/2006
Confederación de Empresarios da Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense e
Pontevedra

06/10/2006 20/10/2006
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AXENTES CONSULTADOS REMISIÓN
BORRADOR

PRAZO
OBSERVACIÓNS

Asociación Gallega de la Carne 06/10/2006 20/10/2006
Asociación de Empresas Lácteas de Galicia 06/10/2006 20/10/2006
Frouma (Sindicato Labrego Galego) 06/10/2006 20/10/2006
Cluster da Madeira 06/10/2006 20/10/2006
Serfoga 06/10/2006 20/10/2006
Asociación Monte Industria 06/10/2006 20/10/2006
CIS-MADERA 06/10/2006 20/10/2006
Fearmaga (Federación Empresarial de Aserradores y Rematantes de
Maderas de Galicia)

06/10/2006 20/10/2006

Asociación Galega de Comunidades de Montes Veciñais en Man
Común

06/10/2006 20/10/2006

Afrifoga 06/10/2006 20/10/2006
Asefoga (Asociación Sectorial Forestal Galega) 06/10/2006 20/10/2006
Asociación Forestal de Galicia 06/10/2006 20/10/2006
Asenfo-Galicia 06/10/2006 20/10/2006
Silvanus-Galicia 06/10/2006 20/10/2006
Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais en Man
Común

06/10/2006 20/10/2006

Consello Regulador das D.X. das Augardentes e Licores de Galicia 06/10/2006 20/10/2006
Consello Regulador da D.O.Valdeorras 06/10/2006 20/10/2006
Consello Regulador da D.O.Monterrei 06/10/2006 20/10/2006
Consello Regulador da D.O. Ribeiro 06/10/2006 20/10/2006
Consello Regulador da D.O. Rías Baixas 06/10/2006 20/10/2006
Consello Regulador da D.O. Ribeira Sacra 06/10/2006 20/10/2006
Consello Regulador da D.O.P.Queixo Tetilla 06/10/2006 20/10/2006
Consello Regulador da D.O.P. San Simón da Costa 06/10/2006 20/10/2006
Consello Regulador da D.O.P. Arzúa-Ulloa 06/10/2006 20/10/2006
Consello Regulador da I.X.P. Ternera Gallega 06/10/2006 20/10/2006
Consello Regulador da I.X.P. Lacón Galego 06/10/2006 20/10/2006
Consello Regulador da I.X.P. Mel de Galicia 06/10/2006 20/10/2006
Consello Regulador da I.X.P. Pataca de Galicia 06/10/2006 20/10/2006
Consello Regulador da I.X.P. Pan de Cea 06/10/2006 20/10/2006
Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica 06/10/2006 20/10/2006
Red Rural de Desarrollo Ancares 06/10/2006 20/10/2006
Avinza 06/10/2006 20/10/2006
Fundación para o desenvolvemento da comarca do Baixo Miño 06/10/2006 20/10/2006
Asociación de desenvolvemento da comarca de Bergantiños 06/10/2006 20/10/2006
Fundación para o desenvolvemento da comarca de Betanzos 06/10/2006 20/10/2006
Asociación Terras da comarca do Carballiño 06/10/2006 20/10/2006
Asociación de desenvolvemento rural integrado das comarcas do
Condado e A Paradanta

06/10/2006 20/10/2006

Centro de iniciativas para o desenvolvemento da comarca Conso-
Frieiras

06/10/2006 20/10/2006

Asociación Costa Ártabra 06/10/2006 20/10/2006
Asociación de desenvolvemento local Deloa 06/10/2006 20/10/2006
Asociación de desenvolvemento rural Eo-Rodil 06/10/2006 20/10/2006
Asociación EuroEume 06/10/2006 20/10/2006
Asociación Mariña Occidental, Asociación de desenvolvemento rural
dos concellos de Viveiro, Xove, Cervo, O Vicedo, Ourol e Burela

06/10/2006 20/10/2006

Asociación de desenvolvemento da comarca de Monterrei-Verín 06/10/2006 20/10/2006
Asociación de desenvolvemento rural Montes 06/10/2006 20/10/2006
Fundación para o desenvolvemento da comarca do Morrazo 06/10/2006 20/10/2006
Asociación rural de desenvolvemento ría Muros-Noia 06/10/2006 20/10/2006
Asociación Neria 06/10/2006 20/10/2006
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AXENTES CONSULTADOS REMISIÓN
BORRADOR

PRAZO
OBSERVACIÓNS

Asociación de desenvolvemento da comarca de Ordes 06/10/2006 20/10/2006
Fundación para o desenvolvemento da comarca de Ortegal 06/10/2006 20/10/2006
Asociación para o desenvolvemento do País do Bibei e Ribeira
Sacra do Sil

06/10/2006 20/10/2006

Grupo de acción local Peña Trevinca 06/10/2006 20/10/2006
Asociación de desenvolvemento rural Proder II-Comarca de
Pontevedra

06/10/2006 20/10/2006

Asociación grupo local de desenvolvemento rural Portodemouros 06/10/2006 20/10/2006
Asociación Puente de los Santos (Ribadeo-Castropol) 06/10/2006 20/10/2006
Grupo local de desenvolvemento rural Ribeira Sacra Lucense 06/10/2006 20/10/2006
Asociación grupo local de desenvolvemento rural Río Lor 06/10/2006 20/10/2006
Fundación para o desenvolvemento da comarca do Salnés 06/10/2006 20/10/2006
Asociación de Desenvolvemento Sar-Ulla 06/10/2006 20/10/2006
Fundación para o desenvolvemento da comarca de Terra Cha 06/10/2006 20/10/2006
Grupo de acción local "Terra das Mariñas" 06/10/2006 20/10/2006
Asociación Terras de Miranda 06/10/2006 20/10/2006
Asociación Terras do Miño 06/10/2006 20/10/2006
Asociación de desenvolvemento rural Trastámara 06/10/2006 20/10/2006
Asociación para o desenvolvemento rural "Ulla-Umia" 06/10/2006 20/10/2006
Fundación para o desenvolvemento da comarca da Ulloa 06/10/2006 20/10/2006
Asociación para o desenvolvemento de Val do Limia (ADIM) 06/10/2006 20/10/2006
Asociación de desenvolvemento Comarca de Valdeorras 06/10/2006 20/10/2006
Asociación para o desenvolvemento integral da comarca ourensá do
Miño (Valmiño)

