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La nova PAC 2014-2020 

 Una PAC per a tots, agricultors i ciutadans. 

 Uns objectius clars: la competitivitat econòmica, mediambiental, social i 
territorial. 

 
Reptes econòmics 

 Redistribució de fons amb criteris més 
objectius (abandonament de drets històrics). 

 Seguretat alimentària. 

 Evitar la volatibilitat dels preus: establilització 
dels mercats 

 Donar resposta a situacions de crisi  

Reptes ambientals 

 Enverdiment. 

 Gestió sostenible dels recursos naturals 

 Adaptació i mitigació del canvi climàtic, la 
protección de l’aigua, aire i sòl, els hàbitats i 
la biodiversitat.  

Reptes territorials 

 Viabilitat de les zones rurals i diversitat de 
l’agricultura de la UE.  

 

Econòmics 

Ambientals 

Territorials 



 

 

 

 

Estructura pressupostària de l’UE    



Estructura pressupostària de la nova PAC    

Pilar I: Pagaments directes 

i mesures de mercat 

Pilar II: 

Desenvolupament rural 

• Anuals 

• Finançament UE 

• Plurianuals 

• Co-Finançament 



Normativa nova PAC 

 

 Reglament (UE)1305/2013 pel Desenvolupament rural 

 Reglament (UE)1306/2013 de gestió, control i finançament 

 Reglament (UE)1307/2013 de pagaments directes 

 Moltes decisions en mans dels Estats membres 

 Reglament (UE)1308/2013 de la OCM de productes agraris 

 Reglament Delegat (UE) 639/2014, que completa el R(UE) 1307/2013 del Parlament i del 

Consell, de pagaments directes. 

 Reglament  d’execució (UE) 641/2014 de la Comissió, pel que s’estableixen les disposicions 

d’aplicació del Reglament (UE) 1307/2013. 

 Reial Decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre l’assignació de drets de règim de pagament 

base de la política agrícola comuna 

 Reial Decret 1075/2014, de 19 desembre, sobre l’aplicació a partir del 2015 dels pagaments 

directes a l’agricultura i a la ramaderia, i l’establiment dels sistema integrat de gestió i control dels 

pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural. 

 

 

 

 



 Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural 

Extraordinàries de 24/25 de juliol 2013 i 20/21 de gener 2014: 

 Acords del model d’aplicació a Espanya. 

 El model acordat  pel Ministeri  i les CCAA te un doble objectiu: 

 Que “tot quedi igual”: mínims canvis possibles 

 Que totes les CCAA rebin els mateixos imports que en període anterior 

 

 

 

 

Model d’aplicació de nova PAC a Espanya  



Model d’aplicació Ajuts directes 

Pagament Base (regionalitzable) 

2.832 M€  

Pagament  Verd  

1.468 M€ 

Règim joves agricultors 

96 M € 

Pagament  associat  

584,9 M € 12,08  % 

30 % 

Aprox 56 % 

Aprox 86 % 

Aplicació 
individual 

Máx 2 % 

Límit 2015: 4.884,9 M €  (límit 2013: 5.449 M €) 



 Agricultors actius (activitat agrària)/Règim de petits 

agricultors 

 

 Nou model de pagaments directes 

 Règim de pagament base (drets de pagament base) 

 Pagament Verd o “Greening” 

 Suport específic als joves agricultors 

 

 Ajuts acoblats a determinats sectors 

 

 

 Noves limitacions de pagament 

 

 

 

 

 

 

Principals novetats dels Ajuts Directes 



Règim de petits agricultors 

 Règim SIMPLIFICAT voluntari per a perceptors de menys 1250€ 
 d’adhesió automàtica 

 explotacions 

• NO sotmeses a requisits “Pagament Verd o Greening” 

• NO sotmeses a controls de condicionalitat 

• NO s’aplica la convergència interna 

 comunicació de no adhesió fins el 15/10/2015 o en termini de 

sol·licitud la resta d’anys 

 

L’import a cobrar  

 SUBSTITUEIX a  PB + PV + Joves + Ajuts acoblats 

 és CONSTANT fins el 2019 

 

