
Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural 

1 

 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D
e

c
la

ra
c

ió
  

Ú
n

ic
a

  
 

i 
s

o
D

e
c
la

ra
c
ió

  
Ú

n
ic

a
  

 

i 
s
o

l·
li
c
it

u
d

 d
’a

ju
ts

 

i 
s

o
l·

li
c

it
u

d
 d

’a
ju

ts
 

DUN 2016 

Manual 

d’ajuts 
Manual 

d’ajuts 

 

Versió 04.1_20160512 



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura,  
Ramaderia, Pesca i Alimentació 
 

2 
20160512 

 

1.Declaració Única Agrària (DUN) ............................................................................................................................ 4 

1.1. Informació general ............................................................................................................................................. 4 

1.2. Condicionalitat ................................................................................................................................................. 12 

1.3. Sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC) ............................................................... 15 
 
2. Ajuts de la sol·licitud única ................................................................................................................................. 22 

2.1. Règim de pagament bàsic ............................................................................................................................... 22 

2.1.1. Cessions de drets de Pagament Base ..................................................................................................... 24 

2.1.2. Sol·licitud de drets de Pagament Bàsic de la reserva de drets ................................................................ 26 

2.1.3. Pagament verd (pràctiques beneficioses pel clima i medi ambient) ........................................................ 27 

2.1.4. Pagament complementari als joves agricultors ........................................................................................ 30 

2.1.5. Règim simplificat de petits agricultors ...................................................................................................... 30 

2.2. Ajuts associats agrícoles ................................................................................................................................. 31 

2.2.1. Ajut associat al conreu de l’arròs ............................................................................................................. 31 

2.2.2. Ajut associat als conreus proteics ............................................................................................................ 32 

2.2.3. Ajut associat als fruits de closca i garrofes .............................................................................................. 33 

2.2.4. Ajut als fruits de closca............................................................................................................................. 34 

2.2.5. Ajut associat als llegums de qualitat ........................................................................................................ 35 

2.2.6. Ajut associat al tomàquet per industria .................................................................................................... 35 

2.3. Ajuts a la ramaderia ......................................................................................................................................... 36 

2.3.1. Ajut associat a les explotacions que mantinguin vaques alletants ........................................................... 37 

2.3.2. Ajut associat per les explotacions de boví d’engreix ................................................................................ 38 

2.3.3. Ajut associat per les explotacions de boví de llet ..................................................................................... 39 

2.3.4. Ajut associat per les explotacions d’oví.................................................................................................... 40 

2.3.5. Ajut associat per les explotacions de cabrum .......................................................................................... 41 

2.3.6. Ajut associat als ramaders de boví de llet que van mantenir drets especials al 2014 i no disposen 
d’hectàrees admissibles per l’activació de drets de pagament bàsic ................................................................. 42 

2.3.7. Ajut associat als ramaders de boví d’engreix que van mantenir drets especials al 2014 i no disposen 
d’hectàrees admissibles per l’activació de drets de pagament bàsic ................................................................. 43 

2.3.8. Ajut associat als ramaders d’oví i cabrum que van mantenir drets especials al 2014 i no disposen 
d’hectàrees admissibles per l’activació de drets de pagament bàsic ................................................................. 44 

 
3. Ajuts a mesures agroambientals (PDR 2007- 2013) .......................................................................................... 45 

3.1. Millora i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya .............................................................. 45 

3.2. Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat .......................... 49 

3.3. Foment dels Mètodes de Producció agrària compatibles amb les zones humides incloses en el llistat de la 
convenció de RAMSAR (a l’empara del R(CE) 2078/92) ....................................................................................... 51 
 
4. Contracte Global d’Explotació ............................................................................................................................ 52 

4.1. Informació general ........................................................................................................................................... 52 

4.2. Ajuts a la sostenibilitat agrària ......................................................................................................................... 57 

4.2.1 Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques .............................. 57 

4.2.2. Ajuts a mesures agroambientals (PDR 2014- 2020) ................................................................................ 59 



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura,  
Ramaderia, Pesca i Alimentació 
 

3 
20160512 

 

4.2.2.1. Gestió sostenible de les zones humides ............................................................................................... 60 

4.2.2.2. Gestió i recuperació de prats de dall ..................................................................................................... 64 

4.2.2.3. Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000 ........................................................................... 69 

4.2.2.4. Apicultura per a la millora de la biodiversitat ......................................................................................... 73 

4.2.2.5. Sistemes alternatius a la lluita química ................................................................................................. 75 

4.2.2.6. Producció integrada .............................................................................................................................. 81 

4.2.2.7. Conservació de races autòctones ......................................................................................................... 83 

4.2.2.8. Gestió de la fertilització ......................................................................................................................... 86 

4.2.2.9. Biodiversitat cultivada............................................................................................................................ 89 

4.2.3. Agricultura ecològica ................................................................................................................................ 93 

4.2.4. Ramaderia ecològica................................................................................................................................ 97 

4.3. Ajuts a la competitivitat .................................................................................................................................. 102 

4.3.1. Ajut a la primera instal·lació de joves agricultors i agricultores .............................................................. 102 

4.3.2. Millora de la competitivitat de les explotacions agràries ........................................................................ 102 

4.3.3. Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries ............................................................................. 102 

4.3.4. Diversificació agrària .............................................................................................................................. 103 
 
5. Declaracions específiques i altres tràmits ........................................................................................................ 104 

5.1. Explotació agrària prioritària .......................................................................................................................... 104 

5.2. Sol·licitud de modificació SIGPAC ................................................................................................................ 108 

5.3. Sol·licitud d’inscripció al Registre de Titularitat Compartida d’Explotacions Agràries ................................... 108 

5.4. Declaració de productes modificats genèticament ........................................................................................ 110 

5.5. Comunicació de venda de proximitat de productes agroalimentaris ............................................................. 110 

5.6. Declaració per l’actualització de les dades del productors inscrits en els registres de Denominacions d’Origen 
Protegides (DOP) i/o Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP) de productes agroalimentaris no vínics ........ 112 

5.7. Actualització de la titularitat al Registre Vitivinícola de Catalunya ................................................................ 112 

5.8. Declaració voluntària de l’assessor en gestió integrada de plagues ............................................................. 112 

5.9. Altres tràmits vinculats a la DUN ................................................................................................................... 113 

5.9.1. Aplicació COMUNALS............................................................................................................................ 113 

5.9.2. Connexió de la DUN amb COMUNALS ................................................................................................. 113 
 

6. Annexos ............................................................................................................................................................ 115 

Annex 1. Correspondència de les comarques agràries a les regions del règim de pagament bàsic ................... 115 

Annex 2. Municipis en zones desfavorides i de muntanya de Catalunya ............................................................. 116 

Annex 3. Mòduls de renda neta estàndard ........................................................................................................... 121 

Annex 4. Productes DUN ..................................................................................................................................... 124 

Annex 5. Codis d’orientació tecnicoeconòmica .................................................................................................... 128 

Annex 6. Coeficients pel càlcul d’UBG, a efectes règim de pagament basic ....................................................... 129 

Annex 7. Glossari i definicions ............................................................................................................................. 129 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura,  
Ramaderia, Pesca i Alimentació 
 

4 
20160512 

 

1. Declaració Única Agrària (DUN) 

 
1.1. Informació general  

 

 Qui ha de presentar la DUN? 
 
La declaració única agrària (DUN) consisteix en una declaració anual que de forma obligatòria ha de 
presentar  la persona titular d’una explotació agrària ubicada a Catalunya per tal de: 
 
- Sol·licitar els ajuts i/o efectuar els tràmits associats a la DUN relacionats a l’annex 1 de l’Ordre que 

regula la DUN 2016.  

- Les entitats o agrupacions d’agricultors/es que no siguin titulars d’explotacions agràries i que han de 
realitzar algun dels tràmits o sol•licituds de l’annex 1 de l’Ordre que regula la DUN 2016.   

- Les persones titulars d’explotacions agrícoles que realitzin la seva activitat dins de l’àmbit de la 
producció primària agrícola. La presentació de la DUN és opcional per a les persones titulars següents: 

o Persones titulars d’explotacions agrícoles que destinin íntegrament la producció al consum 
domèstic privat. 

o Persones titulars d’explotacions agrícoles que estiguin inscrits en el Registre Oficial 
d’Empreses Proveïdores de Material Vegetal, sempre que les produccions obtingudes no es 
destinin al consum humà o animal i presentin la corresponent declaració anual de cultius. 

- En compliment de la normativa vigent en matèria de potencial vitícola, els titulars de parcel•les vitícoles 
amb drets de plantació concedits per convocatòries de drets de nova plantació de la Reserva, han de 
complir els compromisos adquirits de mantenir la titularitat del conreu objecte d’autorització per un 
període mínim de 10 anys. 

 

 Quins són els objectius de la presentació de la DUN?  

La DUN garanteix la coherència, l’eficàcia, l’equitat i la gestió integrada de les explotacions agràries, tot 
simplificant els procediments de gestió. Amb aquest sistema unificat de declaració de superfície i de dades 
ramaderes l’administració pot conèixer el sector agrari català i les necessitats reals de les explotacions 
agràries i, al mateix temps, disposa de la informació suficient als efectes de la concessió i el control dels 
ajuts a les explotacions agràries. 
 
Per assolir aquests objectius, la DUN facilita: 
 
- La unificació dels terminis i dels formats de presentació de gran part dels ajuts associats directament o 

indirectament a les superfícies i explotacions ramaderes.  

- La simplificació de la presentació de la documentació necessària per a la tramitació de les sol·licituds 
d’ajuts.  

- L’ampliació dels punts d’informació i atenció a la persona productora.  

- A totes les entitats que hi col·laboren, eines que ajuden a la tramitació de la declaració i de les 
sol·licituds d’ajuts associades. Entre d’altres, l’aplicació informàtica DUN incorpora una sèrie de 
controls i validacions de la informació que afavoreixen la qualitat de les declaracions i de les 
sol·licituds generades.  

 

 Quins efectes té la DUN? 

 
La DUN produeix efectes per a la concessió dels ajuts i les subvencions que es relacionen a l’annex 1 de 
l’Ordre que regula la DUN 2016, sense que en cap cas produeixi altres efectes jurídics, a excepció: 
 
- Declaració obligatòria del blat de moro genèticament modificat. 

- Inscripció al Registre de titularitat compartida de les explotacions agràries. 
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- Alta o modificació de dades al Sistema Integrat de Dades d’Explotacions Agràries de Catalunya, 

Registre de plantacions fruiteres de Catalunya,   Registre Vitivinícola de Catalunya i  Registre General 

de la Producció Agrícola, si escau. 

- Comprovació del compliment dels requisits de condicionalitat, als titulars d’explotacions que hagin rebut 

ajuts vitivinícoles dins els plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya o l'ajut a l'abandonament 

de la vinya, durant els tres anys a partir de l’1 de gener següent a l’any natural en que s’ha produït el 

primer pagament, d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament 

Europeu i del Consell, de 17 de desembre.  

- Comunicació al sistema de venda de proximitat de productes agroalimentaris de Catalunya. 

- La declaració de superfícies vitivinícoles comporta la inscripció en el Registre Vitivinícola de Catalunya 

(RVC) com a titular de la superfície. Quan una mateixa parcel·la vitícola  es declarada per més d’una 

persona, totes elles assumeixen solidàriament la responsabilitat del compliment dels requisits dels ajuts 

demanats en la totalitat de la parcel·la. 

 Què ha d’incloure la DUN? 

La declaració única agrària és una declaració de la situació de l’explotació: de les seves superfícies, 
explotacions ramaderes, mitjans de producció i sistemes de gestió. La DUN recull i descriu aspectes de 
gestió i altres elements que formen part de l’explotació i que facilita fer la diagnosi i el pla d’explotació. 
Aquestes dades són determinants pels diferents ajuts. 

 
La DUN ha d’incloure la totalitat de la superfície, agrària, forestal i improductiva, així com les dades de 
ramaderia que formin part de l’explotació, es demani o no ajut en el mateix moment de presentar-la. 
 
Una mateixa superfície/explotació ramadera no pot estar inclosa en diferents declaracions, excepte quan es 
pugui acreditar que les modificacions de la base territorial s’han realitzat en el període comprès entre les 
dues declaracions.  
 
La declaració de superfícies ha de recollir la relació de totes les parcel·les afectes a l’explotació, 
identificades amb tècniques de sistemes d’informació geogràfica informatitzades (SIGPAC). La informació 
mínima sobre la parcel·la ha de contenir la identificació i localització de cadascun dels recintes que formen 
part de l’explotació, la superfície declarada, el sistema d’explotació i en el cas de regadiu, el sistema de reg 
i de captació, el règim de tinença i el producte o aprofitament i l’activitat agrària que s’hi du a terme. 
 
La declaració ramadera ha de recollir la informació que consta en el Sistema d’Informació Ramadera 
(SIR) del/de la titular d’explotació i ha de recollir la descripció de totes les unitats de producció, amb 
indicació de la marca oficial, el codi REGA, ubicació i indicació de la unitat principal de producció.  
 
Per espècie s’ha d’identificar si el règim d’explotació és d’integració, si és una explotació ecològica i, si es 
disposa de races autòctones, s’ha d’indicar el nombre de caps. 
 
S’ha de declarar, per espècie, el nombre de caps (o nombre d’arnes, si escau) del cens en el moment de 
fer la DUN, classificació zootècnica, categoria i capacitat. 
 
La informació que ha de contenir la DUN està definida en l’annex 2 de l’ordre de la DUN. 

 

 Quins ajuts, tràmits i declaracions es presenten a través de la DUN? 

Juntament amb la declaració es poden demanar els ajuts associats a la DUN, i realitzar les declaracions 
específiques següents, tenint en compte que la sol·licitud dels ajuts queda supeditada a la seva 
convocatòria per l’any en curs: 
 
A) Sol·licitud única i tràmits específics 
 
A.1.Règim de pagament bàsic: 

1.Ajut pagament bàsic 
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2.Pagament per pràctiques agrícoles beneficioses pel medi ambient 
3.Pagament complementari pels joves agricultors /es 
4.Sol·licitud de drets de la reserva de pagament bàsic 
5.Cessions de drets de pagament bàsic 

 
A.2 Règim simplificat pels petits agricultors 

1. Ajut Règim simplificat pels petits agricultors 
 
A.3 Ajuts associats per als agricultors 
 

1. Ajut associat al cultiu de l’arròs 
2. Ajut associat als cultius proteics 
3. Ajut associat als fruits de closca i les garrofes 
4. Ajut associat als llegums de qualitat 
5. Ajut associat al tomàquet per a indústria 
6. Ajut  als fruits de closca 

 
A.4 Ajuts associats per als ramaders 

1.Ajut associat per a les explotacions que mantenen vaques alletants 
2.Ajut associat per a les explotacions de boví d’engreix 
3.Ajut associat per les explotacions de boví de llet 
4.Ajut associat per les explotacions d’oví 
5.Ajut associat per les explotacions de cabrum 
6.Ajut associat als ramaders de boví de llet que van mantenir drets especials el 2014 i no disposen 
d’hectàrees admissibles per a l’activació de drets de pagament al règim de pagament bàsic 
7.Ajut associat als ramaders de boví d’engreix que van mantenir drets especials el 2014 i no disposen 
d’hectàrees admissibles per a l’activació de drets de pagament al règim de pagament bàsic 
8.Ajut associat als ramaders d’oví i cabrum que van mantenir drets especials el 2014 i no disposen 
d’hectàrees admissibles per a l’activació de drets de pagament al règim de pagament bàsic 

 
A.5 Ajuts associats a CGE 

1. Ajut a la primera instal·lació de joves agricultors/es 
2. Ajut a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries 
3. Ajut a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries 
4. Ajut a la diversificació agrària 
5. Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques 
6. Pràctiques agroambientals 
a) Gestió sostenible de zones humides 
b) Gestió i recuperació de prats de dall 
c) Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000 
d) Apicultura per a la millora de la biodiversistat 
e) Sistemes alternatius a la lluita química 
f) Producció integrada 
g) Conservació de races autòctones 
h) Gestió de la fertilització 
i) Biodiversitat cultivada 

7. Agricultura ecològica 
8. Foment de la ramaderia ecològica 
 
9. Ajuts d'anteriors PDR 
a) Millora pastures per a la protecció del paisatge amb ramaderia equina 
b) Millora i foment de prats i pastures en zones de muntanya 
c) Mètodes de producció agrària en zones humides Ramsar (1998-2018) 

 
A.6 Sol·licitud d’ajut de desenvolupament rural establertes dins l’àmbit del sistema integrat d’altres 
comunitats autònomes. 
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B) Altres tràmits específics 
a) Sol·licitud de qualificació com a explotació agrària prioritària o modificació de la que ja està 

qualificada. 
b) Sol·licitud de modificació de SIGPAC. 
c) Sol·licitud d'inscripció al registre de la titularitat compartida de les explotacions agràries. 
d) Declaració d'efectius productius de l'OPFH (Organització de Productors de Fruites i Hortalisses). 
e) Declaració de productes genèticament modificats. 
f) Comunicació  al sistema de venda de proximitat de productes agroalimentaris. 
g) Inscripció o modificació de dades en el Registre de plantacions fruiteres de Catalunya. 
h) Declaració per l’actualització de les dades dels productors inscrits en els registres de 

Denominacions d’Origen Protegides (DOP) i/o Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP) de 
productes agroalimentaris no vínics. 

i) Actualització de la titularitat al Registre Vitivinícola de Catalunya. 
j) Itinerari formatiu. 
k) Declaració de pastures oví cabrum per càrrega ramadera ajut compensació zones amb limitacions 
l) Notificar les dades de l’explotació agrícola a efectes de la inscripció al Registre General de la 

Producció Agrícola. 
m) Sol·licitud de renúncia al règim de petits agricultors. 

 
C) Altres ajuts vinculats a la DUN 
La presentació de la DUN també serà un requisit indispensable per a les sol·licituds dels ajuts següents: 

a) Ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya. 
b) Ajuts per al foment de sistemes de producció de races ramaderes autòctones en règim extensiu. 

 
D) Qualsevol altre ajut, declaració o tràmit que es faci públic i/o s'estableixi durant l'any en curs. 
 

 Quin procediment s’ha de seguir per a presentar una DUN?  

La DUN s’ha de realitzar amb els suports informàtics que el DARP posa a disposició de la persona titular de 
les explotacions agràries i de les entitats que col·laboren i/o assessoren en la formalització de la declaració 
(aplicació DUN2016). 
 
La DUN es presentarà en suport informàtic amb signatura electrònica en el cas d’entitats jurídiques (entitats 
col·laboradores o persones jurídiques a títol individual), i en suport informàtic amb signatura electrònica o 
amb suport informàtic i en suport paper, en el cas de persones físiques. 

El procediment per presentar la DUN consta de 3 passos: 

1. EMPLENAR la Declaració mitjançant l’aplicació DUN2016. En acabar aquest pas s’obté la 
Declaració impresa amb el dígit de control. 

2. TRAMETRE la Declaració. En acabar aquest pas s’obté el full de tramesa, amb un dígit de 
control que ha de coincidir amb el de la Declaració impresa. 

3. VALIDAR la Declaració mitjançant l’aplicació TRF, si es disposa de signatura electrònica; o a 
l’Oficina Comarcal, en cas que es presenti en suport paper. En acabar aquest pas s’obté un 
número de registre s@rcat que s’enviarà automàticament al correu electrònic que s’hagi informat. 
Si es presenta la DUN en paper s’anotarà en registrar la Declaració. 

Fins que no s’hagin dut a terme aquests 3 passos i s’hagi obtingut el  número de registre s@rcat, no 
s’haurà acabat el tràmit de presentar la DUN. Altrament, a tots els efectes, no constarà com a presentada. 
 
La data de presentació de les sol·licituds serà la data d’entrada al registre del DARP (s@rcat), segons les 
condicions de lliurament establertes a l’Ordre de la DUN. 
 
La DUN la pot presentar la persona titular d’una explotació agrària directament de manera particular o bé a 
través d’una entitat col·laboradora. 
 
Els/les agricultors/ores hauran de signar la seva declaració i les sol·licituds en tots els fulls i hauran 
d’aportar la documentació exigida per a la declaració i per als diferents règims d’ajut a què s’acull. 
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L’agricultor/a, si presenta la DUN a través d’una entitat col·laboradora, haurà de demanar l’assentament 
amb el número de registre assignat pel registre corporatiu s@rcat a la seva declaració. 
 
Aquelles persones que signin la DUN en representació de la persona titular de l’explotació, hauran 
d’acreditar, a petició de l’administració, aquesta representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret. 
 

 Què cal fer en el cas que el/la declarant de la DUN 2015 sigui difunt? 
 
Caldrà que els hereus/ves s’adrecin a l’oficina comarcal del DARP per informar-se sobre els tràmits de 
canvi de titularitat de l’explotació, de subrogació de compromisos, de les comunicacions que calgui efectuar 
als registres corresponents o d’altres tràmits que s’escaiguin.  
 
Com a mínim però, si volen continuar percebent els ajuts dels quals era beneficiària la persona difunta, 
caldrà: 
 
-Presentar la DUN 2016 a nom del nou titular i  sol•licitar els ajuts als que es tingui dret 
 
Presentació de manera particular 
 

L’aplicació DUN 2016 es publica a la pàgina web del DARP de manera que la persona titular que es vol fer 
ella mateixa la declaració la pot descarregar i instal·lar localment al seu ordinador. A més, mitjançant 
l’usuari/ària i contrasenya que consta a la carta de presentació de la DUN enviada pel DARP al seu 
domicili, pot descarregar-se la declaració que va presentar l’any anterior adaptada als canvis de la nova 
campanya i realitzar tots els canvis que s’escaiguin (veure manual de l’aplicació publicat al web 
http://agricultura.gencat.cat/dun). 

Les dades de la DUN de la campanya anterior  i les dades del Sistema d’informació gràfica de l’explotació 
(els CROMOS), posen a disposició dels titulars informació molt útil relacionada amb l’explotació i es  poden 
consultar o descarregar a través de l’aplicació DUN 2016 o a través de la pàgina web de la DUN apartat de 
cromos utilitzant el codi i contrasenya que s’informa a la carta de la DUN. 

També, amb la mateixa contrasenya i a la mateixa web de DUN, es poden consultar els drets de pagament 
bàsic. 

Un cop feta/impresa la declaració, es genera un arxiu de tramesa que s’ha d’enviar al DARP a través de la 
mateixa aplicació. Si un particular persona física no signa electrònicament aquesta tramesa s’han de 
presentar els impresos generats per l’aplicació, a una oficina comarcal del DARP. Mitjançant qualsevol 
tipus de presentació, a la mateixa aplicació es podrà consultar el número de registre i data d’entrada al 
DARP de la declaració.  

 
Presentació a través d’una entitat col·laboradora 

Es consideren entitats col·laboradores en matèria d’elaboració i tramitació de la DUN, les entitats 
reconegudes d’acord amb l’Ordre ARP/135/2006, de 23 de març, i que a més, han signat el conveni de 
col·laboració específic corresponent. 

Les entitats col·laboradores són: 
 

- Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. 
- Organitzacions Professionals Agràries (UP, JARC, IACSI, ASAJA). 
- Altres entitats de caràcter agrari. 
- Entitats financeres. 

 
Al web del DARP (http://agricultura.gencat.cat/dun) es pot consultar la llista actualitzada de totes les 
oficines d’entitats col·laboradores per nom i per municipis. 
 
A partir de l’1 de febrer de 2016 el/la titular podrà adreçar-se a la mateixa entitat col·laboradora on va 
realitzar la DUN 2015. Les entitats disposaran de la seva declaració de la campanya anterior amb 
informació dels controls efectuats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).  
 

http://agricultura.gencat.cat/dun
http://agricultura.gencat.cat/dun
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Si es vol canviar d’entitat col·laboradora, es podrà adreçar a qualsevol altra entitat per fer la declaració. En 
aquest cas, per facilitar l’elaboració de la declaració, el/la titular haurà de subministrar a la nova entitat el 
codi d’usuari/ària i la clau d’accés que va rebre a la carta d’inici de campanya enviada pel DARP per correu 
postal.  
 

 Quins certificats són vàlids per a presentar la DUN mitjançant signatura electrònica? Com se 
sol·liciten? 

 
La persona titular de l’explotació podrà presentar la DUN en suport informàtic, mitjançant signatura 
electrònica subministrada per les entitats de certificació reconegudes per l’Agència Catalana de Certificació, 
d’acord amb els requisits establerts a la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. 
 