06/10/2006 20/10/2006

Asociación de desenvolvemento rural da mancomunidade da área
intermunicipal de Vigo

06/10/2006 20/10/2006

Ademais da remisión por correo do avance preliminar do programa aos axentes
indicados, a Consellería do Medio Rural estimou oportuno publicar na súa web o 31
de outubro de 2006 o documento, co fin de outorgarlle a máxima difusión a este e
abrir unha vía de comunicación permanente ao longo de todo o proceso de
elaboración do programa, non só aos axentes representativos dos distintos sectores
relacionados co medio rural senón a todo o público en xeral, que coas súas achegas,
ideas e suxestións pode contribuír á consecución do desenvolvemento sostíbel do
medio rural galego.

Por outra parte, e co fin de promover e incitar á participación e colaboración directa
na elaboración do programa os axentes máis representativos e con maior
implantación no medio rural, desde a Consellería do Medio Rural organizouse unha
rolda de reunións presenciais cos axentes máis representativos dos distintos
sectores implicados no medio rural.

A primeira destas reunións tivo lugar o 28/11/2006 coas organizacións
profesionais agrarias máis representativas do sector (Xóvenes Agricultores-
Asaja, Sindicato Labrego Galego, Unións Agrarias) e coa Asociación Galega de
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Cooperativas Agrarias, estando dirixida a intercambiar opinións e apuntar
observacións e suxestións sobre o contido do borrador de programa.

Para abordar especificamente a futura orientación do enfoque Leader, o día
18/12/2006 o Agader organizou unha reunión con todos os presidentes dos
grupos de acción local que actúan no marco dos programas Leader+, Proder II e
Agader, para explicar as liñas mestras a través das cales se desenvolverá no
novo período de programación a metodoloxía Leader.

O día 18/12/2006, desde a Consellería do Medio Rural organizouse unha
reunión da Mesa da Madeira, foro de diálogo cos representantes dos distintos
sectores do ámbito forestal (Administración forestal, industria e propietarios
forestais), na que se trataron os aspectos do programa máis directamente
relacionados coa valorización do monte desde unha perspectiva multifuncional e
coa consolidación das explotacións e empresas do sector forestal.

14.2. Resultados da consulta e contribución das observacións ao proceso de
programación

En xeral, apréciase un consenso respecto das liñas estratéxicas da programación por
parte de todos os axentes consultados; as observacións presentadas refírense
fundamentalmente a aspectos específicos do programa e das medidas, observacións
que foron integradas no documento do programa.

En síntese, as observacións e achegas máis significativas efectuadas polas entidades
e axentes ao longo das distintas fases de información e consulta poden resumirse nos
seguintes termos (indícanse as datas en que foron remitidos os escritos coas
achegas), indicando así mesmo (en cursiva) en que medida as ditas observacións
foron tomadas en consideración e integradas no programa:

Sindicato Labrego Galego 04/09/2006 e 27/12/2006

Observacións:
Desde un punto de vista formal, recomenda que se asuma na redacción do programa unha linguaxe
que atenda á perspectiva de xénero.
A terminoloxía utilizada na elaboración do programa segue a pauta utilizada pola Comisión; en todo
caso, considérase que a perspectiva de xénero foi debidamente integrada tanto no deseño das
medidas, onde o colectivo feminino foi considerado prioritario dentro dos criterios de selección, así
como, en xeral, na configuración dos distintos puntos do programa (fase de consultas, presenza no
Comité de Seguimento do SGAI).
Respecto do eixe 1, considera que a prioridade debe ser o mantemento dos postos de traballo nas
explotacións agrarias e a incorporación de mozos/as, en lugar de fomentar o relevo. Así, propón
incentivar a permanencia dos/as mozos/as que se instalen, a apertura da prima a investimentos en
vivenda, procesos de produción ou diversificación e primar as incorporacións e os plans de mellora
no ámbito da agricultura e gandaría ecolóxicas. Por outra banda, incide na necesidade de recoñecer
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os dereitos das mulleres que traballan nas explotacións agrarias como axuda familiar.
Trátase dunha observación que se axusta aos obxectivos prioritarios do eixe 1 do programa e á
prioridade outorgada ás medidas: así, a primeira instalación de agricultores mozos e a modernización
de explotacións e, polo tanto, a creación e mantemento de emprego no sector agrario constitúen
obxectivos prioritarios do eixe 1.
Partindo da necesidade dunha visión conxunta do sector agroalimentario e a súa grande implantación
no territorio rural, e centrándose no incremento do valor engadido das cadeas agroalimentaria e
forestal, debe concedérselle prioridade ao pechamento dos ciclos produtivos nas propias explotacións
agrarias, debe dárselles prioridade aos pequenos negocios, á transformación de produtos e venda
directa na propia explotación e en circuítos curtos dos produtos, incidindo ademais en parámetros
como a seguridade para a saúde, calidade nutricional e soberanía alimentaria.
A importancia do sector agroindustrial e a súa implantación no territorio rural vense reflectidas na
análise socioeconómica e na relevancia que en termos financeiros o programa lle outorga á medida
123. No que respecta ao pechamento dos ciclos produtivos nas explotacións agrarias, potenciando a
transformación de produtos e a venda directa na propia explotación, inclúese entre as actuacións
subvencionábeis na medida 311 (diversificación cara a actividades non agrícolas), incluíndo como
criterio de prioridade a relación do proxecto coa posta en valor de produtos locais, todo isto dentro dos
límites marcados pola normativa comunitaria.
Nas accións de apoio á innovación consideran necesario o apoio a acordos entre centros de
investigación e explotacións concretas para a posta en marcha de programas de mellora.
Trátase dunha actuación expresamente contemplada na medida 124, que inclúe entre os beneficiarios
tanto aos produtores do sector primario coma aos centros de investigación.
Consideran o asesoramento técnico como un servizo público que debería ser prestado desde a propia
Administración.
Non se pode admitir esta observación no deseño da medida 115 debido ás limitacións que o Marco
Nacional impón, ao sinalar que só poderán ser beneficiarias das axudas as entidades sen ánimo de
lucro e cooperativas e as súas unións e federacións.
Consideran prioritario o apoio á recuperación de culturas produtivas en vías de extinción e de
modelos de produción menos dependentes de inputs externos.
O apoio a este tipo de actuacións efectúase a través de varias medidas como as agroambientais, a
conservación de recursos xenéticos e a conservación do patrimonio rural.
Incide na importancia das variábeis relacionadas coa contaminación do ambiente (abandono das
zonas rurais, emisión de gases de efecto invernadoiro, contaminación de solo e auga pola
concentración do gando ou uso de fertilizantes e agroquímicos), apostando por unha estratexia de
desintensificación e orientación cara a modelos extensivos sostíbeis.
O programa préstalles especial atención a modelos extensivos a través das medidas agroambientais,
a implantación de sistemas agroforestais baseados na combinación de sistemas forestais con
pastoreo extensivo, etc. no marco dunha estratexia global de uso sostíbel dos recursos naturais e da
multifuncionalidade do monte.
Canto á produción de carburantes obtidos a base de cultivos enerxéticos, entende que non é unha
alternativa para Galiza debido á estrutura da propiedade e á súa baixa rendibilidade.
Se ben non se inclúe no programa unha liña de actuación específica dirixida ao fomento dos cultivos
enerxéticos, recoñécese que é un sector con potencialidades que debe ser primado a través de
medidas como a de cooperación para o desenvolvemento de novos produtos, procesos e tecnoloxías
(que se refire expresamente aos proxectos relacionados co desenvolvemento de fontes renovábeis de
enerxía e biocarburantes).
Valóranse positivamente as actuacións dirixidas á retribución aos agricultores polas funcións
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ambientais, territoriais e sociais non remuneradas polo mercado, incidindo na transcendencia da
presenza no territorio e das prácticas silvopastorais de cara á prevención de incendios.
No marco do contrato territorial de explotación proponse como medida prioritaria o fomento de
procesos de desintensificación e autonomía das explotacións agrarias, así como darlles prioridade ás
explotacións ecolóxicas e incrementar o importe das axudas agroambientais e manter as axudas ás
zonas desfavorecidas.
A axuda ás medidas agroambientais, que inclúen actuacións de apoio á extensificación,
incrementouse exponencialmente respecto do período anterior, incrementando así mesmo o apoio ás
zonas desfavorecidas pola importancia que as explotacións situadas nas ditas zonas teñen para a
conservación do territorio rural.
Respecto ás medidas preventivas fronte aos incendios forestais, ademais das prácticas
silvopastorais, suxiren o apoio á ordenación do monte e das especies silvícolas para o
restabelecemento do potencial agroforestal das superficies afectadas por incendios.
Estas actuacións foron especificamente incluídas nas distintas medidas de carácter forestal que
articula o programa (122, 222, 223, 226, 227).
En relación coa valorización do monte, propoñen darlles prioridade aos plans de ordenación do monte
adaptados á realidade de cada zona e aos repoboamentos con caducifolias. Ademais, propoñen
darlles prioridade para o acceso ás axudas a aqueles cuxa actividade principal sexa a agraria e/ou
forestal e ademais residan na zona, mostrándose contrarios a actuacións de forestación de terras
agrarias, que reducen a xa escasa SAU existente en Galiza.
Estas observacións axústanse plenamente á configuración das medidas forestais no programa; así,
contémplase a elaboración de plans de ordenación adecuados ás características das superficies que
ordenar; a medida 223 concédelle prioridade especificamente á plantación de frondosas autóctonas;
mentres que na medida 221 se recollen exclusivamente os compromisos derivados do período de
programación anterior, tal e como o esixe o Regulamento (CE) nº 1320/2006.
No marco da mellora da calidade de vida e a diversificación económica, consideran fundamental a
dotación de servizos básicos ao medio rural en colaboración cos departamentos competentes en
cada unha das áreas (educación, saúde, infraestruturas, etc.), así como a aposta pola diversificación
cara a actividades non agrarias como o turismo ou actividades vinculadas á conservación do
patrimonio natural e cultural.
O apoio á diversificación cara a actividades non agrarias reflíctese na medida 311, e a conservación
do patrimonio rural na medida 323. Por outro lado, a medida 321 recolle actuacións dirixidas á
prestación de servizos básicos á poboación, que poderán ser así mesmo incluídos nas estratexias dos
GAL. En calquera caso, hai que ter en conta a complementariedade que para este tipo de actuacións
presentan as contempladas na programación Feder.
En relación co eixe 4, suxírese a prioridade daqueles proxectos que valoricen os recursos endóxenos.
A valorización dos recursos endóxenos forma parte da propia esencia da filosofía Leader, inspirada
nun enfoque "bottom-up" no que a estratexia xorde dos propios axentes do territorio, unha vez
analizadas as súas debilidades e fortalezas, prestándolles especial atención aos recursos endóxenos
do seu ámbito territorial de actuación.