 Cessió de drets únicament per herències, jubilacions, cessaments o 

incapacitats llarga durada 

 

 



 per a perceptors de més de 1250€ d’ajuts directes 

 Compliria si: 

 Té uns ingressos agraris representatius: 

 criteri 80/20:  ingressos per ajuts directes màxim 80% del total 

d’ingressos agraris d'acord amb el últim IRPF disponible o els dos anteriors 
 

 
 

 

 

 

 

Si hi ha pastures a efecte d’assignació de drets, haurà de tenir explotació ramadera activa 

 Realitza una activitat agrària significativa 
 Està inscrit al Registre d’explotacions agràries, Registres ramaders... 

 “Llista negativa”:  aeroports, serveis ferroviaris, instal. subministrament d’aigua, serveis  

   immobiliaris, instal. esportives i recreatives permanents 

 

 

Agricultor Actiu 

Ajuts directes2014 Tipus Agricultor Declaració fiscal 

< 1250 € Exempts comprovació 

>1250 € 

 

Persones físiques IRPF 

Persones jurídiques (SC, SAT I SM) Declaració jurada DUN 2015 



‘Política Agrària Comuna 2014-2020. Ajuts directes” – DAAM -  Barcelona,  27 de gener de 2015 – 20150129_v02 

 Definició: “La producció, cria o conreu de productes agraris, inclosos la collita, munyida, cria 

d’animals i el manteniment d’animals a efectes agrícoles o el manteniment d’una superfície agrària en 

un estat adequat per a la pastura o el conreu sense cap acció preparatòria més enllà dels mètodes i 

la maquinària agrícoles emprats de forma habitual”  

 Realitzar una activitat agrària significativa:  

 Per a cada parcel·la: 

 Conreu o aprofitament, o 

 Manteniment  

o TC i CP: treballs del sòl, treballs de neteja i, en arboris, treballs a la planta 

o Pastures:  

 PR i PA: pasturatge amb espècies compatibles amb ús pastures1, 

treballs per desbrossar 

 PS i TA per herbes i afh: pasturatge amb espècies compatibles amb 

ús pastures1 , sega 

 En pastures per activitat ramadera: Inscripció al REGA  amb espècies  

compatibles amb ús de pastures1 i dimensió coherent  0,2 UBG/ha2 

 No abandonament 

Activitat agrària 

(1) boví, oví, cabrum, equí i porcí extensiu 

(2) creació de condicions artificials  



‘Política Agrària Comuna 2014-2020. Ajuts directes” – DAAM -  Barcelona,  27 de gener de 2015 – 20150129_v02 

 una activitat agrària significativa en pastures:             

    Cal explotació ramadera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat agrària: NOVA SITUACIÓ PASTURES 

La Comissió ha instat l’Estat espanyol a establir  

un Pla d’Acció específic per a les  pastures: 

Assegurar l’Admissibilitat d’aquestes superfícies en la 

campanya 2015 
 

 

Revisió CAP– Catalunya disposa ja de metodologia de càlcul validada per 

la UE 

 

 Indicadors de seguiment del Pla d’Acció 

 

 Adequació a la legislació estatal 

 

 Millora en els controls per detectar superfícies declarades com a 

pastures sense activitat agrària i superfícies que deixen de ser pastures 



Règim de pagament base 

 Condicions PB 

 Tenir imports d’ajuts directes a l’any 2013 

 Tenir hectàrees admissibles declarades l’any 2013 

 Imports cobrats l’any 2014 de drets de Pagament 
Únic i prima de vaca alletant 

 Agricultor actiu 

 Presentar la declaració única agrària (DUN) 

 

• Sol·licitar l’admissió al règim de Pagament 
Base 

• Sol·licitar l’ajut de Pagament Base 

• Sol·licitar, si és el cas, drets de la Reserva 
Nacional 

 

 

 

 

 

 
 

Pagament Base 56%  

Pagament  Verd  
30% 

Règim joves agricultors 
Màx 2% 

Aprox 

 86 % 



Assignació de drets 

1 Dret Pagament Base (DPB)  =  1 ha admissible 2015 

 Límit el nº ha admissibles 2013 

 