Les entitats col·laboradores podran presentar la declaració i sol·licitud d’ajuts de les persones titulars de 
l’explotació per via telemàtica sempre que acreditin l’autorització del titular mitjançant l’imprès normalitzat 
que facilita el DARP. Aquest, haurà de romandre en guarda per l’entitat col·laboradora i a disposició de 
l’administració en qualsevol moment que es requereixi i durant els quatre anys següents a la presentació de 
la DUN. 

 
La DUN i les sol·licituds d’ajut presentades per via telemàtica són registrades mitjançant el registre 
corporatiu de la Generalitat de Catalunya, s@rcat. 
 
Els documents en suport informàtic produïts vàlidament per l’aplicació DUN 2016 tindran la consideració de 
documents originals, sempre que incloguin la signatura electrònica corresponent, estiguin registrats, i 
compleixin la resta de requisits legalment establerts. 
 
Cal distingir la signatura electrònica de ciutadà/ana (persona física) de la signatura de persona jurídica, 
atès que els certificats digitals són diferents i les entitats certificadores que els expedeixen també varien. 
 
El procediment per sol·licitar una signatura electrònica (ja sigui de persona física o jurídica) és el mateix: 
 

1. Sol·licitar el certificat via internet a alguna de les adreces següents: 
 

Certificats digitals gratuïts per a persones físiques (ciutadans): 

- DNI electrònic (més informació del procés d’obtenció: http://www.dnielectroni.es/ ) 

- IdCat (més informació del procés d’obtenció: http://www.idcat.net/idcat/ciutada/menu.do ) 

- “Certificado Nacional de la Fàbrica de Moneda y Timbre” (més informació del procés d’obtenció: 
http://www.c http://www.cert.fnmt.es )  

 
Entitats certificadores que expedeixen certificats digitals per a persones jurídiques: 

- Ceres (més informació del procés d’obtenció : http://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=com&lang=es ) 

- Camerfirma (més informació del procés d’obtenció : http://www.camerfirma.com) 

- Firmaprofesional (més informació del procés d’obtenció: 
http://www.firmaprofesional.com/index.php/certificados 

- Autoridad de Certificación de la Abogacía (més informació del procés 
d’obtenció:http://www.abogacia.es/servicios-abogacia/autoridad-de-certificacion-de-la-abogacia-aca 

- Agencia Notarial de Certificación (més informació del procés d’obtenció:     http://www.ancert.com/ 

 
2. Acreditar la identitat en l’Oficina de Registre de l’entitat certificadora (a la pàgina web de cada 

entitat certificadora s’especifica la documentació que cal aportar): 
 

- En el cas de ciutadans o persones físiques han d’aportar el DNI 
- En el cas de persones jurídiques han d’aportar la documentació que justifiqui la 

representació i la personalitat jurídica, per exemple DNI del representant (original i còpia), i 
una de les següents opcions: certificat del registre mercantil (expedit 10 dies anteriors) o 

http://www.catcert.cat/web/cat/3_5_certificades.jsp
http://www.dnielectronico.es/
http://www.dnielectronico.es/
file://BCSC_BARNA_F3/JPS/AAOROCO/Sec_Planificacio/DUN2013/manual%20dun2013/més%20informació%20del%20procés%20d'obtenció
http://www.idcat.net/idcat/ciutada/menu.do
http://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=cit&sec=obtain_cert
file://BCSC_BARNA_F3/JPS/AAOROCO/Sec_Planificacio/DUN2013/manual%20dun2013/més%20informació%20del%20procés%20d'obtenció%20
http://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=com&lang=es
file://BCSC_BARNA_F3/JPS/AAOROCO/Sec_Planificacio/DUN2013/manual%20dun2013/més%20informació%20del%20procés%20d'obtenció%20
http://www.camerfirma.com/
http://www.certificatdigital.com/com-puc-obtenir-certificat-digital.html
http://www.firmaprofesional.com/index.php/certificados
http://www.redabogacia.org/redabogacia/printBoletines.do?urlPagina=S006012018003002/es_ES.html
http://www.redabogacia.org/redabogacia/printBoletines.do?urlPagina=S006012018003002/es_ES.html
http://www.abogacia.es/servicios-abogacia/autoridad-de-certificacion-de-la-abogacia-aca
file://BCSC_BARNA_F3/JPS/AAOROCO/Sec_Planificacio/DUN2013/manual%20dun2013/més%20informació%20del%20procés%20d'obtenció
http://www.ancert.com/
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escriptures de constitució acompanyats d’una nota simple del registre mercantil expedida 
els tres dies anteriors. 
 

3. Descarregar el certificat a través del web, únicament en el cas que sigui un certificat de software, si 
és un certificat de hardware no cal donat que es facilita una targeta amb xip que conté el certificat, 
no obstant, en aquest cas és necessari un lector per poder utilitzar la targeta i cal descarregar el 
programari per utilitzar-lo. 

 
 

 On és tramita la DUN? 
 
La DUN es tramita a la comunitat autònoma on s’ubiqui la major part de la superfície declarada. I en cas de 
no tenir superfície, es tramitarà a la comunitat autònoma on s’ubiqui l’explotació ramadera principal.  
 
Quan la DUN inclogui sol·licituds d’ajuts associats a CGE amb actuacions en explotacions d’àmbit 
supraautonòmic o sol·licituds d’ajut de desenvolupament rural d’altres comunitats autònomes, aquestes es 
tramitaran d’acord amb el que regulen les bases de l’ordre de convocatòria d’aquests ajuts. 
 
Quan la tramitació correspongui a Catalunya, la DUN es gestionarà des de l’oficina comarcal del DARP que 
correspongui, d’acord amb els criteris següents:  
 
a) En cas d’existir explotacions ramaderes bovines, ovines, cabrunes o equines, es gestionarà a l’oficina 
comarcal de la comarca on s’ubiqui l’explotació ramadera principal, independentment on estiguin ubicades 
les superfícies declarades. 
 
b) En cas de no existir explotacions bovines, ovines, cabrunes o equines, es gestionarà a l’oficina comarcal 
de la comarca on s’ubiquin la major part de les superfícies declarades. 
 
 

 Quins compromisos s’adquireixen en presentar la DUN? 
 
La persona titular d’una DUN es compromet a: 
 
a) Complir els requisits i els compromisos especificats a la normativa que regulen els ajuts, declaracions i 
tràmits sol·licitats. 

b) Facilitar tots els controls que efectuï qualsevol autoritat competent amb la finalitat de verificar les dades 
que consten a la declaració presentada, i en especial per comprovar el compliment de les condicions de 
concessió de l’ajut. 

c) Retornar les quantitats per la percepció indeguda dels ajuts associats, si així ho sol·licités l’autoritat 
competent, incrementades, si s’escau, amb l’interès legal corresponent. 

d) En cas de la declaració de blat de moro genèticament modificat, la persona productora ha de conservar 
durant cinc anys la documentació que acrediti la producció, així com la seva destinació als efectes de 
l’article 18 de la Llei 9/2003, de 25 d’abril i de l’article  45 del Reial decret 178/2004, de 30 de gener. 

e) Complir amb la Condicionalitat: la Condicionalitat l’han de complir les persones beneficiàries d’ajuts 
especificats en l’article 92  del Reglament (UE) 1306/2013. 

f) Declarar totes les parcel·les de l’explotació, incloses aquelles per les quals no se sol·liciti cap règim d’ajut 
en base al SIGPAC. 
 
 

 Quan es pot presentar la DUN? 
 
La DUN es podrà presentar de l’1 de febrer fins el 31 de desembre de 2016 (ambdós inclosos). No obstant, 
les persones que sol·liciten ajuts associats a la DUN, l’ hauran de presentar en el període hàbil establert a 
les convocatòries dels ajuts corresponents.  
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Per a l’any 2016, el període de presentació de les sol·licituds d’ajuts associats a la DUN, sol·licitud 
de drets de  la reserva de pagament bàsic, cessions per l’assignació de drets de pagament bàsic i 
altres tràmits específics és de l’1 de febrer al 30 d’abril.  
 
Per als supòsits en què la DUN és un requisit indispensable, caldrà presentar-la juntament amb la sol·licitud 
corresponent, dins dels terminis establerts a la convocatòria respectiva, si no s’havia presentat amb 
anterioritat.  
 
La presentació d’una DUN posterior, deixa sense efectes la anterior declaració i/o sol·licituds.  
 
Si calgués presentar una nova declaració durant la mateixa campanya i fora dels terminis fixats per la 
normativa dels ajuts, s’haurà d’acreditar documentalment que les modificacions de superfície respecte de la 
primera declaració s’han realitzat amb posterioritat a aquesta. Si no es pot acreditar aquesta circumstància 
no es tindrà en compte aquesta darrera declaració. 
 
Es podran presentar modificacions de les declaracions de superfície que no impliquin noves sol·licituds, 
ni renúncies d’ajuts entre el 1 al 31 de maig. Les sol·licituds de qualificació com a explotacions agràries 
prioritàries, sí es podran presentar mitjançant una modificació de DUN. Les modificacions es presentaran 
d’acord amb els procediments de realització i de presentació de la DUN. Aquest període de 
modificacions no és hàbil per a modificar dades relacionades amb les primes ramaderes. 

Si calgués presentar una renúncia a un ajut, desprès del termini de presentació de sol·licituds d’ajuts, s’ha 
de presentar un escrit específic de renúncia davant les oficines comarcals del DARP, no una segona 
DUN sense ajuts/parcel·les 

 Quina documentació cal presentar amb la DUN? 
 
A la DUN s’adjuntarà, si s’escau, la documentació que es relaciona a continuació. No obstant això, no 
caldrà presentar-la si ja s’ha presentat anteriorment al DARP i de la qual no n’hagin variat les dades i 
continuïn sent vigents: 
 
- Tota la documentació que es demani específicament per a cadascun dels ajuts sol·licitats i que 

s’especifiquin als annexos de l’ordre de la DUN i a les ordres de convocatòria dels ajuts corresponents.  
 
- Verificació de les dades d’identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi corresponents al 

DNI/NIF/NIE o altre document que l’acrediti, si s’escau. En cas que la persona titular signi la DUN amb 
signatura electrònica no cal aportar cap document acreditatiu d’identitat. 

 
- En cas de fer declaracions de parcel·les de Catalunya d’aprofitament farratger en comú, s’ha de 

disposar dels certificats d’adjudicació emesos  per les entitats gestores per mitjà de l’aplicació web que 
el DARP facilita a aquest efecte. El DARP podrà requerir en qualsevol moment els certificats 
esmentats. 

 
- Documentació d’autorització de signatura i/o de representació, si s’escau. 
 
- En cas de sol·licitar la qualificació d’explotació agrària prioritària, la documentació que consta a l’annex 

5 de l’ordre de la DUN. 
 
- En cas de sol·licitar modificacions de SIGPAC o realitzar declaracions de conreu que afectin 

parcialment un recinte, serà requisit indispensable l’elaboració i la presentació d’un croquis mitjançant 
l’aplicació DUN. 

 
- En cas que es vulgui justificar parcialment el pendent de la superfície del guaret per l’ajut 

agroambiental de Millora dels hàbitats esteparis de la plana agrícola de Xarxa Natura 2000, caldrà 
l’elaboració i presentació d’un croquis del recinte mitjançant l’aplicació DUN. 

 
- En cas que una agrupació de productors faci una comunicació de venda de proximitat d’acord amb la 

norma reguladora si s’escau, cal adjuntar a la DUN la relació de tots els seus associats productors. 
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- En el cas que es facin comunicacions de cessions de drets de pagament bàsic, s’ha d’adjuntar a la 

DUN la documentació requerida d’acord amb l’annex 6 de l’Ordre de la DUN. 
 
 
1.2. Condicionalitat 

 
Concepte 

 

La reforma de la PAC de l'any 2003 va introduir el concepte de Condicionalitat, que incloïa les bones 
condicions agràries i mediambientals i els requisits legals de gestió, com a resposta a la sensibilitat de la 
societat cap al manteniment dels recursos naturals i productius, el maneig dels animals en condicions 
sanitàries i de benestar, i la garantia per als consumidors de mantenir la traçabilitat dels productes agraris 
al llarg de tota la cadena alimentaria. 

La Condicionalitat té com a objectiu contribuir al desenvolupament d'una agricultura sostenible mitjançant 
una millor conscienciació dels beneficiaris sobre la necessitat de respectar les normes bàsiques. També 
pretén contribuir a fer que la PAC respongui en major mesura a les expectatives dels ciutadans, gràcies a 
una millor coherència d'aquesta política amb les polítiques en matèria de medi ambient, salut pública, 
sanitat animal, fitosanitat i benestar animal. 

Per a l’actual període 2014-2020, el sistema de la Condicionalitat juntament amb els pagaments directes i 
les mesures de desenvolupament rural relatives al medi ambient, constitueixen un conjunt de pràctiques 
que han de permetre una activitat més respectuosa amb l’entorn. 

La Condicionalitat l'han de complir els beneficiaris d’ajuts especificats en l’article 92 del R UE 1306/2013, 
és a dir, s’aplicarà als beneficiaris dels ajuts directes en virtut del R UE 1307/2013, als que rebin 
pagaments en virtut dels articles 46 i 47 del R UE 1308/2013, i als de les primes anuals dels articles 21, 
apartat 1, lletres a) i b), 28 a 31, 33 i 34 del R UE 1305/2013 de desenvolupament rural. També és 
d’aplicació als beneficiaris de les mesures de Desenvolupament  rural, d’acord amb l’article 36, lletra a), 
incisos i a v), i lletra b), incisos i), iv), y v) del Reglament (CE) nº 1698/2005, del període anterior (2007-
2013).   

Així doncs, els/les agricultors/ores i els/les ramaders/eres poden optar als pagaments directes de la 
Política Agrícola Comuna, a alguns ajuts de desenvolupament rural i als ajuts a la reestructuració i 
reconversió de la vinya, a condició que mantinguin les seves terres en Bones Condicions Agràries i 
Mediambientals de la terra i compleixin amb els Requisits Legals de Gestió, és a dir, que respectin les 
normes en matèria medi ambient, canvi climàtic, bones condicions agrícoles de la terra, salut publica, 
sanitat animal i fitosanitat i benestar dels animals. A més, les persones beneficiàries dels ajuts 
agroambientals han de complir amb els requisits mínims d’utilització d’adobs i de productes fitosanitaris 
establerts en el Programa de Desenvolupament Rural corresponent. 

La Condicionalitat és d’aplicació a tota l’explotació, amb independència que les parcel·les o instal·lacions 
de què consta l’explotació agrària estiguin dedicades a cultius o a la cria d’animals que tinguin dret a ajut o 
no. 
 
Podeu consultar la fitxa de condicionalitat que forma part dels impresos de la DUN, així com la web del 
DARP, on trobareu més informació:http://agricultura.gencat.cat/pac 
 
 
Normativa     

- Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, 
sobre el finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comuna, pel qual es deroguen els 
Reglaments (CE) n.º 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 
1290/2005 i (CE) n .º 485/2008 del Consell, estableix, entre altres, les normes de la condicionalitat. 

- Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de setembre de 2013, 
relatiu a l’ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural 
(FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1698/2055 del Consell. 

http://agricultura.gencat.cat/pac
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-  Reglament Delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, de 11 de març de 2014, pel qual es completa el 
Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre , pel que fa al 
sistema integrat de gestió i control i a les condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre 
les sancions administratives aplicables als pagaments directes, a l'ajuda al desenvolupament rural i a la 
condicionalitat. 

- Reglament d'Execució (UE) núm. 809/2014, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions 
d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, 
pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat. 

- Reial Decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s'estableixen les normes de la condicionalitat que 
han de complir els beneficiaris que reben pagaments directes, determinades primes anuals de 
desenvolupament rural, o pagaments en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola. 
 
Règims d’ajuts afectats per la Condicionalitat  

Han de complir  la condicionalitat, i per tant els Requisits Legals de Gestió i les Bones Condicions Agràries 
i Mediambientals de la terra establerts l’ annex II del Reglament (UE) 1306/2013, d’acord amb el seu article 
92, les persones beneficiàries: 

-dels ajuts directes en virtut del Reglament (UE) 1307/2013: 

 ajut per Pagament Bàsic 

 ajuts associats en matèria d’agricultura i ramaderia: 
o al conreu de l’arròs 
o als conreus proteics 
o als fruits de closca i les garrofes 
o als llegums de qualitat 
o al tomàquet per a indústria 
o a les explotacions que mantinguin vaques alletants  
o per les explotacions de boví d’engreix 
o per les explotacions de boví de llet 
o per les explotacions d’oví 
o per les explotacions de cabrum 
o als ramaders  de boví d’engreix, de boví de llet i/o d’oví cabrum que van mantenir drets 

especials el 2014 i no disposen d’hectàrees admissibles per a l’activació de drets de 
Pagament Bàsic 

 
- de les primes anuals dels articles 21, apartat 1, lletres a) i b), 28 a 31, 33 i 34 del Reglament (UE) 
1305/2013 de desenvolupament rural, que fan referència a les persones sol·licitants de: 

 ajuts a la compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques 

 pràctiques agroambientals 

 agricultura ecològica 

 foment de la ramaderia ecològica 
 

A més, les persones beneficiàries dels ajuts agroambientals de l’article 28 del Reglament (UE) 
1305/2013 i els de l’ajut de l’agricultura ecològica de l’article 29 del Reglament (UE) 1305/2013 han de 
complir els requisits mínims relatius a la utilització d’adobs i productes fitosanitaris que estableix el 
Programa de desenvolupament rural: 

 
- de les mesures de desenvolupament rural, d’acord amb l’article 36, lletra a), incisos i) a v), i lletra b), 
incisos i), iv), i v) del Reglament (CE) núm. 1698/2005, del període anterior (2007-2013). 

 Mesures agroambientals 

- que hagin rebut el primer pagament  a la reestructuració i reconversió de la vinya d’acord amb el R (UE) 
1308/2014, en els anys 2013, 2014 o 2015. Aquestes persones  hauran de respectar durant els tres anys 
següents al primer pagament de l’ajut, els Requisits Legals de Gestió i les Bones Condicions Agràries i 
Mediambientals de la terra. 
 
 
 

http://www.gencat.net/diari/4292/04358088.htm
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Requisits legals de gestió i Bones Condicions Agràries i Mediambientals de la terra (BCAM) 

Els Requisits legals de gestió són disposicions legals previstes per la legislació de la Unió (directives i 
reglaments) descrits en l’annex II del Reglament (CE) 1306/2013, de les quals un o més articles són 
d’obligat compliment per a poder seguir rebent els ajuts directes de la Política Agrària Comuna, així com la 
normativa nacional i autonòmica actualment en vigor que se’n deriva.  

Les BCAM són els requisits mínims que s’exigeixen per a que totes les terres agràries es mantinguin en 
un estat acceptable des del punt de vista agrari i mediambiental.  

Figuren a l’annex II del R UE 1306/2013 i s’estableixen en els següents àrees:   

 Medi ambient,  canvi climàtic, bones condicions agrícoles de la terra  

 Salut pública, sanitat animal i fitosanitat 

 Benestar animal. 

El Reial Decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s'estableixen les normes de la condicionalitat que 
han de complir els beneficiaris que reben pagaments directes, determinades primes anuals de 
desenvolupament rural, o pagaments en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola, 
estableix les BCAM que hauran de complir l’agricultor/a i el/la ramader/a.  S’ha publicat una correcció 
d’errades a aquest RD en el BOE de 22.01.2015. Les BCAM, d’acord amb el RD 1078/2014, contenen 
normes de: 

 BCAM 1: Creació de franges de protecció en els marges dels rius 

 BCAM 2: Compliment dels processos d’autorització de l’ús de l’aigua per al reg 

 BCAM 3: Protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació 

 BCAM 4: Cobertura mínima del sòl 

 BCAM 5: Gestió mínima de les terres que reflecteixi les condicions específiques locals per 
limitar l’erosió 

 BCAM 6: Manteniment del nivell de matèria orgànica al sòl mitjançant pràctiques 
adequades, inclosa la prohibició de cremar els rostolls  

 BCAM 7: Manteniment de les particularitats topogràfiques i prohibició de tallar tanques i 
arbres durant la temporada de cria i reproducció de les aus 

Per a més informació sobre l’afectació de la Condicionalitat a les explotacions, es poden consultar els 
següents llocs: 

 WEB del DARP: conté informació ampliada sobre els Requisits Legals de Gestió i les Bones Condicions 
Agràries i Mediambientals de la terra que s’han de complir en el marc de la gestió de l’explotació 
agrària. 

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/pac/dar_condicionalitat/ 

 CROMOS: inclouen informació sobre l’afectació per Condicionalitat en els recintes SIGPAC, en quant a 
si aquests estan en Zona Vulnerable per nitrats d’origen agrari, Llocs d’interès comunitari (LIC), Zones 
d’especial protecció per a les aus (ZEPA), si coincideixen amb aqüífers declarats com a sobreexplotats, 
o de si els recintes estan en estat d’abandonament o contenen elements estructurals (elements del 
paisatge) al SIGPAC. 

www.gencat.cat/agricultura/sigpac/cromos 

 VISOR SIGPAC: disposa d’informació mediambiental que afecta als recintes, en quant a la seva 
afectació per Zona Vulnerable per nitrats, LIC i ZEPA  

www.gencat.cat/agricultura/sigpac/visor 
 

Incompliment de la Condicionalitat 

A les persones agricultores que opten als ajuts esmentats, quan no respectin els RLG, les BCAM o els 
requisits mínims d’utilització d’adobs i fitosanitaris per a les persones beneficiàries d’ajuts agroambientals, 
se’ls aplicarà una reducció de l’import total dels pagaments afectats per Condicionalitat corresponents a la 
campanya en la qual es produeixi l’incompliment.  

http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=es&nb_docs=25&domain=Legislation&coll=&in_force=NO&an_doc=2003&nu_doc=1782&type_doc=Regulation
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/pac/dar_condicionalitat/
http://www.gencat.cat/agricultura/sigpac/cromos
http://www.gencat.cat/agricultura/sigpac/visor
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El sistema de reduccions i exclusions establert als R (UE) 640/2014 i R (UE) 809/2014, té com a 
objectiu constituir un incentiu per a respectar la normativa actual en els seus diferents àmbits, i contribuir 
d’aquesta manera a que el sector agrari compleixi amb els principis del desenvolupament sostenible.  

Les penalitzacions s’estableixen en funció de la gravetat, l’abast, la persistència i la repetició de 
l’incompliment observat, i si ha estat un cas de negligència o d’incompliment intencional. Aquests 
conceptes avaluen i defineixen l’incompliment, tot fent referència, cadascun d’ells a: 

- Gravetat: són les conseqüències d’un incompliment tenint en compte els objectius de la norma en 
qüestió. Es valora com a lleu, greu o molt greu.  

- Abast: valora les repercussions de l’incompliment en funció de la seva extensió, és a dir, si les 
conseqüències es limiten a la pròpia explotació o bé tenen repercussió fora de l’explotació. 

- Persistència: és el temps de permanència dels efectes derivats d’un incompliment o del potencial per 
a posar fi a aquests efectes amb mitjans acceptables. 

- Reiteració: quan s’ha determinat més d’una vegada dins un període consecutiu de 3 anys 
l’incompliment de qualsevol dels elements a controlar que constitueixen un mateix requisit (article dels 
Requisits Legals de Gestió) o Norma (BCAM). 

Incompliment intencionat: són els incompliments detectats en situacions de falsejament o ocultació; 
d’alteració o manipulació de qualsevol tipus de registre obligatori o dels sistemes de control de l’aigua de 
reg; d’obstaculització, resistència i negativa a actuacions de control, i per reiteració dels incompliments 
quan la penalització suposi més d’un 15%. 

Si, per negligència, l’agricultor/a o el/la ramader/a no s’ajusten a aquestes normes, els pagaments dels 
ajuts de la PAC poden reduir-se en un percentatge de fins al 5%. Quan es trobin incompliments reiterats en 
anys diferents, el percentatge de penalització pot arribar fins al 15% d’aquests pagaments.  

Un cop arribats al percentatge màxim del 15%, des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i  
Alimentació s’informarà al sol·licitant dels ajuts de què si es torna a detectar el mateix incompliment, es 
considerarà que ha actuat intencionadament. En cas d’incompliment intencionat, el percentatge de 
reducció serà, en principi, del 20% de l’import global dels pagaments, però aquest percentatge pot arribar 
fins a un 100% en casos extrems, o de repetició d’incompliments intencionals.  
 
 
1.3. Sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC) 

 
Introducció 

El Reglament (UE) 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre 
finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comuna, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) 
nº352/78, (CE) nº165/94, (CE) nº2799/98, (CE) nº814/2000, (CE) nº 1290/2005 i (CE) nº485/2008 del 

Consell, determina en el seu article  68 l’obligatorietat d’establir un sistema d’identificació de les parcel·les 

agràries.  