Organización profesional agraria UNIÓNS AGRARIAS-UPA 26/12/2006

Propoñen a previsión dun contrato social cuxos fondos proveñan da modulación, que non consista só
en agrupar pagamentos que se viñan percibindo baixo unha nova figura, senón que se remunere o
agricultor polas prácticas ambientais non recoñecidas polo mercado, enxalzando o crucial papel que
este desempeña como xestor dos espazos naturais, especialmente nas zonas máis desfavorecidas.
Prevese no programa a posta en marcha dun contrato de explotación sostíbel entre a Administración
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e os agricultores cuxo obxectivo principal é remunerar as funcións territoriais, sociais e ambientais que
trae consigo a actividade agraria, ao tempo que se simplifica a xestión de axudas.
Aposta por aquelas medidas, fundamentalmente no eixe 3, relacionadas coa introdución das NTIC,
indispensábel para garantir a accesibilidade no medio rural, así como as que apoien as enerxías
renovábeis para a súa comercialización, especialmente a solar fotovoltaica.
Se ben non se prevé no programa unha liña especificamente dirixida ás enerxías renovábeis, encaixa
perfectamente dentro das actuacións subvencionábeis no marco da medida 311, como actividade de
diversificación promovida polo titular dunha explotación agraria, así como na medida 312, no marco
da creación e desenvolvemento de microempresas, ou na medida 321, dentro dos servizos básicos
para a economía e poboación rurais.

Asociación Galega de Cooperativas Agrarias (Agaca) 06/09/2006

En relación coa liña estratéxica "Reforzo da base produtiva agroalimentaria e forestal", que recolle
basicamente as medidas do eixe 1, realiza unha serie de consideracións que se recollen sinteticamente
nos seguintes termos:

Prestar apoio aos investimentos destinados á xestión de recursos hídricos con uso dual (agricultura-
loita contra incendios), mediante a implantación no territorio de balsas de auga para uso agrario e
para extinción de incendiosPrestarlles apoio aos investimentos destinados á xestión de recursos
hídricos con uso dual (agricultura-loita contra incendios), mediante a implantación no territorio de
balsas de auga para uso agrario e para extinción de incendios.
Inclúese na medida 226 o apoio a este tipo de infraestruturas preventivas; desde a perspectiva do
eixe 1, é tamén un equipamento admisíbel no ámbito dos investimentos en explotacións agrarias.
Importancia da posta en marcha dos servizos de asesoramento ás explotacións agrarias para a
racionalización da produción agraria.
Contémplanse estes servizos tanto desde a perspectiva de axudas ao agricultor (medida 114) coma
de apoio á implantación de servizos de asesoramento (medida 115).
En relación coa industria agroalimentaria, considera necesario apoiar os procesos de
dimensionamento das cooperativas agrarias e a concentración empresarial no ámbito da
transformación e comercialización de produtos.
No marco da medida 123, o propio Marco Nacional contempla entre os obxectivos desta o
dimensionamento das entidades asociativas agrarias, que foi trasladada ao programa recollendo
como un obxectivo específico o fomento do redimensionamento de entidades de base asociativa e os
procesos de integración cooperativa.
Canto á valorización do monte, impulsar o asociacionismo de produción, servizos e comercialización
de produtos forestais, propoñendo a creación dunha clase específica de cooperativa forestal.
Non se prevé na normativa comunitaria unha axuda especificamente dirixida á constitución destas
cooperativas; no entanto, articúlanse no programa liñas de axuda cuxos beneficiarios prioritarios son
entidades asociativas do ámbito forestal.
En relación coa liña estratéxica relativa á mellora da calidade de vida e coa diversificación
económica, incide na necesidade de incluír as cooperativas agrarias con implantación nos territorios
de actuación dos GAL, sen necesidade de que teñan a súa sede social nese ámbito territorial.
Acolleuse esta observación no sentido de esixir que formen parte dos órganos directivos dos GAL as
cooperativas agrarias con presenza na comarca, recollendo a esixencia do Marco Nacional.

Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais en Man Común
(ORGACCMM)

25/10/2006
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Propoñen unha serie de observacións que inciden na necesidade de outorgarlles maior protagonismo ás
comunidades e mancomunidades de montes, dada a súa implantación en Galiza e a súa contribución ao
cumprimento das funcións ambientais, territoriais e sociais dos montes, insistindo na importancia de
conceptos como a multifuncionalidade do monte e a necesidade de plans de ordenación e certificación
forestal.

Esta observación non fai máis que ratificar o protagonismo que as comunidades e mancomunidades de
montes veciñais en man común teñen en Galiza, onde cobren unha terceira parte da superficie forestal
galega; as CMVMC figuran como beneficiarias en todas as medidas de índole forestal.

ASEMFO-GALICIA 20/10/2006

Remitiu unha proposta de actuacións necesarias para o desenvolvemento e valorización do sector
forestal, entendendo que a Administración debe desempeñar un papel crucial incentivando as boas
prácticas, fomentando o repoboamento ordenado das especies forestais e dos tratamentos silvícolas para
lograr un maior valor engadido dos produtos. Para alcanzar estes obxectivos, propoñen as seguintes liñas
de subvención:

plans de xestión e ordenación forestal;
axudas para deslindes en montes veciñais en man común;
forestación de superficies de aptitude forestal segundo criterios técnicos, económicos, sociais e
ecolóxicos fixados en PORF que se elaboren a nivel comarcal;
liñas de subvención para tratamentos silvícolas para especies de frondosas e coníferas;
axudas para o fomento do asociacionismo forestal que garantan unha axeitada xestión por parte dos
propietarios do monte.

O programa recolle as liñas de axuda citadas nas diversas medidas de índole forestal, exceptuando o
fomento do asociacionismo forestal, que non ten encaixe en ningunha das medidas previstas no
Regulamento (CE) nº 1698/2005, se ben indirectamente se lle outorga prioridade ás actuacións
realizadas por entidades asociativas do sector forestal nas distintas medidas do programa.

Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia 20/10/2006

En relación coa liña estratéxica 1 (reforzo da base produtiva agroalimentaria e forestal), este organismo
bota en falta unha maior orientación cara ao sector forestal dalgunhas das medidas encadradas nesta liña,
como son a primeira incorporación de mozos/as ao sector forestal, o asesoramento técnico e a formación
específica para persoas relacionadas co sector forestal.