Valor inicial dels drets de Pagament Base = DPB 

 

 Imports abans de reduccions i exclusions 
 

 
 

 

 

 

 Condicionat a: 
 

 - Assignació d’acord amb un model nacional de regionalització 

 - Aplicació d’un criteri de convergència de valors dels drets 

 

 

100% Pagament Únic 

+ 

51,32% vaques alletants      
56% 

€
 2

0
1
4
 



Model de regionalització 

 L’Estat espanyol defineix un model de regionalització basat en 

les comarques agràries que s’agruparan en diferents regions 

d’acord amb: 

• L’orientació productiva de la superfície agrícola de cada comarca 

• El potencial productiu de cadascuna l’any 2013 

• L’impacte socioeconòmic de determinades produccions en la 

comarca agrària 
 

 

 

 Objectiu: reduir al màxim la transferència d’imports entre 

comunitats autònomes, de manera que cada comarca 

aconseguirà conservar la part proporcional dels imports percebuts 

 Conseqüència: creació de 51 regions agràries discontínues. 
La base territorial es fixarà en una capa en el SIGPAC 



Regionalització del Pagament Base: Foto 2013 

A partir de les comarques agràries (316 en l’àmbit estatal i 35 a Catalunya), 

i dins de cada una, 4 tipologies de superfície o estrats:  

conreus permanents CP         pastures PA 

 

 

        conreus de secà TCS    conreus de regadiu TCR 

 

• Els imports 2013 (100% Pagament Únic i 51,32% prima vaques alletants) 

 

  

OBJECTIU: Determinar les COMARQUES-ESTRATS amb similar 

 intensitat d’ajut (€/ha) i agrupar-les en una MATEIXA “REGIÓ” 
 

 

 



Regionalització: comarques agràries de Catalunya 

35 comarques 

 
 

 

 



Drets de 12 regions diferents 

Drets de Pagament Base a Catalunya 

Comarca agrària Terres de cultiu de 

secà 

Terres de cultiu de 

regadiu 

Conreus 

permanents 

Pastures 

ALT EMPORDÀ 8.1 17.1 2.2 5.3 

ALT URGELL 6.1 20.1 6.2 5.3 

ANOIA 6.1 6.1 6.2 5.3 

BAGES 8.1 8.1 8.2 5.3 

BAIX EMPORDÀ 6.1 17.1 6.2 5.3 

BAIX EBRE 2.1 23.1 13.2 5.3 

BAIX LLOBREGAT 6.1 20.1 6.2 5.3 

BAIX PENEDÈS 6.1 6.1 2.2 5.3 

BERGUEDÀ 8.1 8.1 8.2 5.3 

CAMP DE TARRAGONA 2.1 8.1 8.2 5.3 

CERDANYA 6.1 8.1 6.2 5.3 

CONCA 6.1 17.1 6.2 5.3 

CONCA DE BARBERÀ 6.1 6.1 2.2 5.3 

GARRIGUES 6.1 17.1 8.2 5.3 

GARROTXA 8.1 20.1 8.2 5.3 

GIRONÈS 13.1 20.1 8.2 5.3 



Drets de Pagament Base a Catalunya 

Comarca agrària Terres de cultiu de 

secà 
Terres de cultiu de 

regadiu 
Conreus 

permanents 
Pastures 

SELVA 8.1 20.1 8.2 5.3 

MARESME 13.1 20.1 8.2 5.3 

MOIANÈS 8.1 8.1 8.2 5.3 

NOGUERA 6.1 17.1 6.2 5.3 

OSONA 13.1 20.1 8.2 5.3 

PALLARS-RIBAGORÇA 2.1 17.1 2.2 5.3 

PENEDÈS 6.1 6.1 2.2 5.3 

PRIORAT-PRADES 2.1 8.1 8.2 5.3 

RIBERA D’EBRE 6.1 6.1 6.2 5.3 

RIPOLLÈS 6.1 6.1 6.2 5.3 

SEGARRA 1 (25) 6.1 8.1 6.2 5.3 

SEGARRA 2 (43) 6.1 6.1 6.2 5.3 

SEGRIÀ 6.1 17.1 6.2 5.3 

SOLSONÈS 6.1 20.1 6.2 5.3 

TERRA ALTA 2.1 6.1 6.2 5.3 

URGELL 6.1 17.1 2.2 5.3 

VAL D’ARAN 2.1 2.1 2.2 5.3 

VALLÈS OCCIDENTAL 8.1 8.1 8.2 5.3 

VALLÈS ORIENTAL 13.1 20.1 8.2 5.3 



Regionalització del Pagament Base 

 