El SIGPAC és un sistema d’informació geogràfica, i es constitueix com l’únic sistema de referència vàlid 
per a la identificació de parcel·les agrícoles, a efectes de la gestió i control dels règims d’ajut 
establerts per Reglament comunitari. També és el sistema de referència per als règims d’ajuts en els 
què calgui identificar les parcel·les agrícoles. 

A Catalunya, el SIGPAC depèn del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP),  
així com del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), que és un organisme autònom del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA).  

 

Contingut de la informació 

El SIGPAC es composa, per una banda, d’una capa d’ortofotos de tot el territori i, per una altra, de diverses 
capes vectorials, amb informació alfanumèrica relativa a les característiques agrícoles del territori. 
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La capa d’ortofotos consisteix en un mosaic d’ortofotos a escala 1:5.000, generades a partir de fotografies 
aèries de la data més recent disponible, i que proporciona una visió contínua del terreny en tot el territori 
català. La diferència entre fotografia aèria i ortofoto és que aquesta es deriva de la primera, després d’un 
procés de georeferenciació i correcció de les deformacions pròpies de la fotografia aèria. A la DUN 2016, 
les ortofotos oficials corresponen a diferents mesos, depenent del lloc, de l’any 2015. 

Les capes vectorials del SIGPAC, al seu torn, consten d’informació gràfica, localitzant sobre la capa 
d’ortofotos els elements a què fa referència (recintes, parcel·les,  etc.) i d’informació alfanumèrica lligada a 
l’anterior, on s’especifiquen les característiques d’aquests elements (ús SIGPAC, superfície, sistema 
d’explotació, etc.). 

De les diverses capes vectorials de SIGPAC, la més important és la capa de recintes. Aquesta capa 
d’informació és contínua i es composa de 3.730.000 recintes que reflecteixen la informació agrícola bàsica 
necessària per a la declaració de la DUN i per a la gestió dels ajuts per superfície, entre d’altres. 

La capa de recintes es basa en la divisió cadastral a nivell de parcel·la. Aquesta divisió parcel·lària és quasi 
idèntica entre SIGPAC i Cadastre, i existeix un mecanisme de convergència i actualització per garantir la 
coincidència entre ambdues capes. Per sota de la divisió de parcel·la, el SIGPAC mostra una divisió en 
recintes, per diferenciar els diferents usos SIGPAC i els sistemes d’explotació que conté una parcel·la.  
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Els sistemes d’explotació són únicament dos: secà o regadiu. Els usos SIGPAC són més nombrosos. L’ús 
SIGPAC i el sistema d’explotació són dos dels atributs alfanumèrics que posseeixen els recintes SIGPAC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altres atributs importants dels recintes són la superfície que ocupen, el pendent mitjà i el coeficient de 
pastura (percentatge de superfície d’aprofitament farratger en un recinte SIGPAC).  

 

Accés a la informació 

 

 Visors web 

El visor del sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC) és una aplicació web que 
permet identificar geogràficament les parcel·les agrícoles i els recintes.  

Tant des del DARP com de del MAGRAMA es posen les dades SIGPAC a disposició de tot el públic en 
general a través de dos visors: 
 

-     Visor DARP:   http://agricultura.gencat.cat/visorsigpac 
-     Visor MAGRAMA   http://sigpac.mapa.es/fega/visor   

 
En ells es poden consultar els recintes SIGPAC vigents per a la present campanya, així com les dades 
associades als mateixos. 
 

 Sistema d'Informació Gràfica de l'Explotació (CROMOS) 

El DARP proporciona als declarants de la DUN el Sistema d'Informació Gràfica de l'Explotació (CROMOS).  

CROMOS és una aplicació web a través de la qual les persones interessades poden descarregar un 
document personalitzat que conté dades referents a les parcel·les agrícoles de la seva explotació. El DARP 
elabora cada any aquest document amb dades actualitzades, per tal de facilitar la Declaració Única Agrària. 
L’abast territorial es restringeix a Catalunya i la seva disponibilitat és prèvia al inici de la campanya 
declarativa en curs. 

L’accés a CROMOS es fa a través de l’adreça http://agricultura.gencat.cat/cromos, i és restringit, per la qual 
cosa es necessita un codi d’usuari/ària i una clau d’accés que es comunica en la carta informativa de la 
DUN 2016, i que també es pot demanar a qualsevol oficina del DARP. 

Codi ÚS  Descripció Codi ÚS Descripció 

AG  Corrents i superfícies d’aigua OV  Olivera 

CA  Camins PA  Pastures arbrades 

CI  Cítrics PR  Pastures arbustives 

ED  Edificacions PS  Pastius 

FL  Associació fruita seca-olivera TA Terra arable 

FO  Forestal TH Horta 

FS  Fruita seca VF  Associació vinya-fruiter 

FV  Associació fruita seca-vinya VI  Vinya 

FY  Fruiters VO  Associació olivera-vinya 

IM  Improductius ZC  Zona de concentració parcel·lària 

IV  Hivernacles  ZU  Zona urbana 

OF  Associació olivera-fruiter ZV  Zona censurada 

http://agricultura.gencat.cat/visorsigpac
http://agricultura.gencat.cat/cromos
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Els CROMOS consten d’una pàgina per a cada parcel·la declarada a Catalunya, que conté tant la seva 
imatge més recent disponible amb els seus corresponents recintes, com les dades declarades l’any anterior 
a la DUN, així com la informació actual dels recintes del SIGPAC 2016, comparada amb la informació 
continguda dins del SIGPAC 2015 respecte dels mateixos recintes. En aquest apartat també s’informa del 
resultat de les sol·licituds de modificació SIGPAC i de les incidències de control administratiu, terreny i/o 
condicionalitat detectades en la campanya 2015. Donen informació mediambiental a nivell de parcel·la, tant 
a efectes de condicionalitat, com dels ajuts agroambientals,  

També contenen informació sobre els recintes qualificats com a pastures mediambientalment sensibles, 
sobre la regió assignada en el règim de pagament base (codi de quatre dígits indicatiu) i sobre la existència 
d’elements del paisatge. 

Com a eina de consulta, es pot accedir als CROMOS històrics de campanyes anteriors, els quals es poden 
descarregar des de la mateixa aplicació. 

Volem posar especial èmfasi, en que la consulta i descàrrega d’Informació Gràfica es pot fer a través de: 

 l’accés al visor dels recintes de l’explotació (Visor SIGPAC)  

 la descàrrega en format Shapefile (programes de SIG)  

 la descàrrega en format KMZ (Google Earth) 

 la descàrrega d’una taula Excel (xls) 

 

La descàrrega és totalment gratuïta i està pensada per facilitar l’accés a la informació geogràfica de què 
disposa el Departament d’Agricultura, a fi d’afavorir la millora continua en la gestió activa de les 
explotacions i en l’optimització de recursos agraris. 

 

Trobareu un document complementari a la consulta dels vostres recintes de forma interactiva en la mateixa 
aplicació CROMOS (veure les imatges següents). 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura,  
Ramaderia, Pesca i Alimentació 
 

19 
20160512 

 

 

 

 

 

 

 Concentracions parcel·làries 

De cara a facilitar la declaració DUN 2016, totes les persones agricultores afectades per concentracions 
parcel·làries de les quals encara no s’ha actualitzat la malla cadastral, podran descarregar-se uns 
documents específics on es correlaciona la nova numeració i delimitació de la parcel·la resultant de la 
concentració, amb la parcel·la encara vigent al Cadastre i a SIGPAC, i amb els recintes SIGPAC 2016 que 
li corresponen. 
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Les zones afectades per concentracions parcel·làries no incorporades al SIGPAC 2016, es poden 
comprovar en aquest mapa: 
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Actualització de la informació 

Les dades del SIGPAC s’actualitzen de manera continuada a través de diversos mecanismes, i es 
publiquen anualment, coincidint amb l’inici de la campanya de la DUN.  

La font principal d’actualització del SIGPAC prové de les sol·licituds d’actualització cursades pels propis 
declarants de la DUN en el moment de fer la declaració i trobar alguna dada que necessita ser posada al 
dia (Sol·licituds de modificació SIGPAC). Altres fonts són els treballs de fotointerpretació, els controls 
terreny efectuats pel DARP, i els treballs de teledetecció, entre d’altres. 

 Sol·licituds de modificació SIGPAC 

Quan la informació que consta al SIGPAC divergeix de la realitat de l’explotació, s’ha de realitzar una 
sol·licitud de modificació SIGPAC a través de la DUN, i la sol·licitud dels ajuts s’ha de fer d’acord amb la 
realitat de l’explotació. 

Durant la campanya 2015 s’han actualitzat al SIGPAC els recintes on s’havia observat alguna diferència 
amb la realitat de l’explotació, amb la informació aportada pels propis agricultors en els casos en que les 
sol·licituds de modificació s’han resolt estimatòriament, així com amb els canvis realitzats d’ofici per 
l’administració. Les noves dades apareixen reflectides en la DUN 2016, així com en les taules contingudes 
en els CROMOS. 

o Sol·licitud de revisió coeficient de pastura 

En la DUN 2016 les revisions de coeficient de pastura són automàticament activades en cas 
que el declarant sol·liciti una modificació cap a usos pasturables.  

En recintes d’ús pasturable amb ajut en què només es vulgui sol·licitar una revisió del CP 
(coeficient de pastura), caldrà marcar manualment la casella: Coeficient de Pastura: 
Sol·licitud de revisió. Encara que s’hagi demanat revisió del CP, no es podrà declarar més 
superfície admissible que la del SIGPAC 2015.  

El resultat de la revisió del coeficient de pastura no tindrà efectes per aquesta campanya, però 
si fruit d’aquesta revisió es detecten irregularitats que puguin provocar una reducció de la 
superfície amb dret a ajut, s’aplicarà l’establert al Reglament (UE) 640/2014. En el seu cas, el 
nou CP s’integrarà al SIGPAC del proper any.  

 Renovació d’Ortofotos 

Per la campanya DUN 2016 i respecte a la disponibilitat de les cobertures d’ortofotos i a  la publicació 
en el visor SIGPAC del DARP, la nostra Comunitat Autònoma disposa de les ortofotos oficials 
realitzades al 2015.  

 Convergència SIGPAC – Cadastre   

Com ja s’ha fet referència, existeix un mecanisme de convergència i actualització per garantir la 
màxima coincidència entre la capa de parcel·les del SIGPAC i el Cadastre. A conseqüència del 
procés iniciat al 2008 pel FEGA i per la Direcció General de Cadastre del Ministeri d’Economia i 
Hisenda, per a la consecució d’una capa de parcel·les comuna en els dos sistemes, a Catalunya ja  
s’han finalitzat els treballs de convergència SIGPAC-Cadastre en tots els  municipis. Posteriorment, 
entre les dues capes es realitza un procés d’actualització, per a incorporar al SIGPAC els canvis que 
puguin anar-se produint en la capa de parcel·les cadastrals.  

 Controls terreny 

Una altra font d’actualització del SIGPAC són els resultats dels controls efectuats sobre els 
expedients que sol·liciten ajuts de la Política Agrícola Comuna. Fruit d’aquestes sol·licituds d’ajut es 
realitzen una sèrie de controls, tant controls terreny com de condicionalitat, ja sigui utilitzant sistemes 
de teledetecció, o realitzant visites a les parcel·les. 

En cas d’observar-se divergències entre les parcel·les i la informació que consta en el SIGPAC 
durant la realització dels controls, el contingut d’aquest s’actualitza per a reflectir la realitat de la seva 
geometria (límits), superfície o atributs.  
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2. Ajuts de la sol·licitud única  

 
2.1. Règim de pagament bàsic 

 
Objecte 
 
El 2015 va començar l'aplicació de la nova Reforma de la PAC pel període 2015-2020, en que s’introdueix 
el règim de pagament bàsic com a nou sistema d’ajuts desacoblats de la producció i que substitueix al 
règim de pagament únic.   
 
Persones beneficiàries 

Seran beneficiaries de l’ajut de pagament bàsic les persones que disposin de drets de pagament bàsic 
(DPB) en propietat, usdefruit o arrendament o tinguin dret a rebre’n de la reserva, que sol·licitin anualment 
aquest ajut i que compleixin determinats requisits. 

Requisits 

 Tenir la consideració d’agricultor actiu, segons els criteris establerts a la normativa (veure annex 7 
d’aquest manual). 

 Declarar les superfícies admissibles que formin part de la seva explotació. La superfície mínima per 
explotació es de 0,2 ha de superfície admissible. 

Valor i activació dels DPB 

El valor unitari inicial dels drets de pagament base de cada agricultor, s’han calculat prenent com a 
referència el nivell de pagaments que va percebre en 2014, dels ajuts de pagament únic i primes per vaca 
alletant. En general, aquests valors estan afectats anualment pel procés de convergència, que consisteix 
en l’apropament dels valors unitaris inicials al valor mig regional. La convergència es farà de forma 
progressiva (en 5 anys) i limitada, de forma que cada  DPB assignat tendirà al valor de referencia de la 
regió que li correspongui. 

Les regions són agrupacions de les comarques agràries, en funció de l’orientació productiva de les 
superfícies en la campanya 2013 i d’un potencial productiu similar. En l’annex 1 d’aquest manual 
l’agrupació de les comarques agràries catalanes.  

Els DPB s’assignaran a una determinada regió en funció de l’ús que tenien les superfícies en la campanya 
2013 i només es podran activar i transferir dins la regió a la que s’assignin. 
 
 
Superfícies admissibles 

Cada dret pel qual es sol·liciti el pagament bàsic, s’ha de justificar amb una hectàrea admissible.  

El llindar mínim per accedir al regim de pagament basic es de 0,2 ha de superfície admissible i la superfície 
mínima dels recintes agrícoles es de 0,1 (100 m2). 

Es consideren admissibles per a activar DPB : 

 Les superfícies agràries de l’explotació, incloses les superfícies plantades de plantes forestals de 
rotació curta i que s’utilitzin per a una activitat agrària, o predominantment per activitats agràries: 

-Cultius en terres de conreu: conreus herbacis, herbes i altres farratges herbacis i el guaret. 

-Cultius permanents: olivera, fruiters, vinya, ametllers, avellaners, etc 
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-Pastures permanents: La superfície admissible serà la superfície neta resultant d’aplicar el CAP a la 
superfície bruta declarada. No obstant l’agricultor haurà de comprovar que el CAP assignat a les seves 
parcel·les es conforme a la realitat del terreny. 

-Superficies forestals de rotació curta que compleixin: 
 

 Espècies Densitat mínima de 
Plantació (plantes/ha) 

Cicle màxim de collita 
(anys) 

Eucalyptus (Eucalipto) 3000 18 

Paulownia 1500 5 

Populus sp. (Pollancre) 1100 15 

Salix sp. (Salces i vímets) 5000 14 

Robinia pseudoacacia L  5000 14 

 

Les hectàrees admissibles han d’estar a disposició de l’agricultor/a el 31 de maig de 2016 i han de complir 
els criteris d’admissibilitat durant l’any natural, a excepció dels casos de força major o circumstàncies 
excepcionals. 

Es considera que NO són hectàrees admissibles: 

 Boscos  

 Superfícies utilitzades per a activitats no agràries (excepte les esmentades al punt anterior com a 
admissibles). 

 Superficies abandonades o improductives 
 
Termini de presentació de les sol·licituds: 

-Període de presentació de sol·licituds: s’inicia l’1 de febrer i finalitza el 30 d’abril (ambdós inclosos).  

-Període extraordinari de presentació de sol·licituds: es podran presentar sol·licituds dins els 25 dies 
naturals següents a la data límit fixada al paràgraf anterior (o sigui, fins el 25 de maig). Durant aquest 
període, el import dels ajuts es reduirà, tret de supòsits de força major, en un 1% per cada dia hàbil de 
retard. Les sol·licituds presentades amb posterioritat al termini extraordinari es consideraran com a no 
presentades. 

 

 
 
 
-Període de modificacions de les sol·licituds  

Els/les agricultors/ores que hagin presentat una sol·licitud d’ajut per superfícies podran modificar-la sense 
penalització entre l’1 i el 31 de maig de 2016 i no s’admetran modificacions després d’aquesta data.   
 
Les modificacions permeses són: 
 

- En referència a les superfícies i modificació de productes i utilitzacions: Es poden afegir, suprimir i 
modificar recintes agrícoles en tots els casos, tret que suposin la generació d’un nou ajut.  

 

Mitjançant 

Presentació 
ordinària 
1/02/2016 a 
30/04/2016 

Presentació 
extraordinària  25  
dies naturals 
posteriors amb 
penalització (fins 
25/05/2016) 

Penalització (*) 

Sol·licitud de l’ajut de pagament bàsic DUN SÍ SI 
 
1 % per dia hàbil 
de retard 

Sol·licitud  de drets de la Reserva  de 
drets pagament bàsic 

DUN  SÍ SI 
3 % per dia hàbil 
de retard 

Resta d’ajuts directes  DUN  SÍ SI 
1 % per dia hàbil 
de retard 
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- Aquestes modificacions de recintes determinats no es tindran en compte quan siguin posteriors a la 
data de notificació de qualsevol incidència resultat d’un control administratiu o a la data de notificació 
d’un control sobre el terreny amb resultat d’irregularitats en les superfícies.  

 

Quantia de l’ajut 

L’import de l’ajut dependrà del valor dels drets utilitzats. 

En cas que es presentin més superfícies admissibles que drets tingui finalment assignats l’agricultor/a, 
s’ajustaran d’ofici les superfícies als drets assignats. 

Compatibilitat dels règims 

El pagament bàsic es compatible  amb els ajuts associats d’acord amb les utilitzacions permeses 

Retirada de drets no utilitzats   

Els drets de pagament bàsic no utilitzats en dos anys consecutius seran retirats i passaran a la Reserva de 
drets, tant si encara són en poder de la persona titular original com si han estat cedits, a excepció dels 
casos de força major o circumstàncies excepcionals.  

 

2.1.1. Cessions de drets de Pagament Base  

Els drets de pagament bàsic es podran cedir dins de la mateixa regió de règim de pagament bàsic on van 
ser assignats mitjançant venda, arrendament o qualsevol altre forma admesa a dret. La cessió és podrà 
realitzar amb o sense terres. Els drets s’han de cedir entre el 16 de juny de 2015 i el 30 d’abril de 2016, 
ambdós dies inclosos.  

 

Termini de comunicació a l’Administració:  

El període de comunicacions de cessions per a la campanya 2016 s’iniciarà l’1 de febrer i finalitzarà quan 
acabi el termini DUN. Encara que el termini establert coincideix amb el termini de la DUN Es recomana 
presentar les cessions quan l’agricultor disposi de l’assignació de drets definitiva. 
(Aproximadament a l’abril) ja que qualsevol modificació en els seus drets implicaria la presentació 
d’una nova DUN.   

 

Consideracions 

  

 Les cessions de drets de pagament bàsic es tramitaran a través de la DUN del receptor final. 
 Els drets de pagament bàsic es podran cedir dins de la mateixa regió a la que han estat assignats, 

per qualsevol forma admesa a dret. Es podran cedir amb terres o sense terres. 
 La cessió de drets per finalització d’arrendament i el traspàs de drets entre arrendataris es 

consideren a efectes de peatge, cessió de drets amb terres a l’anar acompanyat d’un traspàs 
d’explotació. 

 Les cessions de drets sense terres restituiran a la reserva nacional un 20% del valor de cada dret 
excepte: 

a) Casos de cessió definitiva de la totalitat dels drets d’un import total inferior a 300€. 
b) Casos de cessió definitiva a un agricultor que inicia la seva activitat agrària 

c) Casos de canvi de titularitat per motius d’herències, jubilacions d’un familiar de primer grau, 
cessament anticipat de l’activitat agrària, incapacitat laboral permanent, canvis de denominació o 
de l’estatut jurídic de l’explotació, fusions i escissions de persones jurídiques i casos d’explotacions 
de titularitat compartida regulada per la Llei 35/2011. 

 La comunicació de cessió de la farà el cessionari a través de la DUN, en nom i amb l’autorització 
del cedent, i dins dels terminis establerts per a la sol·licitud única. 
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 Els drets només es podran cedir a un agricultor que tingui la condició d’agricultor actiu. En el cas 

d’herència, no serà exigible aquesta condició a l’hereu sempre que cedeixi definitivament els drets 

rebuts a un tercer que compleixi la condició d’agricultor actiu. 

 Els titulars de drets que formin part del règim de petits agricultors no podran cedir drets, excepte 

que sigui per motius d’herència, cessament anticipat o jubilació. Per poder cedir els drets 

prèviament han de sortir del regim de petits agricultors. Per poder fer-ho ha de fer una DUN, 

especificant la renúncia del règim de petits agricultors (Desprès la comunicació de la cessió la farà 

el cessionari en la seva DUN). 

 
Tipus de cessions de drets 

1) Compra-venda de drets sense terres 

2) Arrendament de drets sense terres 

3) Compra-venda de drets amb terres 

4) Arrendament de drets amb terres 

5) Finalització d’arrendament de drets amb terres 

6) Traspàs definitiu de drets entre arrendataris 

7) Altres canvis de titularitat previstos a l’article 15.3  

 

El sol·licitant presentarà la documentació necessària que es detalla a continuació per acreditar les 

condicions i requisits  de la cessió que comunica. Els òrgans competents del DARP podran demanar al 

sol·licitant qualsevol  altra documentació necessària 

Documentació a adjuntar amb les cessions de drets de pagament bàsic. 

En funció de la tipologia de la cessió, el cessionari haurà de presentar la documentació que justifiqui el 

tipus de cessió comunicada. No obstant això, no cal presentar la documentació que ja s’hagi presentat 

anteriorment al DARP o bé, aquella documentació que, amb l’autorització expressa de la persona cedent o 

cessionària, el DARP pot sol·licitar a altres administracions o entitats públiques 

En tots els casos caldrà aportar: 

- L’imprès PB2 (que surt de l’aplicació DUN) on consta l’autorització del cedent i les signatures de 

conformitat del cedent i del cessionari. 

- Acreditació del representant legal en cas de tractar-se d’una persona jurídica o d’una entitat sense 

personalitat jurídica 

La documentació acreditativa de canvi de titularitat que justifiqui la cessió de drets: 

- Escriptura pública de la compra-venda de terres.  

- Contracte d’arrendament o document privat de finalització anticipada liquidat d’impostos. 

- Document de manifestació i acceptació d’herència. 

- Resolució de jubilació per part de la Seguretat Social i llibre de família 

- Resolució de concessió de l’ajuda d’un programa de cessament anticipat  

- Resolució d’incapacitat laboral permanent de la Seguretat Social 

- Estatuts de la societat i de la resultant de la fusió o escissió de varies persones físiques o 

jurídiques. 

- Escriptura pública de constitució de la societat o transformació de l’anterior. 

- Acord a tres parts entre propietari de les terres, el nou arrendatari i l’anterior arrendatari.  
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2.1.2. Sol·licitud de drets de Pagament Bàsic de la reserva de drets 

 
La constitució d'una reserva de drets de pagament bàsic té com a finalitat facilitar la participació de joves 
agricultors i dels agricultors que comencin la seva activitat agrícola en el règim de pagament bàsic. 
 
La sol·licitud s’ha de fer juntament amb la DUN 2016, dins del termini de presentació dels ajuts associats.  
 
Persones beneficiàries, criteris i documentació per a la Reserva de drets 
 

1. Requisits generals:  

 Ser agricultor actiu. 

 Disposar d'hectàrees admissibles determinades a l'efecte del pagament bàsic perquè els drets es 

puguin assignar en base a aquestes hectàrees. 

 La superfície ha d'estar en poder del sol·licitant en el moment de presentar la sol·licitud única de 

la campanya que correspongui amb la sol·licitud de drets de la reserva nacional realitzada i, per 

tant, ha de figurar en la mateixa. 

2. Requisits específics a complir en cas de joves agricultors 

 El sol·licitant no pot tenir més de 40 anys en l’any de presentació de la sol·licitud. 

 Expedient amb resolució favorable de concessió d’ajut de primera instal·lació (PDR) o acreditar  

la formació i capacitació adequada en l’àmbit agrari. 

 Instal·lar-se per primera vegada en una explotació agrària com a responsable de l’explotació, o 

haver-se instal·lat en l’explotació en els 5 anys anteriors a la data de finalització de la DUN 2016. 

3.Requisits específics a complir en cas dels agricultors que comencen la seva activitat agrícola 

 Que disposi la formació i capacitació adequada en l’àmbit agrari. 

 Que comenci la seva activitat en l’any 2013 o posteriors. 

 Que presenti la sol·licitud com a molt dos anys més tard de l’any natural en que va iniciar la seva 

activitat agrària.  