Non se considera no Regulamento (CE) nº 1698/2005 unha liña de axuda para a incorporación de
mozos/as ao sector forestal, posto que a medida 112 está limitada á actividade agraria; respecto do
asesoramento técnico e formación, si se prevén axudas á implantación de servizos de asesoramento
forestal e formación específica en ámbitos como a multifuncionalidade do monte e a xestión forestal
sostíbel.

Así mesmo, insiste na necesidade de afrontar a valorización do monte desde unha perspectiva
multifuncional, que abranga a variada gama de produtos derivados do monte.

A perspectiva multifuncional incorporouse en todas as medidas de índole forestal, que contemplan a
vertente económica, social, cultural e ambiental, dentro dos límites que marca a normativa comunitaria.

Nas liñas estratéxicas 2 (fomento dun sector agrario e forestal multifuncional e sostíbel) e 3 (mellora da
calidade de vida e diversificación económica) critican un enfoque ao seu entender excesivamente
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agrarista, que atende exclusivamente os titulares de explotacións agrarias, obviando unha mención
expresa ás explotacións forestais. Polo demais, reivindican un apoio máis explícito á ordenación dos
montes.

Atendendo á importancia do sector forestal en Galiza, o programa pon en marcha practicamente todas as
medidas de carácter forestal do eixe 2 e do eixe 1 e, respecto do eixe 3, existen medidas cuxas actuacións
poden beneficiar tamén o sector forestal (medidas 312, 323), sen esquecer as posibilidades que para o
sector forestal poden derivarse das estratexias que deseñen os GAL naqueles territorios en que a
superficie forestal teña unha presenza significativa.

Asociación Monte-Industria 26/12/2006

Remite unha serie de propostas de medidas concretas que se han de articular en relación co sector
forestal:

Axudas para a recuperación sostíbel dos montes arborizados afectados polos incendios forestais,
incluídas as axudas para a contratación de seguros contra incendios. As axudas á subscrición de
seguros contra incendios non se contemplan como actuacións subvencionábeis no Regulamento (CE)
nº 1698/2005 e na normativa de desenvolvemento.
Axudas para a recuperación sostíbel de ecosistemas forestais altamente degradados (formacións de
bidueiros, sobreiras, castiñeiros, etc.).
Mellora da estrutura e infraestrutura da propiedade forestal, fomentando a constitución de
agrupacións de propietarios forestais e incentivando a resolución de conflitos de propiedade que
afectan especialmente os MVMC. A axuda á constitución de agrupacións forestais non figura entre as
actuacións subvencionábeis segundo o Regulamento (CE) nº 1698/2005.
Fomento do asociacionismo e a innovación empresarial nas actividades forestais. Estas actividades
foméntanse indirectamente.
Axudas para a elaboración de plans de ordenación e plans de xestión forestal, así como para a
implantación de sistemas de certificación da xestión forestal sostíbel.
Axudas á silvicultura de produción: tratamentos silvícolas e fitosanitarios en montes arborizados.
Axudas á forestación de superficies de aptitude forestal para a produción de madeira de alto valor,
aproveitamentos silvopastorais e produtos non madeirábeis.
Fomento da silvicultura preventiva para paliar os incendios forestais (rozas, infraestruturas de
prevención, maquinaria e equipamento, etc.).
Compensación de custos e perdas de ingresos derivados de restricións na utilización das superficies
forestais a través da subscrición de contratos permanentes entre a Administración e os propietarios.
Restauración do patrimonio cultural e etnográfico nos montes, incluídas as axudas á investigación e
conservación da toponimia forestal.
Fomento da incorporación de empresarios e traballadores á actividade forestal (contratos en
prácticas, formación especializada, etc.).
Mellora dos sistemas de comercialización de produtos forestais, apoiando a modernización e a
renovación de equipamentos.
Modernización do sector dos serradoiros, con grande implantación no rural.
Fomento da formación para a obtención de man de obra cualificada e especializada.
Apoio ao desenvolvemento das bioenerxías asociadas ao monte.
Fomento de actuacións de mellora xenética para a obtención de material vexetal de calidade coa
suficiente diversidade xenética.
Exceptuando as dúas observacións rexeitadas por non adecuarse á normativa comunitaria, o resto
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das actuacións sinaladas incorporáronse ao programa dentro dos límites que marca o Regulamento
(CE) nº 1698/2005 e a normativa de aplicación.

GAL Asociación Euroeume 19/10/2006

Remitiu unha serie de observacións centradas fundamentalmente no eixe 4, poñendo de manifesto a
conveniencia de incrementar a dotación económica mínima fixada desde o MAPA e poñer en práctica a
metodoloxía Leader non só no eixe 3 senón tamén no resto das liñas estratéxicas consideradas no
borrador, particularmente no relativo á articulación do contrato territorial de explotación, que ao seu
entender se adapta ao enfoque Leader. Por outra banda, coincide na necesidade de promover un
funcionamento máis participativo e democrático dos GAL, co fin de paliar a escasa vocación de
participación social e a dependencia orgánica das Administración dalgúns grupos cun maior labor de
dinamización social e planificación. Tendo en conta o limitado dos recursos dispoñíbeis e as prioridades
fixadas no programa, considérase que o límite marcado polo MAPA resulta axeitado para o eixe 4, que
ademais non se cingue ás medidas do eixe 3, senón que abre o seu campo de actuación a certas medidas
dos outros dous eixes.