 Exemple d’una regió: 

                                                              Regió 8.1 

 
 

 
 

 

 

TCS TCS TCR TCR 

Berguedà Orense Berguedà Maestrat 

Bages Valles Alaveses Priorat-Prades Orense 

Garrotxa Rioja Alavesa Camp de Tarragona Montefrío 

Vallès Occ. Mallorca Vallès Occ. .... 

Alt Empordà Bureba Moianès 

Selva ... ... 

... 



Regionalització del Pagament Base 

 

 Valor mitjà, estimatori i provisional per regió: 

 
 

 
 

 

 

Regió Valor mitjà 

2.1 71,42 

2.2 57,36 

5.3 107,97 

6.1 118,84 

6.2 119,14 

8.1 147,42 

8.2 148,71 

13.1 224,67 

13.2 227,58 

17.1 287,97 

20.1 396,83 

23.1 610,20 



Regionalització del Pagament Base 

12 inicials 

                    

  

 4 regions 

 

 

 
 

 

 

 

Terres de cultiu de secà 

 

 

 
 

 

 

 



Regionalització del Pagament Base 

 

15 inicials 

 
 

                   6 regions 

 

 

 
 

 

 

 

Terres de cultiu de regadiu 

 
 
 

 

 



Regionalització del Pagament Base 

13 inicials 

 

                   

 4 regions 

 

 

 
 

 

 

 

Conreus permanents 

 

 
 

 

 

 



Regionalització del Pagament Base 

 

9 inicials 
 

 

                1 regió 

 

 

 
 

 

 

 

Pastures 

 

 
 

 

 

 



Convergència interna 

 L’objectiu és mantenir les rendes actuals dels beneficiaris 

mitjançant una aproximació al valor mitjà del dret de la seva regió, 

de manera que es limita l’impacte de la reforma a escala individual 

 Els estats membres amb règims d’ajut basats en referències 

històriques permeten una aproximació dels pagaments per 

hectàrea en comptes de l’obligació d’arribar a una tarifa plana 

 Calculat el valor inicial, s’aplicarà una convergència fins al valor 

mitjà regional l’any 2019, amb els criteris següents: 

• L’ajut per hectàrea no podrà ser inferior al 60% del valor mitjà per hectàrea de la 

seva regió 

• Es limita la pèrdua dels beneficiaris amb valors superiors a la mitjana de la seva 

regió al 30% 

• Si el valor inicial és inferior al 90% del valor mitjà, s’incrementarà en una tercera 

part de la diferència entre el valor unitari inicial i el 90% del valor mitjà de la regió 

  La convergència es farà en cinc anys 



Convergència interna 

Convergència consisteix en l’aproximació esglaonada de l’import dels drets de cada agricultor 
al valor mig del dret de la regió a la que pertanyen a l’any 2019. 



CREACIÓ CONDICIONS ARTIFICIALS 

• Increment Superfície 2013 vs  Superfície 2011: incrementar drets  

 ≥ 25 % i 40ha 

• Adquisició de drets de PU 2014 sense terra: incrementar valor DPB>3000€ 

• Venda de drets de PU 2014 sense terra: convergència positiva 

• Superfície 2015 vs  Superfície 2013 : incrementar valor DPB>3000€ 

• Alta d’Explotació ramadera 2014/2015 sense activitat ramadera 

• Compliment injustificat de les condicions d’agricultor actiu i d’activitat agrària 

• Incorporació de joves a societats per obtenir drets RN 

 

...“Cal establir mesures per garantir els interessos financer de la 

Unió, i prevenir entre altres el frau...” 