 El començament de l’activitat agrària es considerarà des de la data d’alta en el règim de la 

seguretat social. 

4.Requisits específics a complir en cas d’agricultors que no hagin tingut accés a la primera 
assignació de drets de pagament bàsic en 2015 per causa de força major o circumstàncies 
excepcional. 

 Agricultors que no van presentar sol·licitud en 2015 i que sol·licitin posteriorment drets de 

pagament bàsic de la reserva nacional. 

 Persones legitimades per sentències judicials o actes administratius ferms que atorguen drets 

d’ajut o augmenten el valor d’aquests. 

 Els sol·licitants aportaran la documentació acreditativa necessària. El DARP, quan ho consideri 

necessari, podrà demanar qualsevol documentació relacionada amb aquestes sol·licituds, per tal 

de procedir a la comprovació dels requisits. 

 
Concessió de drets  
 
Les persones agricultores que es trobin en alguna de les situacions previstes a l’apartat anterior, rebran 
drets de la reserva nacional.  
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El valor dels drets per a cada agricultor/a dependrà de valor mig regional de les superfície admissibles lliure 
que disposi el declarant, excepte en els casos de força major i circumstàncies excepcionals. 

 

2.1.3. Pagament verd (pràctiques beneficioses pel clima i medi ambient) 

 
Objecte 

 
Es busca fomentar la rotació de cultius i unes bones pràctiques agràries.  
 
És un pagament anual per cada hectàrea admissible vinculada a un DPB, sempre que es respectin 
determinades practiques mediambientals en funció de l’estructura i dimensió de l’explotació.  Aquestes 
pràctiques són: la diversificació de cultius, el manteniment de pastures permanents i disposar de 
superfícies d’interès ecològic. 
 
Persones beneficiàries 
 
Productors/res amb dret a l’ajut de pagament bàsic que respectin en totes les seves superfícies 
admissibles, si s’escau, aquestes pràctiques. 
 
No obstant, tindran dret automàticament al pagament aquells agricultors : 

 

 que facin agricultura ecològica, complint els requisits del Reglament  CE 834/2007 sobre producció i 

etiquetat de productes ecològics, en aquelles unitats de l'explotació que consisteixin en una superfície i 

que s'utilitzin per a la producció ecològica. 

 

 que estiguin acollits al règim de petits agricultors. 

 

 que disposen de cultius permanents (vinya, olivera, cítrics, fruiters i, en general, cultius que romanen 

en el terreny durant cinc anys o més i que no entren en la rotació de cultius de l'explotació), en les 

superfícies ocupades per aquests cultius. 

 

Requisits 

 
Diversificació de cultius: 

Consisteix en sembrar diversos cultius diferents en la terra de conreu de l'explotació. S'entén com a tal a la 
terra de labor ocupada per cultius herbacis, en secà o regadiu, que normalment es cullen amb caràcter 
anual (excepte espècies plurianuals com l'alfals), o la terra deixada en guaret. 

 Si la terra de conreu de l'explotació cobreix entre 10 i 30 hectàrees (ambdós inclosos), s'han conrear, 
almenys, dos tipus de cultius diferents sense que el principal suposi més del 75% d'aquesta terra de 
cultiu. 

 Si la terra de conreu de l'explotació cobreix més de 30 hectàrees, ha d'haver, almenys, tres cultius 
diferents, sense que el principal suposi més del 75% d'aquesta terra de conreu i els dos cultius 
majoritaris junts no podran ocupar més del 95% de la mateixa. 

 
 
Aquests llindars màxims no seran d’aplicació quan més del 75%  de les terres de conreu estiguin dedicades 
a la producció herbes o altres farratges herbacis o terres de guaret. En  aquest cas, el cultiu principal de la 
terra de conreu restant no podrà suposar més del 75% d’aquesta terra restant, excepte en el cas que 
estigui dedicada a la producció herbes o altres farratges herbacis o terres de guaret. 
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Els diferents cultius declarats han de poder-se observar en camp en un període de dos mesos consecutius 
dins del període principal de conreu, que s’estableix a Catalunya en el termini que va de l’1 de març a 30 de 
setembre.  
 
Per al càlcul dels % dels diferents conreus, la superfície de cada recinte només es comptabilitzarà una 
vegada en un any de sol·licitud d’ajuts. 
 
A  aquestes efectes, es consideren  cultius diferents: 
 

 Els diferents gèneres botànics (per exemple, pertanyen a gèneres diferents la civada, l‘ordi, el blat, 
el blat de moro...)  

 Les diferents espècies dels gèneres Brassicae (colza (Brassica Napus) i cols (Brassica Oleracea), 
Solanaceae (tomàquet, patata...) i Cucurbitaceae (meló, síndria...)  

 El guaret  

 L’herba o altres farratges herbacis 
 

Exemples: 
 

nom comú 
gènere 
botànic 

espècie 
botànica diversificació 

blat tou Triticum aestivum mateix cultiu 

blat dur Triticum durum mateix cultiu 

espelta Triticum espelta mateix cultiu 

faves Vicia faba mateix cultiu 

veces Vicia sativa mateix cultiu 

erbs Vicia ervilia mateix cultiu 

 

nom comú 
gènere 
botànic 

espècie 
botànica diversificació 

brocoli Brassicae oleracea mateix cultiu 
coliflor 
col 

Brassicae 
Brassicae  

oleracea 
oleracea 

mateix cultiu 
mateix cultiu 

colza Brassicae napus diferent cultiu 

tomata Solanaceae lycopersicum diferent cultiu 

patata Solanaceae tuberosum diferent cultiu 

cogombre Cucurbitaceae sativus diferent cultiu 

meló Cucurbitaceae melo diferent cultiu 

 
 
 
No s’aplicarà la diversificació de conreus en els següents casos: 
 

 10% de la terra de conreu completament dedicada a la producció de cultius sota l’aigua (arròs) 
 
 >75% de la terra de conreu dedicada a herbes o altres farratges herbacis o guaret o combinació 

d’aquests sempre que la terra de conreu restant  ≤ 30 ha 
 

 >75% de la superfície agrícola admissible (terres de conreu, pastures permanents o conreus 

permanents) dedicada a pastures permanents, producció herbes o altres farratges herbacis o cultius 
sota l’aigua (arròs)  o combinació d’aquests o combinació d’aquests sempre que la terra de conreu 
restant  ≤ 30 ha 
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Manteniment de Pastures:  
 
Caldrà mantenir al llarg dels anys la superfície de referencia dedicada a pastures permanents. 
 
En les pastures mediambientalment sensibles només es podran realitzar les actuacions necessàries pel 
seu manteniment. 
 
A Catalunya s’ha determinat com a pastures permanents mediambientalment sensibles determinades 
aquelles pastures de la xarxa natura 2000, amb un elevat grau de fragilitat. 
 
Aquestes superfícies estan identificades al SIGPAC en una capa de pastures permanents l’any 2016. 
 
Superfícies d’interès ecològic: 
 
En explotacions de > 15 ha de terres de conreu, cal destinar mínim un 5% d’aquesta superfície a 
superfícies d’interès ecològic (SIE).  
 

Les superfícies SIE estaran situades a les terres de conreu i no es comptabilitzaran en superfícies 
declarades com pastures permanents o com cultius permanents. Una mateixa superfície es pot declarar 
només una vegada en un any de sol·licitud a efectes del compliment de SIE. 
 
Són superfícies d’interès ecològic les terres en guaret i els conreus fixadors de nitrogen (*): 
 
- Guaret SIE. Per tal que un guaret es pugui considerar superfície d’interès ecològic, no es pot dedicar a 

cap producció agrària (tampoc es pot pasturar) durant, almenys, nou mesos consecutius des de la 
collita anterior i en el període comprès entre l’octubre de l’any previ a la sol·licitud i el setembre de l’any 
de la sol·licitud. 

 
- Lleguminoses amb consideració de SIE : mongeta, cigró, llentia, pèsol, faves, favons, tramús o llobí, 

veça, erbs, guixes, guixons, moreu i fenigrec, alfals o userda, veça, trepadella i sulla. Les barreges 
d’aquests cultius amb altres que no ho siguin, per exemple la barreja veça-civada, no es consideren 
SIE. 
 
Per les lleguminoses cal aplicar un (*) coeficient de ponderació de forma que 0,7 ha de superfície 
d’interès ecològic equival a 1 ha de lleguminoses. O de forma equivalent,  faran falta 1,43 ha de cultius 
fixadors de nitrogen per comptabilitzar 1 ha de SIE. 
  
A l’efecte d’aprofitar la fixació del nitrogen al sòl, aquestes lleguminoses amb consideració SIE, han 
d’anar seguides en la rotació de conreus, per cultius que aprofitin aquest nitrogen, no està permès 
deixar a continuació, les terres en guaret ni tornar a sembrar un cultiu fixador de nitrogen (a excepció 
de les lleguminoses farratgeres plurianuals). 
 

Estan exemptes de la declaració de superfícies d’interès ecològic (SIE):  

 les explotacions > 75% de les terres de conreu s’utilitzin per produir herba o altres farratges herbacis o 
es deixin en guaret, o s'empri per al cultiu de lleguminoses, o una combinació d’ambdós, i on la resta 
de terres de conreu ≤ 30 ha  

 les explotacions > 75% de la superfície admissible (terres de conreu, pastures permanents o conreus 
permanents) s’utilitzi per pastures permanents o per la producció d’herba o altres farratges herbacis, o 
cultiu inundat de l’arròs, o una combinació d’aquests i la resta de superfície ≤ 30 ha 

 

Quantia de l’ajut 

L’import de l’ajut  es un percentatge del valor total dels drets de pagament bàsic que activi l’agricultor cada 
any. Aquest percentatge es determina anualment. En 2015 ha sigut del 51,7%. 
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2.1.4. Pagament complementari als joves agricultors 

 
Objecte 

Fomentar la incorporació de joves al sector.  
 
És concedirà un ajut complementari al pagament bàsic destinat als joves agricultors que compleixin 
determinats requisits. Es concedirà per un màxim de 5 anys a partir de l’any de la data d’instal·lació (data 
d’alta al règim de la Seguretat Social que determini la seva incorporació a l’activitat agrària). Aquest període 
es reduirà en el nombre d’anys transcorreguts entre la instal·lació del jove i la primera presentació de la 
sol·licitud de pagament d’aquest ajut complementari. 
 

Requisits 

 No tenir més de 40 anys d’edat en l’any en que se sol·licita per primera vegada el pagament 
complementari a joves agricultors. 

 Ser agricultor actiu (té 2 anys per a acreditar-ho) 

 Instal·lar-se per primera vegada en una explotació agrària com a responsable de la mateixa o haver-
s’hi instal·lat com a responsable, en els 5 anys anteriors a la primera presentació de la sol·licitud d’ajut de 
pagament bàsic.  

 Tenir dret a l’ajut de pagament bàsic i haver activat els corresponents DPB. 

 Tenir 'un expedient favorable de concessió de l'ajut de primera instal·lació o acreditar posseir un nivell 
de capacitació agrària suficient, d’acord amb l’exigit en els programa de desenvolupament rural de 
Catalunya. 

 

Quantia de l’ajut 

 
L’import es calcularà cada any, multiplicant el nombre de DPB que l’agricultor hagi activat per una quantitat 
fixa corresponent al 25% del valor mig dels DPB que posseeixi. En cas que el jove s’incorpori a una 
persona jurídica el nombre de DPB per al càlcul s’ajustarà tenint en compte el % de participació.  
 
Es tindran en compte un nombre màxim de 90 DPB activats per a aquest pagament complementari. El 
pagament complementari per a joves no esta subjecte al procés de convergència. 

 

2.1.5. Règim simplificat de petits agricultors 

 
Objecte 

Concedir un ajut directe als agricultors que rebin menys de 1250 € d’ajuts directes en 2015.  
 
Es un nou règim simplificat destinat a reduir les càrregues administratives. Substitueix a la resta d’ajuts 
directes a que tingués dret el beneficiari i comporta avantatges com: la consideració automàtica d’agricultor 
actiu, no haver d’aplicar obligatòriament les practiques beneficioses per al clima i el medi ambient 
(pagament verd) i estar exempts de controls per condicionalitat.  
 
Requisits 

Els agricultors inclosos en aquest règim, han de mantenir cada campanya, almenys un nombre de 
hectàrees admissibles corresponent al nombre de drets de pagament bàsic activats en 2015. Els DPB 
activats en 2015 es consideren activats per a tot el període de participació de l’agricultor en aquest règim. 
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Persones beneficiaries 

S’inclouran d’ofici en aquest règim els agricultors que en 2015 tinguin DPB en propietat, usdefruit o 
arrendament, sempre que l’import total dels pagaments directes que hagin de percebre en 2015 sigui 
inferior a 1250 €, a menys que expressament hagin comunicat la renuncia a aquest règim, abans del 15 
d’octubre de 2015. A partir de 2016, es pot sol·licitar renúncia a aquest règim mitjançant la DUN. La 
renúncia implica que ja no es pot sol·licitar de nou la inclusió en el  mateix. 
 
A partir de 2015 només es poden incorporar a aquest regim les persones a les que se’ls assignin DPB de la 
Reserva de drets i hagin de percebre menys de 1250 euros d’ajuts directes.  També les que s’incorporin a 
aquest regim mitjançant una cessió per herència, jubilació (si el cessionari és familiar primer grau del 
cedent), cessament anticipat o incapacitat laboral permanent.  

 
Quantia  

Es correspon a un import igual al valor total dels pagaments directes que ha de rebre l’agricultor en 2015 
pel règim de pagament bàsic, pagament verd i si s’escau pagament complementari per a joves agricultors i 
ajuts associats. 
 
 
 
2.2. Ajuts associats agrícoles 

 
Termini de presentació de les sol·licituds 

- Període de presentació de sol·licituds: s’inicia l’1 de febrer i finalitza el 30 d’abril (ambdós inclosos).  

- Període extraordinari de presentació de sol·licituds: es podran presentar sol·licituds dins els 25 dies 
naturals següents a la data límit fixada al paràgraf anterior (o sigui, fins el 25 de maig inclòs). Durant 
aquest període el import dels ajuts es reduirà, tret de supòsits de força major, en un 1% per cada dia hàbil 
de retard. Les sol·licituds presentades amb posterioritat al termini extraordinari es consideraran com a no 
presentades. 
 
- Període de modificacions de les sol·licituds  

Els/les agricultors/ores que hagin presentat una sol·licitud d’ajut per superfícies podran modificar-la sense 
penalització entre l’1 i el 31 de maig de 2016 i no s’admetran modificacions després d’aquesta data.   
 
Les modificacions permeses són: 
 

- En referència a les superfícies i modificació de productes i utilitzacions: Es poden afegir, suprimir i 
modificar recintes agrícoles en tots els casos, tret que suposin la generació d’un nou ajut.  

- Aquestes modificacions de recintes determinats no es tindran en compte quan siguin posteriors a la 
data de notificació de qualsevol incidència resultat d’un control administratiu o a la data de notificació 
d’un control sobre el terreny amb resultat d’irregularitats en les superfícies.  

 

Compatibilitat dels règims 
 
Els ajuts associats són compatibles amb l’ajut de pagament bàsic d’acord amb les utilitzacions permeses.  
Per un any determinat, només es pot sol·licitar un únic ajut associat per la mateixa superfície agrícola. 
 
 
2.2.1. Ajut associat al conreu de l’arròs 

 
Objectiu  
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Garantir la viabilitat econòmica del cultiu de l'arròs, que permeti obtenir una producció competitiva i 

mantenir les superfícies conreades, especialment en les zones de producció tradicionals que compten amb 

escasses alternatives de cultiu i on el cultiu de l'arròs juga un important paper des del punt de vista 

mediambiental.  

 

Persones beneficiaries  

Productors/res d’arròs que sol·licitin anualment aquest ajut i que compleixin la condició d’agricultor actiu. 

 

Requisits 

 Conrear arròs en recintes agrícoles qualificats de regadiu al SIGPAC  

 Sol·licitar l’ajut per una superfície mínima d’arròs per explotació de 0,5 ha 

 Utilitzar llavor d’alguna de les varietats recollides en el catàleg comú de varietats de la UE o dels Estats 

Membres 

 Sembrar abans del 30 de juny  

 Realitzar les tasques habituals del conreu de l’arròs i mantenir-lo per tal que arribi a la floració 

 

Documentació  

 Presentar anualment la declaració d’existències a 31 d’agost, abans del 15 d’octubre i la declaració de 

collita, abans del 15 de novembre 

 
Import 

L'import per hectàrea serà determinat anualment dividint la dotació pressupostària de la mesura, aplicada si 
s’escau la deducció per la dotació al règim simplificat de petits agricultors, entre la superfície amb dret a 
ajuda l'any que es tracti. 
 
En tot cas, l’import màxim de l’ajut serà de 400 euros/ha. 

 
 
2.2.2. Ajut associat als conreus proteics 

 
Objectiu  

Contribuir a l'autonomia alimentària del sector ramader basada en els cultius d'alt contingut proteic amb 

destinació a la seva utilització en alimentació animal.  

 

Persones beneficiaries  

Productors dels següents conreus proteics, amb destinació l’alimentació animal, que sol·licitin anualment 

aquest ajut i que compleixin la condició d’agricultor actiu. 

 Proteaginoses: pèsols, faves, favons, tramussos dolços  

 Lleguminoses: veces, erbs, guixes, guixó, fenigrec, garlanda, algarroba herbàcia, favera borda, 

trepadella, sulla i alfals (només en secà),  

 Oleaginoses gira-sol, colza, soia, camelina i càrtam.  

Les superfícies amb dret a ajut són les de regadiu (a excepció de l’alfals) i les de secà  situades en 

municipis amb un índex de rendiment comarcal de cereals de secà, superior a 2000 kg/ha (a Calalunya,  

totes les superfícies tenen un índex de rendiment superior a 2000 kg/ha).  
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Quan sigui una pràctica habitual s’admetran les barreges de veça i sulla amb altres cultius diferents als 

esmentats, sempre que la veça i sulla siguin el cultiu predominant a la barreja i l’altre cultiu estigui inclòs en 

algun dels sectors que poden rebre ajuts associats (art 52.2 del Reglament UE 1307/2013, (cereals, 

oleaginoses, proteaginoses, lleguminoses de gra, lli, cànem, principalment) 

 

Requisits 

Sol·licitar l’ajut per una superfície mínima per explotació de 0,5 ha en regadiu o 1,0 ha en secà 

Utilitzar llavor d’alguna de les varietats recollides, al catàleg comú de varietats de la UE o dels Estats 

Membres, o que tinguin en la data d’inici de presentació de la DUN una autorització de comercialització. 

Cultivar en recintes agrícoles qualificats al SIGPAC de regadiu, o de secà  en comarques amb índex de 

rendiment per al secà superior a 2000 kg/ha.  

Realitzar les tasques habituals pel normal desenvolupament del conreu i mantenir-lo al terreny fins a l’estat 

fenològic indicat, excepte causa de força major degudament justificada: 

 Proteaginoses, lleguminoses gra i soia: fins estat de maduresa lletosa del gra 

 Lleguminoses farratgeres anuals: fins inici de floració 

 Lleguminoses farratgeres plurianuals: durant tot l’any excepte l’any de sembra i d’aixecament del 

cultiu, que es faran segons la pràctica de la zona 

 Oleaginoses excepte soia: fins a quallat del gra 

Es permetrà  l’aprofitament pel bestiar directament sobre el terreny sempre que el cultiu es mantingui com a 

mínim fins a l’inici de la floració 

Queden excloses de l’ajut les superfícies la producció de la qual s’utilitzi com adobat en verd, excepte 

causes de força major degudament justificades 

Documentació  

Cal disposar dels comprovants de venda o subministrament a tercers de la producció, o en cas 

d’autoconsum en la pròpia explotació, tenir un codi REGA en el que el sol·licitant figuri com a titular 

principal, amb les especies ramaderes i dimensió adient al consum declarat. 

Import 

L'import per hectàrea per a cada grup de cultius serà determinat anualment dividint la dotació 

pressupostària corresponent, aplicada si s’escau la deducció per la dotació al règim simplificat de petits 

agricultors, entre la superfície amb dret a ajuda l'any que es tracti. En el cas de les oleaginoses la 

superfície màxima elegible per explotació serà de 50 ha. 

En tot cas, l’import màxim de l’ajut serà de 250 euros/ha. 

 
2.2.3. Ajut associat als fruits de closca i garrofes 

 
Objecte 

Frenar l’abandonament que afecta a aquests cultius per tal de evitar la consegüent problemàtica social, 

mediambiental i econòmica que això suposaria.  

 
Persones beneficiàries 

Productors/res amb plantacions d’ametller, avellaner i garrofer que sol·licitin anualment aquest ajut i que 

compleixin la condició d’agricultor actiu. 
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Requisits 

 Superfície mínima per parcel·la amb dret a ajut: 0,1 ha 

 Superfície mínima per explotació amb dret a ajut: 0,5 ha tant en secà com en regadiu. 

 Exclusivament per superfícies de secà (SIGPAC) d’ametller i garrofer. Per l’avellaner també s’inclouen 

les superfícies de regadiu. 

 Tenir  una densitat mínima de plantació: ametller: 80 arbres/ha, garrofer: 30 arbres/ha, avellaner: 150 

arbres/ha 

 

En el cas de plantacions mixtes de fruits de closca i garrofers s’entendrà que compleix amb el requisit de  
densitat si es compleix com a mínim per a una de les especies en la totalitat de la parcel·la o bé si 
compleixen per a la superfície equivalent en cultiu pur de cada espècie, que en aquest cas, serà la que es 
computi a efectes d’ajut. 

  
Import 

L'import per hectàrea per a cada grup de cultius serà determinat anualment dividint la dotació 
pressupostària corresponent, aplicada si s’escau la deducció per la dotació al règim simplificat de petits 
agricultors, entre la superfície amb dret a ajuda l'any que es tracti.  
 
En tot cas, l’import màxim de l’ajut serà de 105 euros/ha. 
 
 
2.2.4. Ajut als fruits de closca 

 
Objecte 

Frenar l’abandonament que afecta a aquests cultius per tal de evitar la consegüent problemàtica social, 

mediambiental i econòmica que això suposaria.  

 
Persones beneficiàries 

Productors amb plantacions d’ametller, avellaner, noguer, pistatxer i garrofer que siguin socis/sòcies d’una 
Organitzacions de Productors de Fruites i Hortalisses (OPFH), a la qual tenen l’obligació de lliurar-los la 
collita i sol·licitin l’ajut a traves de la DUN.  
 
Requisits 

 Superfície mínima per parcel·la amb dret ajut: 0,1 ha  

 Tenir una densitat mínima per hectàrea de 80 arbres per a conreus d’ametller, 150 per a l’avellaner 
i el pistatxer, 60 per al noguer i 30 per al garrofer. 

 Tots els recintes han d’estar inclosos en els recursos productius d’una organització de 
productors/ores reconeguda per a alguna de les categories que incloguin els fruits de closca. 

 

Documentació 

Certificat de l’organització de productors/ores de lliurament de collita. 

Import 

Per la campanya 2016 hi ha previst un import de 60,375 euros/ha de fons del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, subjecte a disponibilitats pressupostàries.  
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2.2.5. Ajut associat als llegums de qualitat   

Objecte 

Fomentar la producció tradicional de llegums de gra per al consum humà, que permeti mantenir una 

producció autòctona de qualitat. 

 
 
Persones beneficiàries 

Productors amb plantacions de llegums (cigrons, llenties i mongetes) que es cultivin en superfícies 

registrades o en tràmit de registre, en alguna denominació de qualitat de les que s’especifiquen i que 

sol·licitin anualment aquest ajut i compleixin la condició d’agricultor actiu. 

 Denominacions d’Origen Protegides (DOP) 

 Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP) 

 Produïdes en el marc reglamentari de l’Agricultura Ecològica 

 Denominacions de qualitat diferenciada reconegudes a nivell nacional o privat, enumerades a 
l’annex XI del RD 1075/2014. 

 
A Catalunya actualment, DOP Mongeta del Ganxet i DOP Fesols de Santa Pau i marc reglamentari 
d’agricultura ecològica 
 

Requisits 

 Sol·licitar l’ajut per una superfície mínima per explotació de 0,5 ha en regadiu o 1,0 ha en secà 

 Cultivar la totalitat de la superfície per la qual es demana l’ajut amb lleguminoses de gra que 
pertanyin a alguna de las denominacions de qualitat esmentades. Es permetran sistemes de 
producció associats si el plec de condicions de la denominació de qualitat així ho exigeix. 

 

 Estar inscrits o en procés d’inscripció en alguna denominació de qualitat de les esmentades a data 
de finalització de presentació de la sol·licitud d’ajut. 