 GAL Portodemouros 20/10/2006

Os seus comentarios acerca do contido do avance preliminar do programa céntranse na aplicación do
enfoque Leader, para o cal realizan as seguintes suxestións:

Necesidade de aplicación horizontal do enfoque Leader en todos os eixes, tal e como permite o
Regulamento 1698/2005, co fin de garantir unha verdadeira sinerxía e integración da estratexia de
desenvolvemento rural formulada. Aplicouse de modo transversal o enfoque Leader ao abrir a
participación dos GAL aos tres eixes do programa.
Garantir o funcionamento democrático e a representatividade dos GAL a través da súa composición
como entidades autónomas e socialmente lexitimadas para decidir a posta en marcha da súa
estratexia. Neste sentido, insisten na importancia do esforzo nas fases iniciais de cara a facilitar a
constitución dos grupos coa máxima representatividade, eficacia e eficiencia. O proceso de
constitución dos grupos basearase nos principios de libre concorrencia, transparencia e máxima
representatividade de todos os sectores do territorio.
Partindo de que os parceirados están abertos á participación de todos os axentes do territorio,
consideran innecesaria unha referencia explícita á participación dos agricultores e as súas
organizacións, máis aínda tendo en conta que un dos obxectivos do enfoque Leader é a
diversificación dunha economía rural excesivamente polarizada cara ao sector agrario. A presenza
dos agricultores e das cooperativas agrarias é unha recomendación da Comisión e unha esixencia
recollida no Marco Nacional.
Este grupo entende que o enfoque Leader se afasta dunha distribución de fondos para o investimento
produtivo dun territorio rural e se centra na aplicación dunha estratexia que sente as bases para o
crecemento sostíbel dunha comunidade, para o que estiman ha de tenderse cara a investimentos non
produtivos que resulten sostíbeis e incidan indirectamente na creación de emprego. O carácter das
actuacións dependerá da propia estratexia que deseñe o GAL que, en todo caso, debe gardar o
necesario equilibrio entre as actividades non produtivas e as produtivas, indispensábeis para cumprir
o obxectivo estratéxico de xerar emprego e renda no medio rural como instrumento necesario para
fixar poboación.
Finalmente, móstranse preocupados pola ausencia dunha mención expresa á cooperación
interterritorial e transnacional no marco do programa que manifeste o interese no desenvolvemento
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de verdadeiros proxectos de traballo conxunto, de transferir experiencias e crear alternativas comúns
de desenvolvemento sostíbel en diferentes territorios da UE. O programa contempla expresamente a
cooperación dentro da medida 421.

Asociación de Desenvolvemento Rural Proder II-Comarca de
Pontevedra

20/10/2006

As súas suxestións sobre o documento sometido a consulta resúmense nos seguintes termos:
Como cuestión transversal, incide na necesidade de fomentar o acceso ás novas tecnoloxías da
información e a comunicación no medio rural.
Co fin de incrementar o valor engadido das cadeas agroalimentaria e forestal, subliña a necesidade
de potenciar os selos de calidade e as denominacións de orixe.
Consideran un aspecto básico o reforzo da formación profesional aplicada, propoñendo a vinculación
de axudas aos produtores, e en especial dos que están á fronte dunha explotación agraria, á
participación en actividades formativas relacionadas coa súa actividade.
Estiman que o punto de partida da estratexia de valorización do monte pasa pola elaboración das
Directrices de Ordenación Forestal de Galiza, que recollan os obxectivos básicos da política forestal,
que deberían reflectirse á hora de elaborar os PORF previstos na Lei de Montes e trasladarse aos
proxectos particulares de ordenación forestal; ademais, na elaboración dos PORF debe garantirse a
efectiva participación social dos axentes implicados, para o cal se propón a creación de consellos
forestais comarcais.
Respecto da reorientación do programa Leader, entenden que debe terse en conta a potencialidade
dos grupos que contan con persoal altamente cualificado e con ampla experiencia en labores de
dinamización do tecido rural. Como medidas particulares en relación co enfoque Leader, propoñen a
xestión dos fondos do eixe 3 a través do eixe 4, así como as axudas ás industrias agroalimentarias e
forestais, a mellora e dinamización da relación entre o Agader e os grupos e a creación dunha
asociación ou rede galega de grupos de acción local.
En xeral, todas as observacións apuntadas tivéronse en conta na elaboración do programa, se ben o
deseño e implementación da estratexia de desenvolvemento local adecuada ás necesidades e
potencialidades de cada territorio é responsabilidade de cada un dos GAL que resulten seleccionados.

GAL constituído pola Fundación Comarcal A Ulloa 02/01/2007

Bótase en falta un tratamento máis profundo da importancia das novas tecnoloxías no medio rural e da
investigación agraria, incidindo na necesidade de investir na mellora física de produtos turísticos como o
Camiño de Santiago ou na artesanía, que poden erixirse en motores do desenvolvemento de moitos
territorios rurais.
Incorporouse unha referencia expresa á situación das NTIC no medio rural; no que respecta ás demais
actuacións propostas, foron incorporadas nas distintas medidas do eixe 3 do programa e abertas aos
GAL a través do eixe 4.

En xeral, pódese concluír que as suxestións e achegas realizadas polos distintos
axentes e organismos consultados se consideran pertinentes e se integraron na
elaboración do documento de programación dentro dos límites e restricións que se
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derivan da normativa de aplicación ao programa e gardando a coherencia coa análise
das problemáticas e necesidades do medio rural galego que se efectúa no programa.
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15. IGUALDADE DE OPORTUNIDADES: IGUALDADE ENTRE HOMES E MULLERES E NON-
DISCRIMINACIÓN

Con carácter xeral, o compromiso da Comunidade Autónoma de Galicia coa defensa
da igualdade de xénero e a loita contra a discriminación viuse reforzado coa
aprobación da Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e
homes, que ten como obxectivo fundamental garantir a vinculación da totalidade dos
poderes públicos galegos co cumprimento da transversalidade como instrumento
imprescindíbel para o exercicio das competencias autonómicas en clave de xénero,
co obxecto de conseguir a eliminación de calquera tipo de discriminación. Para isto,
introduce no seu artigo 6 o principio de transversalidade na actuación dos poderes
públicos, segundo o cal a Xunta de Galicia integrará a dimensión da igualdade de
oportunidades na elaboración, execución e seguimento de todas as políticas e
accións que desenvolva no marco das súas competencias.