 

Poden ser objecte de  creació Condicions artificials: 

 



CLÀUSULA BENEFICI INESPERAT 

Aplicació de la cláusula de Benefici inesperat: 

Casos de CESSIONS d’EXPLOTACIONS totals o parcials FINS  a 15/05/2015  on es 

doni un augment € dels DPB que no s’hagués produït sense la variació de Superfície 

2015 vs 2014. Reducció sup. 2015 vs 2014 > 25 % i variació > 2 ha. 

 

  - compra-venda explotació sense Clàusula valor i sense substitució ha 

  - finalitzacions d’arrendaments de terra sense Clàusula valor i sense substitució ha 

 

No s’aplicarà en els casos de retorn de superfícies en concessió de pastures comunals 

 

L’augment de valor es retornarà a la Reserva Nacional  

  

 



Pagament verd 

 

 Pagament individual, que incrementa aprox. 52% el PB 

 

 Amb compliment directe : 

• les superfícies amb conreus permanents  

• les superfícies d’agricultura ecològica 

• les explotacions amb <10 ha de terra de conreu (TA+TH) 

Pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient 

   

amb efecte sobre el PB !!! 

Pagament  

Base 56%  

Pagament   

Verd  

30% 

Règim joves  

agricultors 

Màx 2% 



 Règim de petits 

agricultors 

Pagament verd 

1. Diversificació de conreus 

3. Sup. d’interès ecològic (SIE) 

Si no tenen accés directe,  3 condicions: 

2. Manteniment pastures 

 SupTA+TH entre 10 i 30 ha  2 conreus diferents*  

 (el principal <75%) 

  SupTA+TH      > de 30 ha          3 conreus  

 

Variació màxima a nivell estatal del 5% 

Si  la SupTA+TH  de l’explotació > de 15 ha  

 5%  de SIE  
 guaret (5%) o superfícies amb conreus fixadors de nitrogen (7,14%)* 

 



Pagament als joves agricultors 

 Complement al PB:      el 25% PB i fins a 90 drets 

 

 1a instal·lació a l’explotació l’any de la sol·licitud o 

en els 5 anys previs, i tenir fins a 40 anys  
 

 S’equiparen els requisits als de l’assignació de RN  

    per a joves:   
Fins als 40 anys l’any de sol·licitud i màxim 5 des de l’inici 

de l’activitat 

Incorporació en explotacions agràries prioritàries, 

exercint el control i la gestió 

Data inici activitat = alta Seguretat Social Agrària 

 



Exemple Ajut 2015 

Nombre de drets DPB: 

 10 DPB de la mateixa regió:  per un import de 646,22 €/dret 

Import  ajut PB:  

 10 ha determinades 

 10 * 646,22 = 6462,20 € 

 Import Greening: 

 6.462,18 x 0,52 = 3.360,33 € 

IMPORT AJUT*  PB + PV +Joves =  11,438,11 € 

  * més ajuts associats, si escau 

 Complement Joves: 

 646,22 x 0,25 = 161,56 x10 = 1.615,6 € 



13% +  2% conreus proteics 

 Destinats a SECTORS productius: 

 amb dificultats per aplicació del model de regionalització 

 amb risc de reducció o abandonament 

Són prioritàries les produccions ramaderes, en especial els 

ramaders sense terra, titulars de drets especials i que no 

declarin superfície al 2015. 

 

 Imports pels Ajuts associats =  Fins al 15% del pressupost 
total d’ajuts directes 

Ajuts associats 



Ajuts associats 

SECTOR IMPORTS en milers 
€/any 

Vaques alletants 187.745 

Oví 154.892 

Boví de llet 93.579 

Conreus proteics 44.537 

Boví d’engreix 40.127 

Remolatxa sucrera 16.836 

Fruits de closca  14.000 

Cabrum 13.645 

Arròs 12.206 

Tomàquet per transformar 6.352 

Llegums de qualitat 1.000 

TOTAL 584.919 

% associats 12,08% 



Ajuts associats 

 Ajuts als agricultors: Ajut associat... 
 al conreu de l’arròs 

 als conreus proteics 

 als fruits de closca i garrofa 

 als llegums de qualitat 

 al tomàquet per a indústria 

 