Import 

L'import per hectàrea serà determinat anualment dividint la dotació pressupostària de la mesura, aplicada si 
s’escau la deducció per la dotació al règim simplificat de petits agricultors, entre la superfície amb dret a 
ajuda l'any que es tracti. 
 
En tot cas, l’import màxim de l’ajut serà de 400 euros/ha. 
 
 
2.2.6. Ajut associat al tomàquet per industria 

 
Objectiu  

Reduir el risc d'abandonament d'aquest cultiu 

 

Persones beneficiàries  

Productors/res de tomàquet amb destinació a indústria, que sol·licitin anualment aquest ajut i que 

compleixin la condició d’agricultor actiu. 

Requisits 

 Sol·licitar l’ajut per una superfície mínima per explotació de 0,5 ha en regadiu o 1,0 ha en secà 

 Destinar la producció de tomàquet a la transformació industrial establint un contracte que inclogui: 
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 La identificació de les parts contractants. En cas de compromisos de lliurament haurà de figurar la 

identificació de l'OP.  

 Superfície total de les parcel·les de les quals procedeixin els tomàquets lliurats.  

 La quantitat de matèria primera que s'hagi de lliurar per a la transformació.  

 El període en què es realitzin els lliuraments a les indústries de transformació.  

 El preu de compravenda de la matèria primera. 

 Realitzar una sembra mínima de 30.000 llavors per ha o una plantació mínima de 20.000 plantes per 

ha. 

 Realitzar les entregues de producció a les indústries transformadores entre el 15 de juny i 15 de 

novembre de cada any. 

Documentació  

 Presentar els contractes en els 10 dies hàbils següents a la seva data de formalització. 

Import 
 
L'import per hectàrea serà determinat anualment dividint la dotació pressupostària de la mesura, aplicada si 
s’escau la deducció per la dotació al règim simplificat de petits agricultors, entre la superfície amb dret a 
ajuda l'any que es tracti. 
 
En tot cas, l’import màxim de l’ajut serà de 1.016 euros/ha. 
 
 
2.3. Ajuts a la ramaderia 

 
Termini de presentació de les sol·licituds   

-Període ordinari: s’inicia: l’1 de febrer i finalitza el 30 d’abril (ambdós inclosos).  

-Període extraordinari: es podran presentar sol·licituds dins els 25 dies naturals següents a la data límit 
fixada al paràgraf anterior (o sigui, fins el 25 de maig inclòs). Durant aquest període el import dels ajuts es 
reduirà, tret de supòsits de força major, en un 1% per cada dia hàbil de retard. Les sol·licituds presentades 
amb posterioritat al termini extraordinari es consideraran com a no presentades.  

No es podrà presentar cap sol·licitud d’ajuts ramaders sense haver realitzat prèviament o simultània una 
declaració ramadera. 

Modificació de sol·licituds d’ajuts ramaders ja presentats 
 
Les sol·licituds d’ajuts ramaders es podran modificar dins el període de sol·licitud previst, tenint en 
compte que: 
 

 La sol·licitud modificada s’ha de presentar en suport informàtic amb signatura digital, i serà 

considerada com a nova sol·licitud, i per tant substituirà la que hagi estat presentada anteriorment. 

 La data de la sol·licitud d’ajut correspondrà a la data de la presentació de la nova sol·licitud. 

 La data de totes les sol·licituds d’ajut incloses en la nova tramesa s’actualitzarà d’acord amb la data 

de presentació de la modificació.  

 Qualsevol canvi de la sol·licitud inicial que es vulgui realitzar, s’haurà de fer tenint en compte aquests 

criteris. 

Disposicions comunes 

La persona beneficiària es compromet a: 
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 Complir els requisits establerts a la normativa en relació al sistema d’identificació i registre de les 

diferents espècies objecte d’ajut. 

 Col·laborar en els controls que es puguin realitzar per part de l’autoritat competent. 

 Que les explotacions amb animals objecte d’ajut compleixin amb la normativa relativa al registre 

general de les explotacions ramaderes 

 Mantenir la titularitat den les explotacions on es trobin els animals susceptibles de percebre l’ajut 

durant les dates en què es determini l’elegibilitat dels animals i en tot cas fins al final de la data final 

del termini de sol·licitud. Excepte en casos d’herència per mort del titular o transmissió per jubilació, 

cessament anticipat o incapacitat permanent, notificat i acceptats. 

Si com a conseqüència d’un control sobre el terreny i/o administratiu es detecten irregularitats 
d’identificació i registre en els animals objecte d’ajut, la persona productora perdrà el dret a l’ajut o bé es 
reduirà el seu import. 

La persona productora pot presentar en qualsevol moment una renúncia total a la seva sol·licitud. 
L’acceptació d’aquesta renúncia dependrà de si ha estat presentada per evitar l’aplicació d’una sanció. 

Compatibilitat dels règims 
 
Els ajuts associats són compatibles amb l’ajut de pagament bàsic d’acord amb les utilitzacions permeses.  
Per un any determinat, cap animal pot percebre ajut associat per més d’un ajut associat. 
 
 
2.3.1. Ajut associat a les explotacions que mantinguin vaques alletants 

 
Objecte 

Garantir la viabilitat econòmica i reduir el risc d'abandonament de les explotacions de vaques de carn que 
alleten les seves cries.  
 
Persones beneficiàries 

Ramaders que mantinguin un ramat de vaques destinat a la cria de vedells per a la producció de carn, que 
sol·licitin anualment aquest ajut i complexin la condició d’agricultor actiu.   

Requisits 

Les ajudes es concediran per animal elegible i any. Els animals elegibles  han d’anar identificats d’acord 
amb la normativa, han de disposar d’un DIB i figurar a la base de dades del SIR a l’explotació de la 
persona sol·licitant. Només tindran dret a l’ajut els animals que hagin estat comunicats a la base de dades 
del SIR en els terminis establerts per la normativa d’identificació i registre.  
 
Es consideren animals elegibles: 
 

-Vaca alletant: femella de raça càrnia o encreuament amb alguna d’aquestes races, que formi part d’un 
ramat dedicat a la cria de vedells per a la producció de carn i que hagi parit en els 20 mesos previs a la 
data final de sol·licitud anual de l’ajut. A aquests efectes no es consideren vaques o braves de raça 
càrnia les de raça Frisona o els seus creuaments i aquelles que l’autoritat competent determini d’aptitud 
làctia. 
 

-Brava: femella bovina d’un mínim de 8 mesos que encara no ha parit i que és d’una raça d’aptitud 
càrnia o procedeix d’un creuament amb alguna d’aquestes races. El nombre de braves elegibles per 
explotació no serà superior al 15% de les vaques alletants que resultin elegibles. En cas que el càlcul 
del nombre màxim de braves expressat en percentatge sigui un fraccionari, s’arrodonirà  a la unitat 
inferior si és menor a 0,5 i a la unitat superior si és major a 0,5.  
 

Per a determinar els animals amb dret a ajut es comprovaran els animals presents a l’explotació a 1 de 
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gener, a 30 d’abril i en dos dates més dins d’aquest període. Els animals a computar seran els presents en 
les quatre comprovacions realitzades. 

 
Les explotacions ramaderes a les que s’ubiquin els animals elegibles han de constar al SIR com 

explotacions de boví amb classificació “reproducció per a la producció de carn "," reproducció per producció 

mixta " o “recria de braves”.  

 
Quan l'explotació vengui llet, per a determinar el nombre de caps amb dret a l’ajut associat, la pertinença 

dels animals al cens de vaques lleteres o d’alletants s'establirà mitjançant la relació entre la quantitat de llet 

comercialitzada durant el període entre l’1 d’octubre de l’any anterior a la sol·licitud i el 30 de setembre de 

l’any de sol·licitud  i el rendiment lleter mitjà, establert en 6.500 kg anuals. No obstant això, els productors 

que acreditin davant l'autoritat competent un rendiment lleter superior, podran utilitzar aquest últim per a la 

realització del càlcul.  

 
NOTA: Com a resultat del quocient [quota lletera (kg) / 6.500 (kg)] es pren el valor sencer arrodonit per 
excés a partir del primer decimal (per exemple: 7'08 = 7 i 7'1 = 8). Aquest valor correspon al "nombre de 
vaques que no poden rebre l’ajut".  
 
 
Documentació  

- Certificat oficial de control lleter (si es vol acreditar un rendiment superior als 6.500 kg/vaca). 

Import 
 
L’import unitari de l’ajut es determinarà anualment dividint la dotació pressupostària entre els animals 
elegibles.  
 
En tot cas, l'import unitari màxim serà de 400 euros  per animal elegible. 

 

2.3.2. Ajut associat per les explotacions de boví d’engreix 

 
Objecte 
Garantir la viabilitat econòmica d'aquestes explotacions. 
 
Persones beneficiàries 
Ramaders titulars d’explotacions de boví que sol·licitin anualment aquest ajut i complexin la condició 
d’agricultor actiu.   

 
Línies d’ajut 

o Ajut associat als vedells engreixats a la mateixa explotació de naixement o en engreixadors 

comunitaris. 

o Ajut associat als vedells engreixats procedents d’explotacions d’altri. 

 
Requisits 

 Són animals elegibles els bovins entre 6 i 24 mesos engreixats entre l’1 d’octubre de l’any anterior a la 

sol·licitud i el 30 de setembre de l’any de la  sol·licitud en l’explotació beneficiària o en un engreixador 

comunitari d’on hagin sortit amb destí sacrifici o exportació. 

 

 La destinació i dates d’entrada i sortida dels animals es determinaran mitjançant consulta al SIR. 

Entre la data d'entrada i de sortida de l'explotació haurà d'haver una diferència mínima de 3 mesos.  
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 Si els animals passen per una explotació intermèdia, com un tractant de bestiar o centre de 

concentració, i després surten amb destí sacrifici o exportació, no poden romandre en aquesta 

explotació intermèdia més de 15 dies. 

 

 Les explotacions han de constar al SIR com explotacions de boví amb classificació “reproducció per a 

producció de carn” o “reproducció per a producció de llet” o “reproducció per a producció mixta” o 

“engreix”  i han de ser la darrera explotació on es localitzaven els animals abans del seu destí a 

sacrifici o exportació. 

 

 Cada beneficiari ha de presentar un mínim de 3 animals elegibles i any. 

 No podran optar els sol·licitants que hagin tingut drets especials a 2014 i que a la DUN de cada 

campanya no disposin d’hectàrees admissibles sobre les quals es puguin activar drets de pagament 

bàsic. 

 Els animals objecte d’ajut han d’estar identificats i registrats d’acord amb la normativa. 

 

La persona productora sol·licitarà que li sigui concedit l’ajut pel nombre màxim d’animals sol·licitats que 
compleixen els requisits.  
 
Documentació  
 

 En cas d’engreixadors comunitaris cal justificar la pertinença dels socis. A més els engreixadors 

comunitaris ha de complir que: 

 

 un dels objectius de l’engreixador és l’engreix dels vedells nascuts a les explotacions de vaques 

alletants de les persones sòcies. 

 

  tots els socis que aporten animals a la sol·licitud de l’ajut, tenen femelles de l’espècie bovina i han 

sol·licitat l’ajut associat a les explotacions que mantenen vaques alletants i/o l’ajut associat per les 

explotacions de boví de llet en el mateix any de sol·licitud.  

 

 Les persones sòcies d’un engreixador comunitari poden sol·licitar també l’ajut a títol individual. En 

aquest cas, el productor ha d’indicar en la sol·licitud que presenta a títol individual, que es soci d’un 

engreixador comunitari que també sol·licita aquest ajut, i indicar-ne el NIF. 

 
Import 

 
L’import unitari de l’ajut es determinarà anualment dividint la dotació pressupostària de cada línia d’ajut 
entre els animals elegibles, un cop efectuada si s’escau, la deducció a percebre pels agricultors integrats al 
règim simplificat de petits agricultors.  
 
En tot cas, l'import unitari màxim serà de 125 euros per animal elegible. 

 

2.3.3. Ajut associat per les explotacions de boví de llet 

Objecte 

L'objectiu és garantir la viabilitat econòmica d'aquestes explotacions i reduir el risc d’abandonament 
d’aquesta activitat productiva. 

Persones beneficiaries  

Ramaders titulars d’explotacions de boví de llet que sol·licitin anualment aquest ajut i complexin la condició 
d’agricultor actiu. 

Línies d’ajut 
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 Ajut destinat a les primeres 75 vaques d’explotacions situades en zones de muntanya  

 Ajut destinat a les primeres 75 vaques d’explotacions situades en zones diferents de les zones de 

muntanya 

 Ajut destinat a les vaques diferents de les 75 primeres d’explotacions situades en zones de muntanya  

 Ajut destinat a les vaques diferents de les 75 primeres d’explotacions situades en zones  diferents de 

les zones de muntanya. 

En explotacions amb més d’una unitat de producció situada en zones de muntanya i en zones diferents de 
les de muntanya, es determinarà el nombre d’animals elegibles en cada una i l’explotació s’entendrà 
ubicada allà on hi hagi el major nombre d’animals elegibles, de forma que tots els animals rebran l’import 
corresponent a aquesta zona. Les zones de muntanya son les conformes a la definició del R(UE) nº 
1305/2013. 

Requisits 

 Es consideren animals elegibles les vaques d’aptitud làctia de 24 mesos o més en la data final del 

termini de sol•licitud de l’ajut. 

 Són animals elegibles els caps presents a l’explotació en les 4 dates següents: 1 de gener,  30 d’abril i 

dos dates més dins d’aquest període. 

 Les explotacions han de constar al SIR com explotacions de boví amb classificació “reproducció per a 

producció de llet” , “reproducció per a producció mixta” o “recria de braves” i han d’haver realitzat 

lliuraments de llet a compradors o vendes directes almenys durant 6 mesos entre l'1 d'octubre de l'any 

anterior a la sol•licitud i el 30 setembre de l'any de sol•licitud. 

 

No podran optar els sol•licitants que hagin tingut drets especials a 2014 i que a la DUN de cada campanya 
no disposin d’hectàrees admissibles sobre les quals es puguin activar drets de pagament bàsic. 

 
Import 

L’import unitari de l’ajut es determinarà anualment dividint la dotació pressupostària de cada línia d’ajut 
entre els animals elegibles, un cop efectuada si s’escau, la deducció a percebre pels agricultors integrats al 
règim simplificat de petits agricultors.  
 
En tot cas, l'import unitari màxim serà de 430 euros per animal elegible. 

 

2.3.4. Ajut associat per les explotacions d’oví 

 
Objecte 

Garantir la viabilitat econòmica d'aquestes explotacions i reduir el risc d’abandonament d’aquesta activitat 
productiva. 

 
Persones beneficiàries 
 
Ramaders titulars d’explotacions d’oví que sol·licitin anualment aquest ajut i complexin la condició 
d’agricultor actiu.   

Requisits 

 Són animals elegibles les femelles reproductores conforme la declaració censal obligatòria, que 

estiguin degudament identificades i registrades segons normativa vigent, a 1 de gener de l’any de 

presentació de l’ajut. 

 Tenir un cens de femelles elegibles igual o superior a 30.  
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 Les explotacions a les que s’ubiquin els animals elegibles han de constar al REGA com 

explotacions de oví amb classificació  “reproducció per a producció de carn”, “reproducció per a 

producció de llet” o “reproducció per a producció mixta (llet i carn)”. 

 Cal haver comunicat moviments de sortida de l’explotació de almenys 0,4 xais per femella elegible 

i any. Les explotacions podran, alternativament, complir el requisit anterior si tenen una producció 

mínima de llet de 60 litres per reproductora i any. Aquestes comunicacions, així com la resta de 

comunicacions de moviments de sortida de l’explotació, s’han de fer a l’oficina comarcal del DARP 

a partir de l’1 de gener de l’any de sol·licitud, en el termini màxim de 7 dies naturals a comptar a 

partir de la data del moviment. 

 Cada any cal fer l’actualització de cens a data 1 de gener de l’any en curs, a l’oficina comarcal. 

Aquests cens s’ha de comunicar a partir de l’1 de gener i sempre abans de l’1 de març. 

 No podran optar els sol·licitants que hagin estat titulars de drets especials a 2014 i que a la DUN 

de cada campanya no disposin d’hectàrees admissibles sobre les quals es puguin activar drets de 

pagament bàsic. 

 

Documentació  

 En cas que la persona productora tingui unitats de producció en una altra comunitat autònoma, 

còpies del Llibre d’Explotació on figurin les dades identificatives de l’explotació i de la persona  

propietària, i el balanç de reproductores de l’explotació. 

Import 

L’import unitari de l’ajut es determinarà anualment dividint la dotació pressupostària de cada línia d’ajut 
entre els animals elegibles, un cop efectuada si s’escau, la deducció a percebre pels agricultors integrats al 
règim simplificat de petits agricultors.  

 
En tot cas, l'import unitari màxim serà de 60 euros per animal elegible. 
 

2.3.5. Ajut associat per les explotacions de cabrum 

 
Objecte 

Garantir la viabilitat econòmica d'aquestes explotacions i reduir el risc d’abandonament d’aquesta activitat 
productiva. 

 
Persones beneficiàries 
 
Ramaders titulars d’explotacions de cabrum que sol·licitin anualment aquest ajut i complexin la condició 
d’agricultor actiu.   
 
Línies d’ajut 

 Ajut associat per les explotacions de cabrum en zones de muntanya (Reglament (UE) nº1305/2013) 

 Ajut associat per les explotacions de cabrum a la resta de territori (no zones de muntanya) 

 
En el cas que l’explotació es composi de més d’una unitat de producció (marca oficial) situada en zones de 
muntanya i en zones diferents de les de muntanya, es determinarà el nombre d’animals elegibles en cada 
una de les unitats de producció. L’explotació s’entendrà ubicada en la zona on radiquin les unitats de 
producció que sumin el major nombre d’animals elegibles, de forma que tots els animals rebran l’import 
corresponent a aquesta zona. 
 

Requisits  
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 Són animals elegibles les femelles reproductores conforme la declaració censal obligatòria, que 

estiguin degudament identificades i registrades segons normativa vigent, a 1 de gener de l’any de 

presentació de l’ajut. 

 Tenir un cens de femelles elegibles igual o superior a 10. 

 Les explotacions a les que s’ubiquin els animals elegibles han de constar al REGA com 

explotacions de oví amb classificació  “reproducció per a producció de carn”, “reproducció per a 

producció de llet” o “reproducció per a producció mixta (llet i carn)”. 

 Cal haver comunicat moviments de sortida de l’explotació de almenys 0,4 cabrits per femella 

elegible i any. Les explotacions podran, alternativament, complir el requisit anterior si tenen una 

producció mínima de llet de 100 litres per reproductora i any. Aquestes comunicacions, així com la 

resta de comunicacions de moviments de sortida de l’explotació, s’han de fer a l’oficina comarcal 

del DARP a partir de l’1 de gener de l’any de sol·licitud, en el termini màxim de 7 dies naturals a 

comptar a partir de la data del moviment. 

 Cada any cal fer l’actualització de cens a data 1 de gener de l’any en curs, a l’oficina comarcal. 

Aquests cens s’ha de comunicar a partir de l’1 de gener i sempre abans de l’1 de març 

 No podran optar els sol·licitants que hagin estat titulars de drets especials a 2014 i que a la DUN 

de cada campanya no disposin d’hectàrees admissibles sobre les quals es puguin activar drets de 

pagament bàsic. 

 
Documentació  
 

 En cas que la persona productora tingui unitats de producció en una altra comunitat autònoma, 

còpies del Llibre d’Explotació on figurin les dades identificatives de l’explotació i de la persona 

propietari/ària, i el balanç de reproductores de l’explotació. 

Import 
 
L’import unitari de l’ajut es determinarà anualment dividint la dotació pressupostària de cada línia d’ajut 
entre els animals elegibles, un cop efectuada si s’escau, la deducció a percebre pels agricultors integrats al 
règim simplificat de petits agricultors.  
 
En tot cas, l'import unitari màxim serà de 30 euros per animal elegible. 
 

2.3.6. Ajut associat als ramaders de boví de llet que van mantenir drets especials al 2014 i no 
disposen d’hectàrees admissibles per l’activació de drets de pagament bàsic 

 
Persones beneficiàries 
 
Ramaders titulars d’explotacions de boví de llet amb drets especials en 2014, i que a la DUN de cada 
campanya no disposin d’hectàrees admissibles per l’activació de drets de pagament bàsic, que sol·licitin 
anualment aquest ajut i complexin la condició d’agricultor actiu.   
 
Requisits 

 
 No poden optar els titulars de drets especials que al 2014 fossin també titulars de drets 

 normals i que van declarar al 2014 una superfície igual o superior a les 0,2 ha. 
 

 Són animals elegibles les vaques d’aptitud làctia de 24 mesos o més en la data final del termini de 

sol·licitud de l’ajut. 

 Els caps elegibles han de ser presents a l’explotació en les 4 dates següents 1 de gener, 30 d’abril i 

dos dates més dins d’aquest període. 
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 Les explotacions han de constar inscrites al SIR. 

     

Import de l’ajut 
 
L’import unitari de l’ajut es determinarà anualment dividint la dotació pressupostària entre els animals 
elegibles. 
 
En tot cas, l'import unitari màxim serà de 210 euros  per animal elegible. 
 
 
 
 

2.3.7. Ajut associat als ramaders de boví d’engreix que van mantenir drets especials al 2014 i no 
disposen d’hectàrees admissibles per l’activació de drets de pagament bàsic 

 
Persones beneficiàries 
 
Ramaders titulars d’explotacions de boví d’engreix amb drets especials en 2014, i que a la DUN de cada 
campanya no disposin d’hectàrees admissibles per l’activació de drets de pagament bàsic, que sol·licitin 
anualment aquest ajut i complexin la condició d’agricultor actiu.   

 

Requisits 
 

 No poden optar els titulars de drets especials, que el  2014 fossin també titulars de drets normals i que 

hagin declarat el 2014 una superfície igual o superior a les 0,2 ha. 
 

 Són animals elegibles els bovins entre 6 i 24 mesos engreixats entre l’1 d’octubre de l’any anterior a la 

sol·licitud i el 30 de setembre de l’any de la  sol·licitud en l’explotació beneficiària o en un engreixador 

comunitari d’on hagin sortit amb destí sacrifici o exportació. 

 

 Les explotacions han de constar inscrites al SIR 

 

 La destinació i dates d’entrada i sortida dels animals es determinaran mitjançant consulta al SIR. 

Entre la data d'entrada i de sortida de l'explotació haurà d'haver una diferència mínima de 3 mesos.  

 Si els animals passen per una explotació intermèdia, com un tractant de bestiar o centre de 

concentració, i després surten amb destí sacrifici o exportació, no poden romandre en aquesta 

explotació intermèdia més de 15 dies. 

 
Documentació  
 

 En cas d’engreixadors comunitaris cal justificar la pertinença dels socis. A més els engreixadors 

comunitaris ha de complir que: 

 

 un dels objectius de l’engreixador és l’engreix dels vedells nascuts a les explotacions de vaques 

alletants de les persones sòcies. 

 

  tots els socis que aporten animals a la sol·licitud de l’ajut, tenen femelles de l’espècie bovina i han 

sol·licitat l’ajut associat a les explotacions que mantenen vaques alletants i/o l’ajut associat per les 

explotacions de boví de llet en el mateix any de sol·licitud.  

 

 Les persones sòcies d’un engreixador comunitari poden sol·licitar també l’ajut a títol individual. En 

aquest cas, el productor ha d’indicar en la sol·licitud que presenta a títol individual, que es soci d’un 

engreixador comunitari que també sol·licita aquest ajut, i indicar-ne el NIF. 
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Import de l’ajut 

 
L’import unitari de l’ajut es determinarà anualment dividint la dotació pressupostària entre els animals 
elegibles. 
 
En tot cas, l'import unitari màxim serà de 112 euros  per animal elegible. 
 
 
 
 

 

2.3.8. Ajut associat als ramaders d’oví i cabrum que van mantenir drets especials al 2014 i no 
disposen d’hectàrees admissibles per l’activació de drets de pagament bàsic 

 
Persones beneficiàries 
 
Ramaders titulars d’explotacions d’oví i cabrum amb drets especials en 2014, i que a la DUN de cada 
campanya no disposin d’hectàrees admissibles per l’activació de drets de pagament bàsic, que sol·licitin 
anualment aquest ajut i complexin la condició d’agricultor actiu.   

 

Requisits 
 

 No poden optar els titulars de drets especials, que el  2014 fossin també titulars de drets normals i que 

hagin declarat el 2014 una superfície igual o superior a les 0,2 ha. 
 