Ao longo do proceso de preparación, deseño, consulta e elaboración do documento
de programación tívose presente este principio de carácter transversal. En particular,
o enfoque de xénero e a posibilidade de aplicar unha discriminación positiva a favor
da muller foi unha variábel determinante no deseño das distintas medidas,
introducíndoo naquelas en que, pola súa configuración e obxectivos, estímase que a
diferenciación de xénero contribuirá en maior medida á incorporación e implicación
activa do colectivo feminino cun duplo obxectivo: por un lado, facer máis visíbel o
importante papel que as mulleres desempeñan desde unha perspectiva social e
económica na consecución dun medio rural sólido e viábel; e por outro, coa finalidade
de facer efectiva a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres no ámbito
rural. Desde esta perspectiva, introducíronse elementos de discriminación positiva a
favor das mulleres naquelas medidas en que resultaba acorde cos obxectivos
perseguidos, co fin de fomentar a incorporación feminina ao mercado laboral ou a
través de incentivos que permitan facer máis visíbel o labor que tradicionalmente
veñen realizando as mulleres.

15.1. Medidas para a promoción da igualdade de xénero

Fase Medidas de promoción da igualdade entre mulleres e homes

Elaboración
do PDR

Consulta, durante o proceso de elaboración do programa, ao Servizo Galego de
Promoción da Igualdade do Home e da Muller, así como ás asociacións de
mulleres máis representativas.

Consideración expresa da igualdade de xénero como prioridade horizontal.

Diagnóstico específico da situación da muller no ámbito rural da Comunidade
Autónoma.
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Fase Medidas de promoción da igualdade entre mulleres e homes

O diagnóstico recoñece o importante papel exercido pola muller no medio rural e
a importancia da súa participación nos procesos de desenvolvemento.

Información estatística desagregada por sexos.

Desagregación por sexos no deseño do sistema de indicadores.

Integración da linguaxe non sexista.

Información e participación do Servizo Galego de Promoción da Igualdade do
Home e da Muller.

Consideración da condición de muller como prioridade entre os criterios de
prioridade para a selección de proxectos e beneficiarios naquelas medidas en
que se considerou pertinente.

Promoción da participación da muller nos órganos de decisión dos grupos de
acción local no marco do eixe 4.

Aplicación

Consideración da prioridade a favor das mulleres no proceso de selección dos
proxectos e dos beneficiarios, nas medidas pertinentes.

Información e difusión de criterios de promoción da igualdade entre xéneros
entre os órganos xestores da programación.

Seguimento

Obtención de información desagregada por sexos en relación cos indicadores de
seguimento.

Participación do Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller
no Comité de Seguimento.

Control da aplicación efectiva da prioridade a favor da muller nos procesos de
selección dos proxectos e dos beneficiarios.

Avaliación

Tratamento desagregado por sexos da información relativa aos indicadores, que
permitirá valorar a incidencia das medidas na política de igualdade.

Posíbel análise temática dos resultados e impacto do programa no ámbito da
muller.

Na seguinte táboa móstranse aquelas medidas do PDR de Galiza nas que se tivo en
conta o xénero como criterio de prioridade para a selección dos/as beneficiarios/as,
debendo ter en conta ademais que na práctica totalidade destes supostos se lles
concedeu prioridade nos mesmos termos ás mulleres e aos/ás mozos/as:

Código de Denominación medida Xénero como
criterio de
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medida prioridade na
selección de
beneficiarios

111 Formación e información X

112 Instalación agricultores mozos X

114 Utilización servizos asesoramento X

115 Implantación servizos asesoramento,
xestión e substitución

X

121 Modernización explotacións X

211 Indemnización compensatoria zonas
montaña

X

212 Indemnización compensatoria outras
zonas distintas das de montaña

X

214 Compromisos agroambientais X

215 Benestar animal X

222 Implantación sistemas agroforestais X

223 Forestación terras non agrícolas X

311 Diversificación cara a actividades non
agrícolas

X

312 Creación e desenvolvemento de
microempresas

X

313 Fomento de actividades turísticas X

No que respecta ás accións do eixe 4, na medida en que a través deste eixe se
executen operacións propias de medidas dos outros eixes deberán atenderse os
requisitos propios de tales medidas, entre eles os relativos á introdución do enfoque
de xénero mediante a prioridade daqueles proxectos promovidos por mulleres e
tamén por mozos/as. En calquera caso, a implicación dos colectivos de mulleres e
mozos/as forma parte da esencia da filosofía Leader que impregna este eixe, polo
que a variábel de xénero se aplicará tanto na fase de constitución dos parceirados
locais coma na do deseño e aplicación da estratexia, na que se lles outorgará un
papel de primeira orde ás mulleres e aos/ás mozos/as pola importante función que
cumpren no mantemento do medio rural e no necesario relevo xeracional.
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15.2. Medidas para a prevención da discriminación

Ámbito Medidas de prevención

Idade

As medidas relativas á instalación de agricultores mozos (112) e á xubilación
anticipada de agricultores e traballadores agrícolas (113) son as únicas que
discriminan en función da idade.

O envellecemento da poboación constitúe unha das principais ameazas do medio
rural galego, de modo que o rexuvenecemento do sector agrario e da demografía
rural no seu conxunto constitúe unha actuación estratéxica.

A forte atracción que experimenta o medio urbano xustifica que os/as mozos/as
sexan considerados xeralmente como beneficiarios prioritarios, normalmente
naquelas medidas en que o colectivo feminino é tamén prioritario.

Sexo e
orientación

sexual

Fomentarase a igualdade de xénero conforme o indicado no punto anterior.

No proceso de selección de beneficiarios e de proxectos non se terá en conta a
orientación sexual dos promotores.

Raza ou etnia

Dado que a poboación inmigrante (incluídos os descendentes de antigos
emigrantes que abandonaran Galiza) pode desempeñar un importante papel na
agricultura e na demografía rural, favorecerase a súa integración valorando
positivamente a súa participación no desenvolvemento dos proxectos, como
traballadores ou promotores.

As avaliacións incidirán na selección de boas prácticas en materia de integración.

As boas prácticas identificadas difundiranse a través do proceso de información e
publicidade.