 Ajuts als ramaders: Ajut associat... 
 a les explotacions que mantinguin vaques alletants (1) 

 associat per a les explotacions de boví d’engreix (2) 

 associat per a les explotacions de boví de llet (4) 

 associat per a les explotacions d’oví (1) 

 associat per a les explotacions de cabrum (2) 

 associat als ramaders que van mantenir drets especials el 2014 i que                        
no disposen d’hectàrees Admissibles per a l’activació de drets de PB (3) 



Ajuts 

Associats 

Línies      milers € 



Ajuts associats 

 Ajut associat al conreu de l’arròs 
 

 Superfície mínima ajut per explotació: 0,5 ha regadiu 

 

 Data límit de sembra 30 de juny i cultiu fins a floració 

 

 Llavor del catàleg de varietats de la Unió Europea o catàleg nacional dels 
EM 

 

 Declaració de collita abans del 15/11 

 

 Import unitari anual / ha en funció de superfícies elegibles totals. 

Màxim 400 €/ha  



Ajuts associats 

 Ajut associat als conreus proteics (destinació alimentació animal) 

 

 Superfícies de regadiu (excepte alfals) i de secà (IRP > 2000 kg /ha  

 Superfície mínima ajut per explotació: 0,5 regadiu i 1,0 secà 

 
 Llavor del catàleg de varietats de la Unió Europea o catàleg nacional dels EM 

• Proteaginoses: pèsols, faves, favons, tramussos dolços 

• Lleguminoses: veces, erbs, guixes, guixó, fenigrec, garlanda, garrofa herbàcia,  

 favera borda, trepadella, sulla i alfals 

• Oleaginoses: gira-sol, colza, soia, camelina i càrtam 

 

 Mantenir el conreu al terreny fins a l’estat fenològic: 

• Proteaginoses, lleguminoses gra i soia: fins a l’estat de gra lletós 

• Proteaginoses i lleguminoses farratgeres anuals: fins a l’inici de floració 

• Lleguminoses farratgeres plurianuals: tot l’any, excepte l’any de sembra i d’aixecament 

• Oleaginoses, excepte soia: fins a quallat del gra 

.../... 

 



Ajuts associats 

 Ajut associat als conreus proteics (destinació alimentació 

animal) 

 

 Sí a l’aprofitament directe pel bestiar sobre el terreny  

 No es pot utilitzar com  a adob en verd 

 

 Disposar de comprovants de venda, o si autoconsum pròpia 
explotació, codi REGA amb espècies i dimensió adient 

 

 Import unitari anual en funció de superfícies elegibles totals. Màxim 250 
€/ha i en oleaginoses màxim 50 ha eleg./explotació. 

 

 



Ajuts associats 

 Ajut associat als fruits de closca i garrofes 
 

 Superfície mínima: 0,1 ha/parcel·la i 0,5 ha /explotació, en  S o R 

 

 Ametller i garrofer: exclusiu per superfícies de S (SIGPAC) 

 Avellaner: secà i regadiu  

 Densitat mínima:  - ametllers: 80 arbres/ha 

 - avellaners: 150 arbres/ha 

  - garrofers: 30 arbres/ha 

 Import unitari anual en funció de superfícies elegibles totals. Màxim 
105 €/ha  

AFS 2015 disp. addicional 



Ajuts associats 

 Ajut associat als llegums de qualitat (amb destinació consum 

humà) 
  

 Superfícies de cigrons, mongetes i llenties registrades o en tràmit a 1 de 
febrer de l’any de presentació de la sol·licitud en DOP i IGP, AE o marques de 

qualitat reconegudes.  