 Són animals elegibles les femelles reproductores conforme la declaració censal obligatòria, que 

estiguin degudament identificades i registrades a 1 de gener de l’any de presentació de l’ajut.  

 

 Les explotacions han de constar inscrites al SIR i complir els requisits exigits per als ajuts associats 

per les explotacions d’oví (2.3.4) i per les explotacions de cabrum (2.3.5), segons correspongui. 

 
 
Import de l’ajut 
 
L’import unitari de l’ajut es determinarà anualment dividint la dotació pressupostària entre els animals 
elegibles. 
 
En tot cas, l'import unitari màxim serà de 45 euros  per animal elegible. 
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3. Ajuts a mesures agroambientals (PDR 2007- 2013) 

Aquests ajuts pretenen fomentar la introducció o continuació de mètodes de producció agrícola compatibles 

amb la protecció i la millora del medi ambient, el paisatge i les seves característiques, els recursos naturals, 

la terra i la diversitat genètica per tal d’aconseguir els objectius comunitaris en matèria d’agricultura i medi 

ambient, d’acord amb el que disposa l’article 4.1.b) del Reglament CE 1698/2005. 

Ajuts a mesures agroambientals: 

1. Millora i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya. 

2. Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat. 

3. Mètodes de producció agrària compatibles en zones humides incloses a la llista de la convenció de 

RAMSAR 

Requisits de les persones beneficiàries 

Podran beneficiar-se dels ajuts agroambientals que estableix l’ordre de convocatòria dels ajuts els/les 

titulars d’explotacions agràries que compleixin els requisits generals de CGE (veure apartat 4.1) i a més, 

els requisits específics de cada línia d’ajut i es comprometin a realitzar per la resta del període de 

compromís, en tota o en part de la seva explotació, les actuacions que comporten la percepció de l’ajut. 

Prioritats 

En el cas que l’import total de les sol·licituds presentades superi la dotació pressupostària disponible, 

s’atendran les sol·licituds de cada mesura agroambiental d’acord amb la puntuació que s’atorgui sobre la 

base dels següents criteris de priorització: 

a) Generals: 

 Persones beneficiàries amb compromisos de campanyes anteriors: 20 punts. 

 Persones joves agricultores, menors de 40 anys, instal·lades en els darrers cinc anys: 4 punts 

 Agricultors a títol principal: 4 punts, o agricultors actius: 3 punts. 

 Dona: 3 punts 

 L’explotació situada, en més d’un 50 % de la superfície i/o explotació ramadera, en Xarxa Natura 

2000 o zones amb limitacions naturals de muntanya: 2 punts. 

 Persones titulars d’explotacions agràries ecològiques inscrites al Registre del CCPAE: 2 punts 

En el cas que no existeixin disponibilitats financeres suficients per cobrir les sol·licituds de l’últim tram de  

puntuació, es podrà reduir proporcionalment l’import de l’ajut per a aquestes sol·licituds. 

 
3.1. Millora i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya 

La realització d’aquesta acció té com a objectiu fomentar l’ús sostenible de les terres de prats i pastures en 

zones de muntanya, millorar el medi ambient i les característiques del territori, buscar l’equilibri territorial a 

les zones de muntanya i respondre a l'elevada demanda de zones amb alt grau de conservació del medi. 
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D’aquesta manera es fomentarà l’aplicació de mètodes de conservació dels ecosistemes agraris en les 

explotacions ramaderes extensives, amb el manteniment de la gestió racional dels aprofitaments 

ramaders, la coberta vegetal i el respecte a les càrregues ramaderes admissibles. 

Persones beneficiàries 

Es podran beneficiar dels ajuts les persones titulars d’explotacions agràries que siguin persones 

agricultores professionals que tinguin més del 50% de la renda total que provingui que provinguin 

d’activitats agràries o d’altres de complementàries en cas de persones físiques, o empresa agrària 

prioritària, en cas de persones jurídiques, segons estableix la legislació aplicable a Catalunya, on la base 

territorial de l’explotació s’ubiqui dins d’una de les deu comarques declarades d’alta muntanya a l’article 2 

de la Llei 2/1983, de 9 de març, i les pastures d’acord amb les fixades al Manual d’hàbitats de Catalunya 

del Departament de Medi Ambient i Habitatge, amb els codis 38 b, 38 c i 38 d, i que adquireixin els 

compromisos establerts, així com aquesta actuació agroambiental mitjançant el CGE i que realitzin alguna 

de les subactuacions següents, en funció dels tipus de superfície acollida a aquesta mesura: 

 Actuacions en prats de pastura.  

 Manteniment dels prats de dall. 

 Manteniment dels prats de dall amb ressembra. 

Requisits i compromisos comuns a totes les subactuacions 

 Mantenir les parcel·les de conreu acollides a l’ajut durant almenys cinc anys, sense disminuir la 

seva superfície. 

 La superfície mínima d’actuació és de tres hectàrees de prats i pastures. 

Compromisos bàsics: 

 Evitar la proliferació de la vegetació arbustiva en totes les superfícies acollides a la mesura. En cas 

que n’hi hagués s’haurà d’eliminar. És condició bàsica d’aquest compromís que no s’hagin cremat 

o romput pastures permanents excepte per a regeneració de la vegetació, i en cas de regeneració 

mitjançant crema, que existeixi autorització prèvia de l’autoritat competent. Aquesta condició es 

qualifica com a compromís excloent. 

 No tractar amb productes fitosanitaris els marges i altres elements de vegetació natural. És 

condició bàsica d’aquest compromís que només s’utilitzin productes fitosanitaris autoritzats (inscrits 

en el registre de Productes Fitosanitaris de conformitat amb la Llei de Sanitat Vegetal 43/2002), 

aquesta condició es qualifica com a compromís excloent; i la condició de que s’utilitzin 

adequadament d’acord amb les indicacions de l’etiqueta (emmagatzematge segur, lloc 

d’emmagatzematge, protecció de l’aigua, llicència per a l’ús de productes específics, etc.) ajustant-

se a les exigències del programa de vigilància de Catalunya. 

Compromisos secundaris: 

 Omplir i mantenir actualitzat un quadern d’explotació on s’inscriuran totes les operacions de conreu 

realitzades a les superfícies acollides a la mesura. 

 Efectuar i mantenir una distribució dels abeuradors adequada a la superfície de prats i pastures. És 

condició bàsica d’aquest compromís que els animals tinguin accés adequat a l’aigua de beguda i a 

l’aliment, així com que l’aigua i l’aliment que s’administrin als animals siguin de qualitat adequada. 

A continuació es detallen els requisits i compromisos específics per a cada una de les subactuacions que 

componen l’actuació agroambiental: 

a) Actuacions en prats de pastura 

Compromisos bàsics: 
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 Mantenir almenys el 75% de la superfície agrícola útil (SAU) de l’explotació dedicada a 

l’alimentació de volum de bestiar. 

Compromisos principals: 

 Mantenir les superfícies netes de prats naturals o artificials, aprofitats a dent, a dall, o en 

aprofitament mixt, mitjançant la realització dels treballs culturals i pràctiques agrícoles i, 

complementàriament, complir la resta de compromisos que afectin la totalitat de superfícies i 

aprofitaments de l’explotació ramadera. No seran elegibles en la mesura, ni computaran per al 

càlcul de l’ajut, les superfícies d’aprofitament comunal i pastures de muntanya. 

 Respectar el calendari de períodes de pastura específics de cada zona definits al Pla 

agroambiental, que com a mínim han de ser de quatre mesos durant els mesos de maig a 

novembre.  

 Conservar i mantenir els elements ramaders tradicionals, com murs de pedra, marges poblats 

d’arbres, entre d’altres, necessaris per a un maneig adequat de les pastures, per evitar la 

sobreexplotació o la baixa explotació de la pastura. És condició bàsica d’aquest compromís que no 

s’hagin alterat els elements estructurals sense l’autorització de l’autoritat competent. 

 Respectar les càrregues ramaderes anuals màximes i mínimes establertes a l’explotació, que 

hauran de ser de 0,2 UBM/ha, la mínima, i la màxima d'1 UBM/ha amb aprofitament comunal o 1,4 

UBM/ha per a la resta. A l’Ordre que regula els ajuts agroambientals es defineix la càrrega 

ramadera, així com les seves equivalències. És condició bàsica d’aquest compromís que la càrrega 

ramadera mínima sigui superior a 0,1 UBM/ha. 

 Si els murs de pedra seca i els elements i/o les instal·lacions tradicionals relacionades amb el 

conreu requereixen una reconstrucció, s’haurà de realitzar com a molt tard el primer any de 

compromís d’aquest ajut agroambiental, excepte pels nous beneficiaris de la campanya anterior 

que ho hauran de realitzar com a molt tard el segon any. 

b) Manteniment de prats de dall 

Als compromisos de la subactuació de prats de pastures, s’han de sumar els requisits següents: 

Requisits: 

 Realitzar com a mínim una sega anual. 

c) Manteniment de prats de dall amb ressembra 

Als compromisos de la subactuació de prats de dall i la de prats de pastura, s’han de sumar els requisits i 

compromisos següents: 

Requisits: 

 Presentar el document de comunicació de ressembra on hi constin les espècies a ressembrar. 

Compromisos bàsics: 

 Ressembrar el prat de dall amb espècies pròpies del prat com a mínim una vegada durant el 

període de cinc anys de compromisos. Les espècies pròpies són: Arrhenatherum elatius, Avenula 

pubescens, Dactylis glomerata, Trifolium repens, Trisetum flavescens i altres espècies autòctones 

que autoritzi l'oficina comarcal del DARP. Aquesta ressembra pot incloure un màxim d'un 20% de 

llavor de: Festuca pratensis, Lolium perenne, Festuca arundinacea, Medicago sativa, Poa trivials, 

Poa pratense, Phleum pratense, Trifolium pratense. És condició bàsica d’aquest compromís que no 

s’hagin cremat o romput pastures permanents excepte per a regeneració de la vegetació, i en cas 

de regeneració mitjançant crema, que existeixi autorització prèvia de l’autoritat competent. 
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Quantia dels ajuts 

La quantia de l’ajut s’estableix en funció de les subactuacions que es duguin a terme: 

Actuació euros/ha 

Actuacions en prats de pastura  57 

Manteniment de prats de dall  89 

Manteniment de prats de dall amb ressembra  119 

El càlcul de les primes es realitzarà aplicant la superfície de les unitats mínimes de conreu agroambiental 

(UMCA) següents: 

Actuació UMCA 

Actuacions en prats de pastura  30 

Manteniment de prats de dall  30 

Manteniment de prats de dall amb ressembra  30 

Incompatibilitats 

L’ajut de Millora i foment de prats i pastures naturals en zones muntanya és incompatible amb els ajuts: 

 Agricultura ecològica. 

 Foment del pastoreig de sotabosc en perímetre de protecció prioritària. 

 Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat. 

 Foment de ramaderia ecològica. 

Documentació 

A més de presentar, si s’escau, la documentació general referida a l’apartat 4.1 i determinats impresos 

específics generats per l’aplicació DUN, la documentació específica a presentar per aquesta línia 

agroambiental és la següent: 

 Si és el primer any de sol·licitud de l’ajut, pla agroambiental en el que es descrigui la situació de 

partida de l’explotació, així com els objectius a assolir. A la web del DARP hi ha un model d’aquest 

document. 

 Document de comunicació de ressembra (A0743.5-DO1), si escau, on constin les espècies de la 

ressembra. 

 

Recordeu: 

Si es realitza ressembra dels prats de dall: 
- A la DUN cal marcar a nivell de recinte l’opció adient (ressembra) i declarar l’any previst per la 
ressembra. 
- Tenir amb compte les espècies permeses per la ressembra. 
- Presentar el document de comunicació de ressembra on hi constin les espècies. 
- Ressembrar el prat de dall com a mínim una vegada durant el període de 5 any de compromís. 

En cas de ser el/la receptor/a de subrogació total o parcial, cal fer-ho constar expressament a la DUN 
en cada un dels recintes subrogats, i adjuntar documentació justificativa (imprès A0743-DO5 
convenientment signat i en cas de defunció, documentació acreditativa dels drets del subrogat: 
acceptació herència, ...). 
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3.2. Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat 

La realització d’aquesta actuació té com a objectiu la conservació dels ecosistemes agraris i els seus 

recursos, realitzar una gestió racional dels aprofitaments ramaders de bestiar equí i de la coberta vegetal i 

incentivar el respecte a les càrregues ramaderes admissibles per aconseguir el millor aprofitament de les 

superfícies pasturables. 

Persones beneficiàries 

Es podran beneficiar dels ajuts les persones titulars d’explotacions destinades a la cria de cavalls d’aptitud 

càrnia, que subscriguin els compromisos agroambientals, així com la present actuació agroambiental 

mitjançant el CGE. 

Requisits 

 Mantenir la superfície de conreu durant almenys cinc anys, sense disminuir-la. 

 La superfície mínima d’actuació ha de ser de 3 hectàrees. 

 La base territorial de les explotacions i de les parcel·les objecte d’ajut s’ha d’ubicar dins d’una de les 

deu comarques declarades d’alta muntanya a l’article 2 de la Llei 2/1983, de 9 de març. 

 L’explotació ha de tenir un historial equí amb una antiguitat mínima de tres anys, amb excepció dels 

casos de joves incorporacions. 

 Les superfícies auxiliables per l’ajut seran tant els prats com les pastures de muntanya situades en 

pendents superiors al 20% o que es trobin per damunt de la cota de 1.000 metres respecte del nivell 

del mar i que el seu aprofitament ramader es realitzi, almenys, durant els mesos de maig a octubre 

de cada any. 

 Les superfícies auxiliables per aquesta mesura seran les pastures naturals o artificials i no seran 

auxiliables les superfícies monòfites amb Lolium multiflorum, alfals i trepadella, ni les superfícies 

forestals. 

 En cas de prats de muntanya seran elegibles els que la gestió agronòmica correcta impliqui com a 

màxim un dall, complementat amb un aprofitament a dent. 

 Per a pastures d’aprofitament en comú les superfícies auxiliables s’han de declarar sobre la mateixa 

muntanya de pastura, durant els cinc anys de compromís d’acord amb la seva gestió correcta. 

 

Compromisos específics 

Compromisos principals: 

 En prats s’ha de mantenir una gestió agronòmica adequada, mitjançant l’eliminació de males 

herbes específiques i matolls, a través de mitjans mecànics. 

 Desbrossar els marges sense emprar herbicides. És condició bàsica d’aquest compromís que 

només s’utilitzin productes fitosanitaris autoritzats (inscrits en el registre de Productes Fitosanitaris 

d’acord amb la llei de Sanitat Vegetal 43/2002) i que s’utilitzin adequadament  d’acord amb les 

indicacions de l’etiqueta (emmagatzematge segur, lloc d’emmagatzematge, protecció de l’aigua, 

llicència per a l’ús de productes específics, etc.) ajustant-se a les exigències del programa de 

vigilància de Catalunya. 

 Realitzar una sega a l’any com a màxim, en tot cas després del granat i passat el període de 

nidificació de les aus. 
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 Completar l’aprofitament mitjançant un pasturatge controlat. És condició bàsica d’aquest 

compromís que no s’hagin cremat o romput pastures permanents excepte per a regeneració de la 

vegetació, i en cas de regeneració mitjançant crema, que existeixi autorització prèvia de l’autoritat 

competent. També és condició bàsica d’aquest compromís que es mantingui una càrrega ramadera 

mínima adequada en parcel·les de pastures permanents, i en cas de no assolir els nivells de 

càrrega ramadera adequats, que es realitzin les tasques necessàries per a evitar la invasió 

arbustiva i la degradació de la pastura. 

 Resten prohibits els tancats que impliquin barreres per al lliure pas de fauna. 

 En pastures s’ha de realitzar la gestió correcta d’acord amb el calendari d’aprofitaments fixats en el 

pla agroambiental. 

 Mantenir, com a mínim, el 75%, inclosos els aprofitaments comunals, de la superfície agrària útil 

(SAU) de l’explotació de pastures o cultius orientats a l’alimentació de volum del bestiar. 

 Les explotacions han de disposar d’un cens equí mínim de sis animals de més de dotze mesos 

d’aptitud càrnia. 

 Les càrregues ramaderes a respectar tenint en compte totes les espècies ramaderes de 

l’explotació són: 

o Càrrega ramadera mínima: 0,2 UBM/ha. 

o Càrrega ramadera màxima: amb aprofitaments comunals: 1 UBM/ha; no comunal: 1,4 

UBM/ha. 

 Les càrregues ramaderes equines a la superfície objecte d’ajut: mínima: 0,6 UBM/ha i màxima: 1 

UBM/ha. És condició bàsica d’aquest compromís que la càrrega ramadera mínima sigui superior a 

0,1 UBM/ha. 

 Per a les parcel·les auxiliables no es podrà aixecar el prat o la pastura durant els cinc anys de 

compromís de l’ajut, però sí que es poden realitzar ressembres. 

L’ordre reguladora dels ajuts defineix la càrrega ramadera així com les seves equivalències. 

Compromisos secundaris: 

 Omplir i mantenir actualitzat un quadern d’explotació on s’inscriuran totes les operacions de conreu 

realitzades a les superfícies acollides a la mesura. Es condició bàsica d’aquest compromís que 

l’explotació disposi dels registres relatius a l’ús de fitosanitaris (segons Reial Decret 1311/2012, 

que estableix l’ús sostenible dels productes fitosanitaris) 

Quantia dels ajuts 

L’ajut és de 110 euros/ha i any. 

El càlcul de les primes es realitzarà aplicant la superfície de les unitats mínimes de conreu agroambiental 

(UMCA) següents: 

Actuació MCA 

prats de pastura 30 

Incompatibilitats 

L’ajut de Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i a la diversitat és 

incompatible amb els ajuts: 

 Agricultura ecològica 
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 Foment del pastoreig de sotabosc en perímetre de protecció prioritària. 

 Millora i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya. 

 Foment de ramaderia ecològica. 

Documentació 

 

A més de presentar, si s’escau, la documentació general referida a l’apartat 4.1 i determinats impresos 

específics generats per l’aplicació DUN, la documentació específica a presentar per aquesta línia 

agroambiental és la següent: 

 Si és el primer any de sol·licitud de l’ajut, pla agroambiental en el que es descrigui la situació de 

partida de l’explotació, així com els objectius a assolir. A la web del DARP hi ha un model d’aquest 

document. 

 

 

3.3. Foment dels Mètodes de Producció agrària compatibles amb les zones humides incloses en el 
llistat de la convenció de RAMSAR (a l’empara del R(CE) 2078/92) 

 

Qui pot sol·licitar la renovació de l’ajut 

Únicament podran sol·licitar la renovació les persones beneficiàries de la mesura de retirada de la 

producció, les quals tenen un compromís de 20 anys. 

 

Persones beneficiàries 

Es podran beneficiar tots els/les titulars d’explotació que acceptin els compromisos establerts.  

Les mesures de protecció es podran aplicar en les zones afectades dels termes municipals següents: 

 Zona del Delta de l'Ebre: l'Ampolla, Deltebre, l’Aldea, Camarles, Sant Jaume d’Enveja, Amposta, 

Sant Carles de la Ràpita, Tortosa, Roquetes.  

 Zona dels Aiguamolls de l’Empordà: Pau, Palau-Saverdera, Castelló d’Empúries, Sant Pere 

Pescador, Pedret i Marçà, l’Escala, Roses, l’Armentera, Peralada, Pals, Torroella de Montgrí, 

Fontanilles, Palau-sator, Gualta, Bellcaire d’Empordà, Riumors. 

Les mesures i compromisos auxiliables d’aquest programa són les següents: 

 Retirada de la producció terres de cultiu d’arròs, horta o fruiters, durant un mínim de 20 anys.  

Recordeu: 

En la DUN cal sol·licitar l’ajut només en prats i pastures de muntanya situades en pendents superiors 
al 20% o per sobre dels 1000 m (cal que tinguin indicador SIGPAC de pastura de muntanya) i que 
siguin pasturades, almenys, els mesos de maig a octubre de cada any i no siguin constituïdes per 
cultius monòfits de Lolim multiflorum, alfals o trepadella, o les superfícies forestals. 

Cal que les carregues ramaderes s’ajustin als requeriments i compromisos establerts.  

En cas de ser el/la receptor/a de subrogació total o parcial, cal fer-ho constar expressament a la DUN 
en cada un dels recintes subrogats, i adjuntar documentació justificativa (imprès A0743-DO5 
convenientment signat i en cas de defunció, documentació acreditativa dels drets del subrogat: 
acceptació herència,...).  
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Requisits 

Abandonament dels conreus agrícoles i conservació de l’espai abandonat, permetent, si és possible, 

l’aprofitament de les pastures com a tècnica tova de conservació. 

Quantia dels ajuts 

Els ajuts per hectàrea i any són els següents: 

 Mesura EUR/ha NO ATP EUR/ha ATP 

Retirada de la producció de terres de conreu d’arròs, horta o 

fruiters, durant un mínim de 20 anys 
601,01 721,21 

4. Contracte Global d’Explotació 
 

4.1. Informació general  

 

Concepte 

El Contracte Global d’Explotació és la integració dels següents ajuts adreçats a les explotacions agràries, 

d’acord amb el que estableix la normativa comunitària en matèria de desenvolupament rural a través del 

Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). 

 

Primera instal•lació de joves agricultors i agricultores. 

Millora de la competitivitat de les explotacions agràries. 

Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries. 

Diversificació agrària. 

Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques. 

Pràctiques agroambientals. 

Agricultura ecològica. 

Foment de la ramaderia ecològica. 

Ajuts d’altres PDR anteriors. 

 

L’objectiu del CGE és incentivar el desenvolupament de les funcions productives, econòmiques, 

mediambientals i socials de l'agricultura, amb la finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries 

i assolir un desenvolupament rural sostenible. Per això, els titulars d’explotació que sol liciten algun dels 

ajuts associats a CGE, assumeixen els compromisos corresponents a cadascun per poder rebre aquests 

ajuts. 

 

 

Normativa 

Ordre de convocatòria dels ajuts per a la campanya en curs. 

 

Persones beneficiàries 

Poden ser persones beneficiàries dels ajuts de CGE, les persones que compleixen: 

 

 No incórrer en cap causa que impedeixi obtenir la condició de beneficiari. 

 No estigui inhabilitada en ferm per rebre subvencions de les administracions públiques. 

 No trobar-se en situació d’incapacitat total per a la professió agrícola o ramadera. 

 Estar al corrent de les seves obligacions en matèria fiscal amb l’Agència Estatal d’Administració 

Tributària, i en matèria social amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
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 No tenir deutes de cap tipus amb la Generalitat de Catalunya. 

 Totes les condicions i els requisits específics de cadascun dels ajuts associats que sol·liciti. 

I que siguin titulars d’explotacions agràries que compleixin: 

 Estar integrades en l’àmbit territorial de Catalunya. Les unitats productives fora d’aquest àmbit 

territorial es consideraran en la globalitat de l’explotació per valorar aspectes tecnicoeconòmics. 

 Les unitats productives de l’explotació han d’estar incloses a la DUN 2016. 

 Les unitats productives de l’explotació han de pertànyer al titular de l’explotació a títol de propietat, 

arrendament o de qualsevol altre títol jurídic que habiliti per a l’exercici de l’activitat agrària. 

Terminis de presentació  

El termini de presentació de les sol·licituds d’ajuts associats al CGE i dels ajuts associats és de l’1 de 

febrer al 30 d’abril de 2016 (ambdós inclosos). 

 

El termini màxim per a la presentació de la diagnosi prèvia i el pla d’explotació és també fins el 30 d’abril de 

2016.  

Les sol·licituds, diagnosis i plans d’explotació presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.  

 

En el cas de sol·licituds de CGE que impliqui únicament ajuts a la sostenibilitat (agroambientals, agricultura 

i ramaderia ecològica i compensació ZLN), la presentació fora de termini de la sol·licitud, excepte en 

supòsits de força major, donarà lloc a una reducció per dia hàbil de retard de l’1% dels imports dels ajuts 

compresos en la petició, als quals el beneficiari tindria dret en cas d’haver-ho presentat dins el termini 

establert. En cas d’un retard superior a vint-i-cinc dies naturals implicarà que no s’admeti a tràmit la 

sol·licitud de l’ajut d’aquell any. 

 

La presentació de segones DUN a partir de l’1 de maig deixa sense efecte les primeres sol•licituds 

presentades i tenen la consideració de primera sol•licitud. 

 

La modificació de les dades que constin a les sol•licituds només es pot efectuar transcorregut el termini de 

presentació de sol•licituds i fins al 31 de maig, i no s’admetran modificacions després d’aquesta data. En el 

període de modificacions, els ajuts associats a inversions, no admetran modificacions a l’alça de l’import de 

l’actuació. 