Incapacidade

En relación coa creación de emprego, valoraranse positivamente á hora da
selección dos proxectos e da aplicación das axudas financeiras os proxectos de
investimento para a incorporación de discapacitados.

Na adxudicación dos proxectos mediante concurso público valorarase
positivamente a participación efectiva de discapacitados nos traballos de
execución.

As avaliacións incidirán na selección de boas prácticas.

As boas prácticas identificadas difundiranse a través do proceso de información e
publicidade.

Relixión e
crenzas

Nos procesos de selección de proxectos e beneficiarios non se considerará a
relixión nin crenzas dos promotores.

O Comité de Seguimento e as avaliacións analizarán que se cumpre o anterior.
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16. OPERACIÓNS DE ASISTENCIA TÉCNICA

16.1. Alcance das actividades de asistencia técnica

O artigo 66 do Regulamento (CE) 1698/2005 estabelece que as actividades relativas
á preparación, xestión, seguimento, avaliación, información e control de asistencia se
financiarán con cargo ao programa, podendo dedicarse até un máximo do 4 % do
importe total do programa.

Tendo en conta a importancia que neste período de programación adquiren as ditas
actividades, co fin de garantir unha óptima utilización dos recursos financeiros
asignados a este, contémplase unha dotación orzamentaria na medida 5.1.1
destinada a financiar as actividades de asistencia técnica do programa, entre as que
cómpre incluír as seguintes:

Asistencia técnica necesaria para o apoio á xestión, control e seguimento do
programa, en particular para a produción e recompilación dos datos necesarios
para o seguimento do programa.

Contratación de axentes externos e independentes responsábeis da avaliación
no marco do sistema de avaliación continua, así como para a elaboración dos
informes relativos á avaliación a medio prazo e a posteriori.

Ferramentas de apoio á xestión do programa, incluídas a realización ou
adquisicións de aplicacións informáticas.

Gastos derivados da constitución e funcionamento do Comité de Seguimento do
programa.

Asistencia técnica necesaria para a preparación e constitución dos grupos de
acción local que actuarán no marco do eixe Leader.

Organización e participación en cursos, xornadas, comités, seminarios e
reunións relacionados coa xestión, seguimento, control, información e
publicidade do programa.

Actividades de información e publicidade do programa.

Avaliación a posteriori da programación de desenvolvemento rural do período
anterior, de acordo co número 3 do artigo 13 do Regulamento (CE) nº
1320/2006 da Comisión, do 5 de setembro, polo que se estabelecen normas
para a transición á axuda ao desenvolvemento rural estabelecida no
Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Consello.

Estudos, informes e outras actuacións necesarias para a axeitada xestión,
seguimento, avaliación e control do programa.
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16.2.  Rede Rural Nacional

O artigo 68 do Regulamento (CE) 1698/2005 do Feader estabelece a obriga de crear
a Rede Rural Nacional. Esta rede crearase e funcionará sobre a base dun programa
específico de ámbito estatal e pretende ser o lugar de encontro, coordinación e
seguimento da política de desenvolvemento rural e, especialmente, de participación
dos axentes involucrados no seu deseño e execución.

A rede pretende constituírse como órgano colexiado cuxa Presidencia e Secretaría
recaerán na Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural do Ministerio de Agricultura,
Pesca e Alimentación. Desempeñará as funcións dun comité consultivo de
desenvolvemento rural e terá un alto grao de participación dos colectivos presentes
no medio rural e das entidades locais.

As funcións específicas da Rede Rural Nacional son as seguintes:

Coordinación coa Rede Europea de Desenvolvemento Rural.

Promoción da participación da poboación rural no deseño e execución dos
programas de desenvolvemento rural.

Promoción da cooperación entre territorios rurais.

Mantemento e animación dunha rede telemática que facilite a comunicación
entre axentes do desenvolvemento rural.

Difusión e consolidación das boas prácticas de desenvolvemento rural.

Recompilación, análise e difusión de información sobre as medidas de
desenvolvemento rural.

Facilitación de información sobre a evolución das zonas rurais.

Organización de reunións e seminarios para os participantes no
desenvolvemento rural.

Facilitación do intercambio de coñecementos e experiencias en
desenvolvemento rural.

Prestación de apoio á aplicación e avaliación da política de desenvolvemento
rural.

Financiamento de proxectos piloto.

Promoción e, se é o caso, desenvolvemento de actividades formativas en
materia de desenvolvemento rural.

No marco desta Rede Rural Nacional aplicarase unha liña de carácter horizontal para
o impulso de proxectos de cooperación interautonómicos e transnacionais entre os
territorios rurais nos que actúen grupos de acción local ou que estean organizados
baixo pautas Leader.
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A Rede Rural Nacional financiarase con cargo á Asistencia Técnica, por un importe
total de 125,23 millóns de euros.

Tal e como estabelece o Plan Estratéxico Nacional de Desenvolvemento Rural,
formarán parte da rede:

- Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (Dirección Xeral de
Desenvolvemento Rural).

- Ministerio de Medio Ambiente (Dirección Xeral da Biodiversidade).

- Ministerio de Educación e Ciencia (INIA).

- Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais (Instituto da Muller).

- Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais (Dirección Xeral da Xuventude).

- Ministerio de Economía e Facenda (Dirección Xeral de Fondos Comunitarios).

- Comunidades Autónomas.

- Federación Española de Municipios e Provincias.

- Organizacións profesionais agrarias: Asaja, UPA e COAG.

- Confederación de Cooperativas Agrarias de España.

- Rede Española de Desenvolvemento Rural, Rede Estatal de
Desenvolvemento Rural e Europe Direct.

- Ecologistas en Acción, WWF/Adena e SEO/Birdlife.

Con carecer puntual e cando se traten temas considerados do seu interese, poderán
participar nos grupos de traballo da Rede Rural Nacional organizacións
representativas de sectores específicos implicados no medio rural (agricultura
ecolóxica, sector forestal, etc.).