 A Catalunya, actualment DOP Mongeta del Ganxet i AE 
 

 

 Superfície mínima ajut per explotació: 0,5 ha R o 1 ha S 

 

 

 Import unitari anual en funció de superfícies elegibles totals. Màxim 400 €/ha  

 

 

 



Ajuts associats 

 Ajut associat al tomàquet per a la indústria 
  

 Sembra mínima de 30.000 llavors o 20.000 plantes/ha  

 Superfície mínima ajut per explotació: 0,5 ha R o 1 ha S  

 

 Lliurament a indústria entre el 15/06 i el 15/11 

 

 Contracte per a transformació anterior 15/02 

 

 Import unitari anual en funció de superfícies elegibles totals. Màxim 1.016 €/ha  

 



Ajuts associats 

 Ajut associat a les explotacions que mantinguin vaques alletants 

 Vaques parides durant 20 mesos previs a la data final de sol·licitud. Màx.15% braves 

 

 Animals d’aptitud càrnia, presents a l’explotació en quatre dates: 

  1 gener, 30 abril i dues dates més dins d’aquest període  

 

 Explotacions amb classificació: 

 “reproducció per a producció de carn” o 

  “reproducció per a producció mixta” 

 

 Import unitari anual en funció dels animals elegibles totals. Màxim 400 €/animal 

 



Ajuts associats 

 Ajut associat per les explotacions de boví d’engreix 
 

 2 línies d’ajut: 

 Vedells engreixats a la mateixa explotació de naixement o en engreixadors 
comunitaris 

 Vedells engreixats procedents d’altres explotacions(*) 

 

 Bovins entre 6 i 24 mesos engreixats entre l’1 octubre de l’any anterior i el 30 de 
setembre de l’any de la sol·licitud. Destinació: sacrifici o exportació. 

 

 Mínim per explotació: 3 animals elegibles/any 

 

 3 mesos entre  entrada               i sortida             de l’explotació 

 

 

 



Ajuts associats 

 Ajut associat per les explotacions de boví d’engreix 
 

 Explotacions amb classificació: 

  “reproducció per a producció de carn” o 

  “reproducció per a producció de llet” o 

  “reproducció per a producció mixta” o 

  “engreix” (*).   

 

 Import unitari anual en funció dels animals elegibles totals. Màxim 125 €/animal 

 

 NO poden optar els beneficiaris amb drets especials al 2014 i sense “ha” en 
sol·licitud de cada campanya 

 

 



Ajuts associats 

 Ajut associat per les explotacions de boví de llet 
 

 4 línies d’ajut:  

 a les 75 primeres vaques en explotacions en zones de muntanya (ZM) 

 a les 75 primeres vaques en explotacions en zones diferents de les ZM 

 a les vaques diferents de les 75 primeres en explotacions ZM 

 a les vaques diferents de les 75 primeres en explotacions diferents a ZM 

 

 Vaques aptitud làctia de 24 mesos o més a data final de sol·licitud 

 

 Vaques a l’explotació en 4 dates: 

  1 gener, 30 abril i dues dates més dins d’aquest període 



Ajuts associats 

 Ajut associat per les explotacions de boví de llet 
 

 Explotacions amb classificació: 

  “reproducció per a producció de llet” o 

  “reproducció per a producció mixta”  

 

 Explotacions amb lliuraments de llet mínim 6 mesos/any, entre l’1 
d’octubre de l’any anterior i el 30 de setembre de l’any de la sol·licitud, o declaració 
de venda directa 

 

 Import unitari anual en funció dels animals elegibles totals. Màxim 430 €/animal 

 

 NO poden optar els beneficiaris amb drets especials al 2014 i sense “ha” en 
sol·licitud de cada campanya 

 



Ajuts associats 

 Ajut associat  per explotacions de cabrum 
 2 línies d’ajut: 

 explotacions en zones de muntanya 

 explotacions resta del territori (no zones de muntanya)  

 Femelles reproductores registrades i identificades a 1 de gener. Declaració 
censal obligatòria abans de l’1 de març a l’Oficina comarcal 

 Explotacions amb classificació: 

  “reproducció per a producció de carn”  

  “reproducció per a producció de llet” 

  “reproducció per a producció mixta (llet i carn)  