 

 

Actuacions en explotacions amb base territorial en d’altres Comunitats Autònomes 

Es consideren actuacions en explotacions amb base  territorial en d’altres Comunitats Autònomes les 

efectuades en una explotació que s’estén a dos o més Comunitats Autònomes. Quan es donen aquestes 

condicions, en funció del tipus d’ajut sol licitat, les sol•licituds es presentaran de la següent manera: 

 Ajuts associats a CGE o a PDR d’altres Comunitats Autònomes lligats a superfície o bestiar: totes 

les sol licitud d’ajuts i per a tota l’explotació, s’inclouran a la DUN. Cada Comunitat Autònoma 

gestiona i paga els ajuts inclosos al seu PDR i exclusivament el corresponent al seu àmbit territorial.  

 Ajuts d’inversions o instal•lació de persones joves: 

 Es sol•licitaran a la DUN davant el DARP quan la major part de la base territorial de 

l’explotació es troba a Catalunya i només es fan inversions en béns mobles, o és una primera 

instal•lació. També es sol•licitaran a la DUN davant el DARP quan tota la inversió en béns 

immobles s’ubica a Catalunya, encara que la major part de la base territorial es situï en altres 

comunitats autònomes. 
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 Quan les inversions són en béns immobles i es realitzin en diverses comunitats autònomes, es 

presentarà la sol•licitud d’ajut a la comunitat autònoma on el bé immoble objecte d’inversió 

tingui més base territorial. 

 Quan el DARP rebi sol•licituds amb actuacions a d’altres comunitats autònomes, informarà 

l’organisme que correspongui per tal d’establir el percentatge d’ajut a finançar per cada 

comunitat. 

 

 

Documentació de la proposta de CGE i comuna als ajuts associats  

La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la documentació requerida de la presentació de la DUN, així 

com la documentació requerida, segons escaigui, a cadascun dels ajuts sol·licitats, i de la documentació 

que es relaciona a continuació. No obstant, no caldrà presentar la documentació que ja s’hagi presentat 

anteriorment en el DARP i de la qual no hagin variat les dades i continuïn essent vigents. 

 En cas de persones jurídiques, acreditació de l’habilitació al representant de l’entitat per presentar la 

sol·licitud de l’ajut i acceptar els compromisos segons certificat de l’acord de l’òrgan competent o, si 

s’escau, segons els estatuts de l’entitat. 

 Pressupost de les inversions a realitzar o factura proforma. En cas que la despesa subvencionable 

superi la quantia de 50.000,00 euros de cost per execució d’obra, o de 18.000,00 euros en el supòsit 

de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per a empreses de consultoria o assistència 

tècnica, la persona beneficiària ha de presentar tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ 

a la contracció del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte que per les 

característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi al mercat un nombre suficient 

d’entitats que el subministrin o el prestin. En cas que no es triï l’oferta més econòmica o que al mercat 

no hi hagi prou nombre de proveïdors, cal presentar una memòria explicativa que ho justifiqui. Les tres 

ofertes han de provenir d’empreses que no formin part del mateix grup de societats, d’acord amb els 

supòsits que estableix l’article 42 del codi de comerç. En cas d’actuacions modulades només caldrà 

presentar una factura proforma. Per tots els imports de despesa, els proveïdors no podran tenir 

parentiu de fins a primer grau amb els sol•licitants de l’ajut, ni formar-ne part en cas de persones 

jurídiques. 

 Còpia dels estatuts o de les normes reguladores del funcionament de l’entitat quan calgui acreditar 

l’objecte social i/o els membres que la conformen, si s’escau. Si aquesta documentació està disponible 

en el Registre d’entitats jurídiques, en el Registre de cooperatives o en el Registre de societats agràries 

de transformació, es verificarà d’ofici. 

 IRPF o certificat d’exempció de fer la declaració de renda, del titular i/o altres membres de l’explotac ió 

quan calgui acreditar tenir o no tenir ingressos procedents de l’activitat agrària (agricultor professional –

AP–, agricultor actiu –AA- i agricultor a títol principal –ATP–), si resulta impossible l’obtenció d’ofici 

d’aquesta informació o aquesta no acrediti la condició i calgui aportar algun document dels darrers 5 

anys. 

 Informe de vida laboral o certificat de no estar donats d’alta a la Seguretat Social, del titular i/o altres 

membres de l’explotació quan calgui acreditar el temps de dedicació a l’activitat agrària (unitat de 

treball agrari –UTA–, titular i membres), si resulta impossible l’obtenció d’ofici d’aquesta informació. 

 Informe de vida laboral d’un codi de compte de cotització quan calgui acreditar tenir o no tenir mà 

d’obra assalariada (UTA, creació de llocs de treball), si resulta impossible l’obtenció d’ofici d’aquesta 

informació. 
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 En cas dels ajuts d’inversions (competitivitat, mitigació i diversificació), a més de la documentació 

anterior caldria aportar: 

 Memòria de les actuacions amb plànols i croquis detallat, o projecte visat, si escau, de les 

inversions productives per a les quals se sol•licita l’ajut. 

 Per a totes les activitats de l’explotació, quan s’escaigui: comunicació, autorització o llicència 

ambiental definitiva en cas que l’activitat estigui en funcionament. 

 En cas de sol•licitar ajut per a l’adquisició de béns immobles, cal aportar certificat d’un taxador 

independent competent en la matèria, degudament acreditat i inscrit en el corresponent registre 

oficial. 

 En cas de no ser propietari o propietària, autorització per a la realització de l’obra o actuació 

objecte d’ajut per part de la persona propietària, usufructuària o altres figures anàlogues. 

 En cas de persones jurídiques, documentació acreditativa de la inscripció en el registre 

corresponent. En el cas que es tracti d’un registre gestionat pel DARP, no serà necessari 

aportar cap certificació d’inscripció. Si aquesta documentació està disponible en el Registre 

d’entitats jurídiques, o en el Registre de cooperatives o en el Registre de societats agràries de 

transformació,  el DARP ho verificarà d’ofici. 

 En cas d’inversions en regs, per els recintes on s’ubica la inversió: còpia de la concessió de 

regadiu o del darrer rebut de la comunitat de regants, o còpia de la legalització del pou, segons 

s’escaigui. 

La persona sol·licitant ha de ratificar les declaracions responsables que consten a l’Ordre reguladora de la 

DUN per a l’any 2016, mitjançant la signatura dels impresos de la DUN. 

 

 

Justificació  

 

Les actuacions objecte dels ajuts associats a CGE s’han de realitzar i justificar en el termini fixat a la 

resolució de concessió. En tot cas, aquest termini no podrà superar: 

o Pels ajuts a inversions (competitivitat, mitigació i diversificació) el termini màxim per a 

l’execució i la justificació de les actuacions finalitzarà el 15 de gener de 2018. 

o L’ajut a la primera instal•lació de joves agricultors, té dos períodes d’execució i justificació: 

 Inici del pla d’empresa, als 9 mesos de la data de resolució de l’ajut, improrrogable.  

 Execució final del pla d’empresa, als 2 anys de la data d’instal•lació. 

o Per als ajuts a la sostenibilitat (agroambientals, agricultura i ramaderia ecològica i compensació 

ZLN), el termini màxim per a l’execució i per a la justificació d’actuacions serà el 30 de juny de 

2017, improrrogable. I per als ajuts d’anteriors PDR, el 15 d’octubre de 2016, improrrogable. 

o Per  a la mesura d’agricultura ecològica, caldrà que la sol•licitud d’inscripció al consell 

corresponent s’hagi efectuat abans del 30 de juny de l’any de la convocatòria. 

o En el cas de sol•licitants per a la mesura de conservació i millora de races autòctones, caldrà 

que la sol•licitud d’inscripció dels animals amb dret a ajut a l’associació ramadera corresponent 

s’hagi efectuat abans de l’1 de gener de 2016. 
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o En el cas de nous sol•licitants provinents de subrogació per a les mesures de producció 

integrada i foment de la ramaderia ecològica, caldrà que la sol•licitud d’inscripció al consell 

corresponent s’hagi efectuat abans del 30 de juny de l’any de la convocatòria.  

 

Les actuacions dels ajuts a la competitivitat (joves, competitivitat, mitigació  i diversificació), excepte les 

derivades d’estudis i projectes relacionats, no es poden iniciar abans de la sol·licitud d’ajut, ni abans de la 

visita del personal tècnic del DARP, quan s’escaigui, per tal de verificar que no s’han iniciat, excepte les 

derivades de la instal·lació d’una persona jove agricultora. Les actuacions de la resta d’ajuts associats al 

CGE s’hauran d’executar durant l’any de la convocatòria 

 

No s’acceptaran factures ni pagaments anteriors a la data de sol·licitud, excepte els honoraris tècnics dels 

projectes visats, assessorament sobre sostenibilitat econòmica i mediambiental, estudis de viabilitat i el pla 

d’empresa , que podran estar realitzats i pagats fins un any abans de la data de sol·licitud de l’ajut. 

 

Documentació comuna a presentar en el moment de justificar 

 

El pagament de la subvenció es realitzarà amb una certificació prèvia dels serveis competents del DARP 

segons la qual l’activitat i la despesa realitzades estan degudament justificades, si escau, o s’hagin realitzat 

totes les comprovacions i els controls oportuns que acreditin que s’han efectuat correctament les 

actuacions objecte de l’ajut. 

 

La persona beneficiària ha de justificar l’import total de la despesa aprovada per a la qual va sol·licitar l’ajut, 

mitjançant documents originals, les factures corresponents, adjuntant els documents acreditatius del 

pagament, ja sigui xec bancari, transferència bancària o altres de valor probatori equivalent amb el 

corresponent extracte bancari. Els justificants han d’indicar amb tota claredat a quins conceptes del 

pressupost presentat amb la sol·licitud, es refereixen.. La regulació dels pagaments en efectiu és la 

continguda en l’article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, per la qual cosa, no es poden pagar en efectiu 

operacions en les que una de les parts contractants sigui empresari o professional amb un import igual o 

superior a 2.500 euros o el seu equivalent en moneda estrangera. Les factures i els justificants acreditatius 

del pagament, així com tota la documentació de l’expedient, han d’anar a nom de la persona beneficiària de 

l’ajut. 

En el cas dels ajuts d’inversions (competitivitat, mitigació i diversificació) la persona beneficiària haurà 

d’aportar en el moment de la certificació: 

o Els següents models normalitzats que es podrà obtenir en qualsevol dependència del DARP o 

al web : 

 Sol•licitud de pagament. 

 Compte justificatiu. 

 Memòria justificativa.  

o Còpia de la llicència municipal d’obres expedida i liquidada d’acord amb el cost d’execució 

d’obra sol•licitada o bé certificat de l’ajuntament, acreditatiu de la seva exempció, quan 

escaigui. 

o En cas d’ampliació o nova activitat, quan s’escaigui, còpia de la comunicació, autorització o 

llicència ambiental definitiva. 

o Nota simple actualitzada del Registre de la propietat o sol•licitud a aquest, per acreditar la 

condició de propietari o propietària dels béns inventariables susceptibles de ser inscrits en 

aquest Registre, en els quals s’ha efectuat l’actuació o inversió, i on consti que el bé queda 

afectat per la subvenció per un període de cinc anys, comptats a partir de la data de certificació 
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de l’ajut, i l’import de la subvenció concedida. Si els béns no són inscriptibles, també queden 

afectats per la subvenció durant cinc anys. 

o En cas de no ser propietari o propietària i sol•licitar ajut per a actuacions en béns immobles, 

còpia del contracte d’arrendament liquidat, o bé còpia del contracte de masoveria liquidat, o bé 

còpia del contracte de cessió d’ús liquidat, amb una durada mínima corresponent a la durada 

dels compromisos assumits. 

Més informació 

Consulteu a l’ordre de convocatòria d’ajuts per a més informació o al web del DARP. 

 
4.2. Ajuts a la sostenibilitat agrària  

 

4.2.1 Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques 

Requisits de les persones beneficiàries 

 En cas d’una persona física ser agricultor professional (AP) o titular d’una explotació agrària 

qualificada com a prioritària. 

 En cas d’una persona jurídica, comunitat de bens (CB) o societat civil particular (SCP), ser titular 

d’una explotació agrària qualificada com a prioritària. 

Aquestes tenen l’obligació de comprometre’s formalment a: 

 Mantenir l’activitat agrària, llevat del cas de jubilació o de causes de força major, d’acord amb els 

supòsits que estableix l’article 2.2 del Reglament (UE) 1306/2013 de 17 de desembre. 

Requisits de les explotacions 

Les explotacions agràries per les quals se sol·liciti l’ajut de compensació a les ZLN hauran de reunir els 
requisits següents: 

 Estar ubicades totalment o parcialment en els municipis de zones amb limitacions naturals o altres 

limitacions específiques d’acord amb la relació establerta a l’annex 3 de l’Ordre reguladora de la 

DUN per a l’any 2016, qualificats de muntanya, amb limitacions naturals significatives o amb 

limitacions específiques. L’ajut es limitarà sobre la superfície de l’explotació inclosa a cada tipus de 

zona amb limitació. 

 Tenir una superfície agrícola superior a 5 hectàrees i en el cas de superfície de pastures disposar 

de bestiar per a fer-ne l’aprofitament. 

 L’explotació haurà de tenir una càrrega ramadera mínima de 0,2 UBG/ha.  

 

Incompatibilitats 

La compensació a les ZLN és incompatible amb la percepció per part del/de la beneficiari/ària d’una pensió 
de jubilació, del subsidi d’atur o de qualsevol altra prestació pública anàloga. 

L’ajut de les zones de muntanya i zones amb altres limitacions específiques és incompatible amb l’ajut a les 
zones amb limitacions natural. 

 

Quantia de l’ajut 

La quantia de l’ajut és directament aplicable a compensar les rendes de les persones agricultores i les 
persones ramaderes amb explotacions ubicades en zones amb limitacions naturals. Per al càlcul de l’ajut 
es tindran en compte els conceptes següents: 
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a) Mòduls de base: El mòdul de base indica la quantitat unitària a pagar en la compensació, 

expressada en euros per hectàrea de superfície indemnitzable, en funció de les següents tipologies 

d’explotació: explotacions amb el 75% o més de la superfície de cultius no llenyosos; explotacions 

amb el 75% o més de la superfície de cultius llenyosos; explotacions amb el 75% o més de la 

superfície de pastures; i explotacions mixtes, quan es combinin com a mínim dos de les 

casuístiques anteriors i no es compleixin amb els percentatges mínims indicats. 

Zona de muntanya 

cultius no llenyosos 66 €/ha 

cultius llenyosos 77 €/ha 

pastures 51 €/ha 

mixtes 57 €/ha 

Zona amb limitacions específiques  

cultius no llenyosos 149 €/ha 

cultius llenyosos 144 €/ha 

pastures 85 €/ha 

mixtes 118 €/ha 

Zona amb limitacions naturals significatives 

cultius no llenyosos 58 €/ha 

cultius llenyosos  68 €/ha 

pastures  48 €/ha 

mixtes  63 €/ha 

 

b) Superfície agrícola indemnitzable: Suma de totes les superfícies agrícoles de cada tipus amb les 
següents consideracions: 

 Superfície farratgera: és la superfície agrícola destinada a l’alimentació del bestiar, en aprofitament 

a dent i/o a dall, així com aquella que el titular de l’explotació utilitza per a la pastura dels bestiar, 

de manera individual o conjunta, per tenir dret a un aprofitament estacional. La superfície de 

pastures només serà auxiliable en el cas que l’explotació consti al Registre d’explotacions 

ramaderes de Catalunya amb un sistema productiu extensiu o semiintensiu. En cas de pastures 

comunals, la superfície computable serà proporcional a la superfície farratgera utilitzada per cada 

persona beneficiària, i que li sigui assignada per l’òrgan competent.  

 La superfície de pastures situades en un municipi qualificat de muntanya o amb limitacions 

específiques, només serà auxiliable si la marca ramadera oficial del bestiar que en fa l’aprofitament 

també se situa en un municipi qualificat de muntanya o amb limitacions específiques. La superfície 

de pastures situades en un municipi qualificat de limitacions naturals significatives, només serà 

auxiliable si la marca ramadera oficial del bestiar que en fa l’aprofitament també se situa en un 

municipi de la mateixa qualificació. La superfície de pastures situada en els municipis relacionats 

en l’apartat 8 de l’annex 5 de l’Ordre, serà auxiliable tant si la marca ramadera del bestiar què en fa 

l’aprofitament està situada en un municipi de muntanya, com de limitacions específiques o 

limitacions naturals significatives. S’excepcionen d’aquests requeriment, les explotacions que 

justifiquin l’aprofitament de la superfície farratgera amb l’acreditació dels moviments del bestiar 

degudament registrats. 
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 Per al càlcul de la càrrega ramadera i només per aquells sol·licitants que tinguin bestiar oví o 

cabrum es prendran en consideració l’aprofitament dels rostolls de cereals ametllers o olivera, 

propis o d’altres declarants sempre i quan s’ hagin declarat correctament a través de la línia d’ajut 

de la DUN: “Declaració de pastures oví cabrum en ZLN”. Aquestes superfícies només serviran per 

aquest càlcul de càrrega ramadera, no generaran duplicitat ni en cap cas rebran l’ajut de zones 

amb limitacions naturals. 

c) Reducció dels ajuts en funció de la superfície sol·licitada: 

Tipus superfície 
100% 
Prima 

60% 
Prima 

30% 
Prima 

Cultius llenyosos 
Cultius no llenyosos 
Mixtes en zones amb limitacions naturals significatives 

≤ 20 >20 ≤ 40 >40 

Pastures 
Mixtes en zones de muntanya i zones amb limitacions 
específiques 

≤ 40 >40≤ 80 >80 

Es garantirà el cobrament mínim de 25 euros per hectàrea de superfície comprovada sobre el promig de 
superfície amb dret a ajut. 

La quantia de l’ajut mínima en concepte de compensació de les ZLN anual no podrà ser inferior en cap cas 
a 100 euros, per la qual cosa als que els correspongui un ajut inferior a 100 euros seran desestimats. 

En cas que l’import total dels ajuts sol·licitats superi l’import màxim que estableix la convocatòria, es 
procedirà al prorrateig, en relació amb la quantia global sol·licitada, entre les persones beneficiàries de la 
subvenció i en funció del nombre d’hectàrees de l’explotació. 

Documentació 

La documentació requerida en la presentació de la DUN. 

 

4.2.2. Ajuts a mesures agroambientals (PDR 2014- 2020) 

L’objectiu de la mesura d’agroambient i clima és fomentar als agricultors i altres gestors de terres perquè 
prestin serveis a la societat en el seu conjunt, mitjançant la introducció o el manteniment de pràctiques 
agrícoles que contribueixin a la protecció i millora del medi ambient, recursos naturals, del sòl i de la 
diversitat genètica, així com a la mitigació del canvi climàtic. També es posa una especial atenció a la 
conservació de recursos genètics agrícoles i ramaders, a través de les races autòctones en perill d’extinció, 
segons el que disposa l’article 28 del Reglament CE 1305/2013. 

Ajuts a mesures agroambientals: 

1.  Gestió sostenible de les zones humides 

2.  Gestió i recuperació de prats de dall 

3.  Millora del hàbitats esteparis de Xarxa Natura 200 

4.  Apicultura per a la millora de la biodiversitat 

5.  Sistemes alternatius a la lluita química 

6.  Producció integrada 

7.  Conservació de races autòctones 

8.  Gestió de la fertilització 

9.  Biodiversitat cultivada 

Compromisos generals: 
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Els compromisos que hauran de complir les persones beneficiàries dels ajuts són els que s'especifiquen a 

continuació, així com els que afectin l'explotació, sens perjudici dels compromisos que estableix l'article 33 

de l'Ordre, per un període de cinc anys. 

En qualsevol cas, el nombre d'hectàrees a les quals s'aplica un compromís no podrà variar d'un any a un 

altre excepte en els següents casos: 

a) el que preveu l'article 15 del Reglament (UE) 807/2014 sobre nous compromisos o ampliació dels 

existents. 

b) el que preveuen els apartats 2, 3, 4 i 5 de l'article 47 del Reglament (UE) 1305/2013. 

c) En el cas que la superfície disminueixi, es considerarà que es compleix el que estableix l'article 47.1 del 

Reglament 1305/2013 quan la disminució de superfície sigui inferior al 10% de la superfície compromesa 

inicial. En aquest cas es considera que la disminució és insignificant i no compromet l'assoliment de 

l'objectiu del compromís, i no s'exigirà cap reemborsament per l'import cobrat per aquesta superfície pel 

període durant el qual el compromís sigui efectiu. 

Anualment es compararà la superfície demanada respecte de la superfície original. Primer es descartarà 

que la disminució pugui emmarcar-se en les excepcions establertes en els apartats 2, 3, 4 i 5 de l'article 47 

del Reglament (UE) 1305/2013. Si la disminució no està entre aquestes excepcions i supera el 10% de la 

superfície compromesa inicial, començarà el període de reintegrament pels imports cobrats fins a aquest 

moment de la superfície amb incompliment. 

 

4.2.2.1. Gestió sostenible de les zones humides 

La realització d’aquesta acció té com a objectiu establir un sistema de gestió de les zones humides 
incloses al conveni RAMSAR i la seva àrea d’influència amb un elevat grau de sostenibilitat, preservant les 
mesures de protecció adequades dels hàbitats considerats d’interès comunitari. D’aquesta manera es dóna 
resposta a la demanda creixent de la població, de la millora ambiental en ecosistemes de closes i 
arrossars de les superfícies incloses en aquestes zones. 

Aquesta línia es qualifica de nova acció i d'acció de renovació, per la qual cosa s'hi poden acollir tant les 

noves persones beneficiàries com les que han de renovar els compromisos de la campanya 2015. En 

qualsevol cas, només poden acollir-s'hi com a nous beneficiaris aquells que dins del marc del plans de lluita 

contra la plaga del cargol poma al delta de l'Ebre es van veure obligats a deixar en guaret la totalitat de la 

superfície de la seva explotació fins al mes d'abril de 2016. Els beneficiaris de renovació amb superfícies 

afectades pel pla de lluita contra el cargol poma podran sol·licitar l'ajut per aquestes superfícies a la 

campanya 2016 sense que tingui la consideració i efectes d'increment de superfície d'arròs per aquest ajut 

agroambiental. Així mateix, si la superfície afectada era la totalitat de l'explotació i aquest fet impedia 

demanar l'ajut en la campanya anterior, es considerarà que aquesta campanya 2016 la poden sol·licitar per 

primera vegada. 

Igualment, en la subactuació de Manteniment de prats i pastures humides només poden acollir-se com a 

nous beneficiaris els titulars d'aquelles explotacions que l'any 2015 tenien compromís vigent del PDR 

anterior i van veure's obligades a adaptar-se a la nova mesura conservant l'anualitat en la que es trobaven, 

i ja han finalitzat el període de compromís de cinc anys. 

La mesura voluntària d'utilització de llavor certificada d'aquest ajut, només es podrà sol·licitar en cas de 

renovació en recintes que ja ho sol·licitaven l'any anterior o els casos de noves superfícies afectades al pla 

de lluita pel cargol poma 

Persones beneficiàries 

Es podran beneficiar dels ajuts les persones titulars d’explotacions ubicades a les zones humides del Delta 
de l’Ebre (comarques del Baix Ebre i Montsià), així com les ubicades al Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà i del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, i les situades dins del conveni RAMSAR 
pròximes a aquests dos parcs naturals. 
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Requisits: 

 Tenir una superfície mínima per a les actuacions de 1ha per a la gestió i recuperació de pastures 

inundables i de 0,5ha per a les actuacions en arrossars dins de zones humides. 

 En el cas de les finques ubicades al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, es poden acollir a 

l’ajut d’actuacions en arrossars les superfícies que en el període anterior han rebut l’ajuda 

agroambiental i aquelles que l’administració competent emeti un informe vinculant favorable. 

Queden excloses de l’ajut les superfícies que en el període anterior han rebut l’ajut de Recuperació 

i/o conservació de pastures inundades (closes). 