 Mínim per explotació: 10 femelles elegibles 

 Moviment mínim de sortida         : 0,4 cabrits/femella i any o 100 L llet /femella  

        i any 

 Import unitari anual en funció dels animals elegibles totals. Màxim 30 €/animal 

 NO poden optar els beneficiaris amb drets especials al 2014 i sense “ha” en 
sol·licitud de cada campanya 

 



Ajuts associats 

 Ajut associat per explotacions d’oví 
 Femelles reproductores registrades i identificades a 1 de gener  

 Declaració censal obligatòria abans de l’1 de març a l’Oficina comarcal 

 Mínim per explotació: 30 femelles elegibles 

 Explotacions amb classificació: 

  “reproducció per a producció de carn” o 

   “reproducció per a producció de llet” 

  “reproducció per a producció mixta (llet i carn)  

 Moviment mínim de sortida           : 0,4 xais/femella i any o 60 l llet /femella i any 

 

 Import unitari anual en funció dels animals elegibles totals. Màxim 60 €/animal 

 NO poden optar els beneficiaris amb drets especials al 2014 i sense “ha” en 
sol·licitud de cada campanya 



Ajuts associats 



      

Import ajuts 2015 

100% Pagament  únic 

+ 

51,32% vaques alletants      56 % €
 2

0
1
4
 

= DPB 

PB +/- conv. 

+ 

CV (PB*1,52) €
 2

0
1
5
 

Complement per joves + 

Ajuts acoplats + 

Valors aproximats que poden variar en funció del nombre d’ha. declarades 



Limitacions de pagament 

 

 Reducció dels pagaments:  

150.000 
5% 

 

 Mínim  300 € d’ajuts directes,   progressiu  

 

Deduïdes les 

despeses laborals 
(exercici anterior) 

 2015:     100€ 

 2016:     200€ 

 a partir  2017: 300€ 

PAGAMENT BASE € 



Sol·licitud de drets de la Reserva Nacional 
Els drets d’assignació RN 2014 només tenen efectes en la campanya 2014 
 

Els assignataris de drets de la 

Reserva Nacional 2014 caldrà 

que els sol·licitin novament 

l’any 2015. 
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Sol·licitud de drets de la Reserva Nacional 
Per què, com i quan presentar la sol·licitud? (1) 
  

 Motius per a la presentació de sol·licitud de drets a la Reserva Nacional: 
 

 Joves agricultors que inicien l’activitat agrària 

 

 

 

 

 Agricultors que inicien l’activitat agrària 

 

 

 

 

 Agricultors legitimats a rebre drets o a augmentar el seu 

       import per sentència judicial ferma o acte administratiu ferm. 

 

 

 

 Agricultors que no han tingut accés a l’assignació de drets de PB 2015 

        per causa de força major o circumstàncies excepcionals. 

 

Criteris de prioritat d’assignació    

1 

2 

3 
DUN 

2013 
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Al·legacions a l’assignació de drets de pagament base 
 
  

Motius per a la presentació  d’al·legacions: 

 
 Haver patit una causa de força major durant la campanya 2014. 

• Afectació cobrament PU i/o VA campanya 2014  

 

 Haver rebut totalment o parcialment una explotació (canvi de 

titularitat de l’explotació) 

• S’al·lega que el cedent accepta transmetre al cessionari el 

valor dels drets de pagament base que li assignarien en la 

superfície que s’està transferint 

                                           

    A       B 
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Terminis 
 
  

• Termini DUN: 1 març- 15 maig (penalització fins 9 Juny- 

1%/dia) 

• Modificacions: 31 de maig 

• Termini al.legacions: 1 març- 15 maig (penalització fins 9 Juny- 
3%/dia) 

• Termini Reserva Nacional: 1 març- 15 maig (penalització fins 9 
Juny- 3%/dia) 

• Enviament cartes petits agricultors: set-oct (15 oct data límit per 
canvi de règim/notificació oficina) 

• Assignació definitiva drets: 2016 

 

 
 

 

58 



Gràcies per la vostra atenció 

Grup Suport DUN SSTT Barcelona i Catalunya Central 

 

Secció de Gestió d'Ajuts i Desenvolupament Rural 
 

Generalitat de Catalunya 

Departament d'Agricultura,  

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 

V_09_20141022 