Compromisos: 

a) Gestió sostenible del cultiu de l’arròs 

Compromisos principals: 

 Realitzar obligatòriament els tractaments de captura massiva o confusió sexual contra el Chilo 

suppressalis. Aquests tractaments podran ser complementats amb tractaments insecticides només 

a les zones que superin els límits de tolerància establerts entre les ADV i el Servei de Sanitat 

Vegetal del DARP, i sempre amb productes respectuosos amb la fauna i els organismes aquàtics 

(no utilitzar productes amb les fases de risc R50, R51 I R55). És condició bàsica lligada a aquest 

compromís que només s’utilitzin productes fitosanitaris autoritzats (inscrits en el registre de 

Productes Fitosanitaris conforme a la Llei de Sanitat Vegetal 43/2002), aquesta condició es 

qualifica com a compromís excloent; i la condició de que s’utilitzin adequadament  d’acord amb les 

indicacions de l’etiqueta (emmagatzematge segur, lloc d’emmagatzematge, protecció de l’aigua, 

llicència per a l’ús de productes específics, etc.) ajustant-se a les exigències del programa de 

vigilància de Catalunya. 

 En la realització de tractaments herbicides en un camp d’arròs, no es podran abocar als canals de 

desguàs l’aigua procedent de la parcel·la tractada durant els 4 dies següents a l’aplicació del 

producte, mantenint en el camp 4 dies el nivell de l’aigua necessari perquè el cultiu es desenvolupi 

en les millors condicions possibles. És condició bàsica lligada a aquest compromís que només 

s’utilitzin productes fitosanitaris autoritzats (inscrits en el registre de Productes Fitosanitaris 

conforme a la Llei de Sanitat Vegetal 43/2002), aquesta condició es qualifica com a compromís 

excloent; i la condició de que s’utilitzin adequadament  d’acord amb les indicacions de l’etiqueta 

(emmagatzematge segur, lloc d’emmagatzematge, protecció de l’aigua, llicència per a l’ús de 

productes específics, etc.) ajustant-se a les exigències del programa de vigilància de Catalunya. 

 Mantenir i conservar els elements de retenció d’aigua com petits dics i comportes. 

 De primer d’octubre a últim de març el control de males herbes es farà de manera mecànica. És 

condició bàsica lligada a aquest compromís que només s’utilitzin productes fitosanitaris autoritzats 

(inscrits en el registre de Productes Fitosanitaris conforme a la Llei de Sanitat Vegetal 43/2002), 

aquesta condició es qualifica com a compromís excloent; i la condició de que s’utilitzin 

adequadament  d’acord amb les indicacions de l’etiqueta (emmagatzematge segur, lloc 

d’emmagatzematge, protecció de l’aigua, llicència per a l’ús de productes específics, etc.) ajustant-

se a les exigències del programa de vigilància de Catalunya. 

Compromisos secundaris: 

 Realitzar el control el control de brosses i males herbes, als canals i desguassos de la superfície 

acollida de manera mecànica i/o manual. És condició bàsica lligada a aquest compromís que no 

s’abandonen o s’aboquen materials residuals procedents d’activitats agrícoles o ramaderes, sobre 

terrenys entollats o amb neu ni sobre aigües corrents o estancades. 

b) Utilització de llavor certificada 

Compromís excloent: 
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 Fer la sembra de l’arròs amb llavor certificada, en com a mínim un 50% de l’explotació i amb una 

dosi mínima de 40kg/ha. La justificació es realitza mitjançant les factures de compra de la llavor 

que s’han de presentar abans del 15 de novembre. 

c) Gestió i recuperació de pastures inundables 

Compromisos bàsics comuns: 

 No es podran aplicar productes agroquímics com plaguicides, insecticides i herbicides a les 

superfícies declarades en aquesta mesura. És condició bàsica lligada a aquest compromís que 

només s’utilitzin productes fitosanitaris autoritzats (inscrits en el registre de Productes Fitosanitaris 

conforme a la Llei de Sanitat Vegetal 43/2002), aquesta condició es qualifica com a compromís 

excloent; i la condició de que s’utilitzin adequadament  d’acord amb les indicacions de l’etiqueta 

(emmagatzematge segur, lloc d’emmagatzematge, protecció de l’aigua, llicència per a l’ús de 

productes específics, etc.) ajustant-se a les exigències del programa de vigilància de Catalunya. 

 Prohibició de l’aixecament del prat o pastura i de llaurar la superfície. És condició bàsica lligades a 

aquest compromís que no es cremin o es rompin pastures permanents excepte per a la 

regeneració de la vegetació. Aquesta condició es qualifica com a compromís excloent. 

Compromisos principals comuns: 

 Realitzar com a mínim dos inundacions per any, màxim tres, amb la finalitat de disminuir la salinitat 

del terra per efecte de dissolució de les sals. La inundació es realitzarà amb aigua dolça que es 

retornarà a la xarxa de regs i drenatges amb un període no superior a tres dies a contar des de 

l’inici de la inundació. Cada cicle d’inundació ha de ser degudament comunicat al Parc dels 

Aiguamolls de l’Empordà. 

 Realització mínim d’un dall anual a fi de comptabilitzar l’obtenció d’un farratge nutritiu i digestible 

pels animals amb el foment de la biodiversitat de flora i fauna i el control de plantes no pròpies de 

les closes com el jonc (Juncus acutus) o el canyís (Phragmites australis). 

 Amb una periodicitat triennal màxima, s’ha de realitzar un dall sense aprofitament farratger una 

vegada finalitzada la maduració de les gramínies, per afavorir la renovació de prats i mantenir la 

biodiversitat. 

 Manteniment dels drenatges actius i funcionals. 

 Manteniment de la coberta vegetal amb espècies polifites, per la protecció de la flora i fauna 

autòctona, evitant la proliferació d’arbustos i arbres al prat. Es condició bàsica lligada al compromís 

que es mantingui una càrrega ramadera mínima adequada en parcel·les de pastures permanents. 

No obstant això, en cas de no assolir els nivells de càrrega ramadera adequats, s’han de realitzar 

les tasques necessàries per evitar la invasió arbustiva i la degradació de la pastura. 

 Es realitzaran ressembres de millora de la biodiversitat, amb tècniques manuals o de sembra 

directa amb una periodicitat no inferior a tres anys. La ressembra es realitzarà amb combinacions 

d’almenys quatre de les espècies Dactylis glomerata, Trifolium repens, Trifolium pratense, Trifolium 

squamosum, Lolium perenne, Festuca arundinacea, Lotus corniculatus, Poa trivials, Trisetum 

flavescens, Festuca pratensis, Poa pratense, Poa trivialis, Phleum pratense, Trifolium pratense, 

Gaudinia fragilis, Arrhenatherum elatius, Anthoxanthum odoratum, Lathyrus pratensis, Lychnisflos 

cuculia, Linum bienne, Orchis laxiflora, Bellis perennis o Geranium dissectum. 

 En el cas que hi hagi aprofitament ramader, respectar en pastures la càrrega ramadera màxima 

anual de 1UGB/ha, evitant l’entrada d’animals a la pastura quan el terra està saturat. Es condició 

bàsica lligada a aquest compromís que es mantingui una càrrega ramadera mínima adequada en 

les pastures permanents. No obstant això, en cas de no assolir els nivells de càrrega ramadera 

adequats, s’hauran de realitzar les tasques necessàries per evitar la invasió arbustiva i la 

degradació de la pastura. 
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d) Recuperació de prats i pastures humides 

Compromisos bàsics: 

 Obligatòriament en el primer any, eliminació del cultiu, preparació del terreny i sembra del prat amb 

almenys quatres de les següents espècies autòctones: Dactylis glomerata, Trifolium repens, 

Trifolium pratense, Trifolium squamosum, Lolium perenne, Festuca arundinacea, Lotus 

corniculatus, Poa trivials, Trisetum flavescens, Festuca pratensis, Poa pratense, Poa trivialis, 

Phleum pratense, Trifolium pratense, Gaudinia fragilis, Arrhenatherum elatius, Anthoxanthum 

odoratum, Lathyrus pratensis, Lychnisflos cuculia, Linum bienne, Orchis laxiflora, Bellis perennis o 

Geranium dissectum. 

 Un cop complert el compromís de la recuperació del prat o pastura, els compromisos a complir són 

els comuns per ambdues actuacions. 

Compromisos comuns a totes les subactuacions i valorables segons la gravetat de l’incompliment 

 El quadern d’explotació s’haurà de mantenir actualitzat i haurà de contenir tota la informació que 

demana. 

- No tenir el quadern o trobar-lo sense omplir serà considerat un compromís bàsic. 

- Tenir el quadern actualitzat o amb incorreccions de tres mesos o més serà considerat un 

compromís principal. 

- Tenir el quadern actualitzat o amb incorreccions de menys de tres mesos serà considerat 

un compromís secundari. 

Quantia dels ajuts  

 

Actuació euros/ha 

Millora de la qualitat mediambiental de les aigües i les terres dedicades 
al conreu de l’arròs 

329 

Utilització de llavor certificada 66 

Conservació i millora de prats i pastures humides 258 

Recuperació de prats i pastures humides 415 

 

El càlcul de les primes es realitzarà aplicant la superfície de les unitats mínimes de conreu agroambiental 
(UMCA) següents: 40 ha de superfície d’arròs o altres superfícies. 

Prioritats 

En el cas que l’import total de les sol·licituds presentades superi la dotació pressupostària disponible, es 
realitzarà una compensació parcial de primes del 80%. Si malgrat això encara es supera la dotació, 
s’atendran les sol·licituds en el següent ordre: 

1) Beneficiaris que estiguin dins els cinc anys de compromís inicial 

Per als nous beneficiaris segons els següent ordre: 

1) Actuacions de recuperació de closes 

2) Actuacions de manteniment de closes 

3) Actuació de gestió sostenible del conreu de l’arròs 

4) Actuació d’ús de llavor certificada 

En el cas que no existeixin disponibilitats pressupostàries suficients per cobrir les sol·licituds de l’últim tram 
de puntuació, s’aplicarà el desempat de les sol·licituds en les que el sistema d’ordenació serà de major a 
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menor nombre d’hectàrees sol·licitades fins a esgotar el pressupost disponible per ajut, sense reduir 
proporcionalment la intensitat de l’ajut per les sol·licituds que es puguin atendre. 

Incompatibilitats 

L’ajut de Gestió sostenible de les zones humides es incompatible a nivell de recinte amb els següents 
ajuts: 

 Agricultura ecològica. 

 Ajuts agroambientals de producció agrària compatibles en zones humides incloses en el llistat de la 

convenció RAMSAR. 

Documentació 

A més de presentar, si s’escau, la documentació general referida a l’apartat 4.1 i determinats impresos 
específics generats per l’aplicació DUN, la documentació específica a presentar per aquesta línia 
agroambiental és la següent: 

 Si és el primer any de sol·licitud de l’ajut o si és sol·licitant de superfícies provinents de subrogació, 

pla agroambiental en el que es descrigui la situació de partida de l’explotació, així com els objectius 

a assolir. Aquest tràmit es realitzarà a través de la Oficina Virtual de Tràmits. 

 Factures justificatives de la compra de llavor certificada de l’arròs que s’haurà de presentar abans 

del 15 de novembre de cada any si s’escau. 

 Comunicació prèvia al parc natural de cada cicle d’inundació per a la subactuació de gestió i 

recuperació de pastures inundables. 

 Si es realitzen les subactuacions de gestió i recuperació de pastures inundables, document de 

comunicació de sembra o ressembra i factures justificatives de la compra de llavors, si escau, on 

constin les espècies sembrades, que s’haurà de presentar abans del 15 de novembre de cada any.  

 

 

4.2.2.2. Gestió i recuperació de prats de dall 

La realització d’aquesta acció té com a objectiu fomentar la recuperació i conservació d’ecosistemes de 
prats de dall, amb la finalitat d’aconseguir un mosaic paisatgístic que es traduirà en un increment de la 
biodiversitat. Aquesta mesura inclou la racionalització dels aprofitaments ramaders extensius i 
semiextensius incentivant el respecte a les càrregues ramaderes, la realització de treballs culturals que 
garanteixin la conservació dels hàbitats, entre d’altres. S’entén per biodiversitat el conjunt d’espècies de 

Recordeu: 

En el cas de les actuacions en arrossars dins de les zones humides, a la DUN cal marcar a 
nivell de recinte l’opció d’arròs i marcar si es fa a més a més, la subactuació de llavor 
certificada. En aquest últim cas cal realitzar la sembra amb un mínim del 50% de la superfície 
amb llavor certificada i justificar el fet presentant les factures abans del 15 de novembre. 

En el cas de les actuacions en Gestió i recuperació de pastures inundables, cal marcar a nivell 
de recinte l’opció adient de Conservació i millora de closes o de Recuperació de closes.  

Tenir en compte que per a l’actuació de Recuperació de prats i pastures humides s’ha de 
realitzar durant el primer any obligatòriament la preparació del terreny i la sembra del prat, i 
que s’haurà de repetir en un termini màxim de tres anys segons els compromisos establers en 
el Manteniment de prats i pastures. Aquestes sembres s’hauran de justificar amb les factures 
de la compra de llavors i la comunicació de sembra/ressembra. 

En cas de ser el/la receptor/a de subrogació total o parcial, cal fer-ho constar expressament a 
la DUN en cada un dels recintes subrogats, i adjuntar documentació justificativa (imprès 
A0743-DO5 convenientment signat i en cas de defunció, documentació acreditativa dels drets 
del subrogat: acceptació herència,...). 
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flora vinculades a les superfícies auxiliables així com tota la fauna present en el territori que faci ús de les 
pastures subvencionades. 

Aquesta línia es qualifica d'acció de renovació, per la qual cosa només s'hi poden acollir les persones 

beneficiàries que han de renovar els compromisos de la campanya 2015. 

 

Persones beneficiàries 

Es podran beneficiar dels ajuts les explotacions ramaderes extensives ubicades en zones de muntanya on 
la base territorial de l’explotació s’ubiqui dins d’una de les 10 comarques declarades de muntanya a l’article 
2 de la llei 2/1983 i per a aquells municipis qualificats com a muntanya per a l’ajut de compensació a les 
zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, i que realitzin alguna de les subactuacions 
següents, en funció dels tipus de superfície acollida a aquesta mesura: 

 Manteniment dels prats de dall. 

 Recuperació de prats i pastures. 

Requisits i compromisos comuns a totes les subactuacions 

 Tots els beneficiaris hauran de tenir una explotació ramadera extensiva activa ubicada a les zones 

fixades amb un nombre d’animals mínim de 0,6UBG. 

 Per a la realització de l’actuació de ressembra voluntària es requereix l’autorització prèvia de la 

Direcció General de Forests, perquè cal garantir que només es realitzen ressembres quan la 

comunitat vegetal estigui danyada. 

Requisits específics per a cada subactuació: 

a) Manteniment de prats de dall 

 Les superfícies han de ser prats de tall nets de vegetació arbustiva i arbòria 

 La superfície mínima d’actuació és de 3ha 

b) Recuperació de prats i pastures 

 No seran elegibles per a la recuperació de pastures les superfícies d’aprofitament comunal i 

pastures de muntanya. 

 Les superfícies auxiliables seran aquelles que tinguin un percentatge de pastura inicial entre el 

50% i el 70%. Aquest percentatge serà el que consti en el SIGPAC, però prèviament al 

reconeixement de la seva admissibilitat es revisarà aquest percentatge per part del DARP. 

 La superfície mínima d’actuació serà de 0,5ha. 

 Cal declarar el recinte sencer i netejar la totalitat de la superfície de dall o declarar el croquis de les 

superfícies a recuperar en el moment de sol·licitud de les àrees que es volen netejar (de manera 

que es pugui validar el coeficient de pasturatge (CP) de sortida i després es pugui fer el control de 

la realització de l’actuació). 

Compromisos: 

Compromisos bàsics comuns: 

 No realitzar cremes de marges sense la corresponent autorització del DARP. Es condició bàsica 

lligada al compromís que no es cremin o rompin pastures permanents excepte per a regeneració 

de la vegetació. En cas de regeneració mitjançant crema, existeix autorització prèvia de l’autoritat 

competent. Aquesta condició es qualifica com a compromís excloent. 

 No aplicar ni herbicides ni fungicides en els marges. És condició bàsica lligada a aquest compromís 

que només s’utilitzin productes fitosanitaris autoritzats (inscrits en el registre de Productes 
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Fitosanitaris conforme a la Llei de Sanitat Vegetal 43/2002), aquesta condició es qualifica com a 

compromís excloent; i la condició de que s’utilitzin adequadament  d’acord amb les indicacions de 

l’etiqueta (emmagatzematge segur, lloc d’emmagatzematge, protecció de l’aigua, llicència per a l’ús 

de productes específics, etc.) ajustant-se a les exigències del programa de vigilància de Catalunya. 

 No aixecar el prat excepte si es fa l’actuació voluntària de ressembrar. És condició bàsica lligada al 

compromís que no es cremin o rompin pastures permanents excepte per a regeneració de la 

vegetació. En cas de regeneració mitjançant crema, existeix autorització prèvia de l’autoritat 

competent. Aquesta condició es qualifica com a compromís excloent. 

Compromisos específics per a cadascuna de les subactuacions: 

a) Manteniment de prats de dall 

Compromisos bàsics: 

 Realitzar com a mínim una sega anual i aprofitament a dent. 

Compromisos principals: 

 Respectar les càrregues ramaderes anuals màximes i mínimes establertes a l’explotació, que 

hauran de ser de 0,2UGB/ha, la mínima i la màxima d’1UGB/ha si tenen superfícies d’aprofitament 

comú i de 1,4UGB/ha si no tenen. Es condició bàsica lligada al compromís que es mantingui una 

càrrega ramadera mínima adequada en les parcel·les de pastures permanents. No obstant això, 

en cas de no assolir els nivells de càrrega ramadera adequats, es realitzen les tasques 

necessàries per evitar la invasió arbustiva i la degradació de la pastura. 

 Conservar els marges perimetrals a fi de mantenir la connectivitat dels sistemes de pastura, 

mitjançant el desbrossat mecànic. És condició bàsica lligada al compromís que no s’alterin els 

elements estructurals sense autorització de l’autoritat competent. 

b) Subactuació de ressembra voluntària 

Compromís excloent: 

 Efectuar una ressembra una vegada durant els dos primers anys de compromís, amb espècies 

pròpies com Arrhenatherum elatius, Avenula pubescens, Dactylis glomerata, Trifolium repens, 

Trisetum flavescens, Lolium perenne i altres espècies autòctones que autoritzi l'oficina comarcal del 

DARP. Aquesta ressembra pot incloure un màxim d'un 30% de llavor de: Festuca pratensis, Lolium 

multiflorum, Festuca arundinacea, Medicago sativa, Onobrychis sativa, Poa trivials, Poa pratense, 

Phleum pratense, Trifolium pratense. És condició bàsica lligada a aquest compromís que no 

s’hagin cremat o romput pastures permanents excepte per a regeneració de la vegetació, i en cas 

de regeneració mitjançant crema, que existeixi autorització prèvia de l’autoritat competent. Aquesta 

condició es qualifica com a compromís excloent. 

c) Recuperació de prats i pastures 

Compromisos bàsics: 

 Realitzar el desbrossat per mitjans mecànics i manuals 

 Desbrossar les superfícies de prats i pastures objecte de l’ajut durant els dos primers anys de 

compromís. En qualsevol cas, el primer any és obligatori realitzar l’actuació en un 50% de la 

superfície com a mínim. 

 Els recintes han de netejar-se completament (assolint un coeficient de pastura entre el 90% i el 

100% sense comptabilitzar els marges, arbre aïllats i la resta d’elements estructurals) amb mitjans 

mecànics i mantenint els marges i elements estructurals del recinte. Es condició bàsica lligada al 

compromís que no s’alterin els elements estructurals sense l’autorització de l’autoritat competent. 
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Compromisos principals: 

 Després de la realització de recuperació de prats i pastures, i de la certificació de la seva realització 

per part del DARP, el beneficiari haurà de realitzar, durant els anys següents que restin del 

compromís a cinc anys, en el cas de prats de dall, les actuacions fixades per al manteniment de 

prats de dall i, en el cas de pastures, els compromisos fixats a continuació. 

 Respectar les càrregues ramaderes anuals màximes i mínimes establertes a l’explotació, que 

hauran de ser de 0,2UGB/ha, la mínima i la màxima d’1UGB/ha si tenen superfícies d’aprofitament 

comú i de 1,4UGB/ha si no tenen. Es condició bàsica lligada al compromís que es mantingui una 

càrrega ramadera mínima adequada en les parcel·les de pastures permanents. No obstant això, 

en cas de no assolir els nivells de càrrega ramadera adequats, es realitzen les tasques 

necessàries per evitar la invasió arbustiva i la degradació de la pastura. 

 Conservar els marges perimetrals a fi de mantenir la connectivitat dels sistemes de pastura, 

mitjançant el desbrossat mecànic. És condició bàsica lligada al compromís que no s’alterin els 

elements estructurals sense autorització de l’autoritat competent. 

Compromisos comuns a totes les subactuacions i valorables segons la gravetat de l’incompliment 

 El quadern d’explotació s’haurà de mantenir actualitzat i haurà de contenir tota la informació que 

demana. 

- No tenir el quadern o trobar-lo sense omplir serà considerat un compromís bàsic. 

- Tenir el quadern actualitzat o amb incorreccions de tres mesos o més serà considerat un 

compromís principal. 

- Tenir el quadern actualitzat o amb incorreccions de menys de tres mesos serà considerat 

un compromís secundari. 

Quantia dels ajuts 

La quantia de l’ajut s’estableix en funció de les subactuacions que es duguin a terme: 

Actuació euros/ha 

Manteniment de prats de dall  120 

Ressembra 42 

Recuperació de prats de dall (quantia total per als dos primers anys) 522 

Recuperació de prats de dall (quantia/any per la resta del període) 120 

Recuperació de pastures (quantia total per als dos primers anys) 522 

Recuperació de pastures (quantia/any per la resta del període) 30 

 

El càlcul de les primes es realitzarà aplicant la superfície de les unitats mínimes de conreu agroambiental 
(UMCA) següents: 

Actuació UMCA 

Manteniment de prats de dall  30 

Ressembra 30 

Recuperació de prats i pastures 30 

 

Prioritats 
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En el cas que l’import total de les sol·licituds presentades superi la dotació pressupostària disponible, es 
realitzarà una compensació parcial de primes del 80%. Si malgrat això encara se supera la dotació, 
s’atendran les sol·licituds sobre la base dels criteris de priorització següents: 

1) Beneficiaris que estiguin dins els cinc anys de compromís inicial 

2) Actuacions de recuperació de prats de dall 

3) Actuacions de manteniment de prats de dall 

4) Actuació de recuperació de prats i pastures 

En el cas que no existeixin disponibilitats pressupostàries suficients per atendre les sol·licituds dins d’una 
de les prioritats anteriors, es prioritzaran d’acord amb la puntuació que s’atorgui en base dels criteris de 
priorització següents: 

 Explotacions ubicades, en més d’un 50% de la superfície i/o l’explotació ramadera, en Xarxa 

Natura 2000: 15 punts 

 Persones titulars d’explotacions agràries ecològiques inscrites en el Registre del CCPAE en data 

31 de desembre de 2015: 10 punts 

 Beneficiaris amb compromisos de campanyes anteriors de les línies del PDR 2007-2013 de Millora 

i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya i Millora de pastures en zones de 

muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat: 5 punts. 

En el cas que no existeixin disponibilitats financeres suficients per cobrir les sol·licituds de l'últim tram 

de puntuació, s'aplicarà el desempat de les sol·licituds en les quals el sistema d'ordenació serà de 

major a menor nombre d'hectàrees sol·licitades fins a esgotar el pressupost disponible per l'ajut, sense 

reduir proporcionalment la intensitat de l'ajut per les sol·licituds que es puguin atendre. 

 

Incompatibilitats 

L’ajut de Gestió i recuperació de prats de dall és incompatible a nivell de recinte amb els ajuts: 

 Agricultura ecològica 

 Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat 

És incompatible a nivell d’expedient amb l’ajut: 

 Millora i foment de prats i pastures en zones de muntanya 

Documentació 

A més de presentar, si s’escau, la documentació general referida a l’apartat 4.1 i determinats impresos 
específics generats per l’aplicació DUN, la documentació específica a presentar per aquesta línia 
agroambiental és la següent: 

 Si és el primer any de sol·licitud de l’ajut o si és sol·licitant de superfícies provinents de subrogació, 

pla agroambiental en el que es descrigui la situació de partida de l’explotació, així com els objectius 

a assolir. Aquest tràmit es realitzarà a través de la Oficina Virtual de Tràmits. 

 Document de comunicació de ressembra, document d’autorització prèvia de la Direcció General de 

Forests i factures justificatives de la compra de llavors, si escau, on constin les espècies  

sembrades, que s’hauran de presentar abans del 15 de novembre de cada any. 
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4.2.2.3. Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000 

La realització d’aquesta acció té com a objectius revaloritzar les àrees de conreus de secà dins de la ZEPA 
amb tècniques agronòmiques que afavoreixin l’hàbitat de l’avifauna, i n’incrementin les poblacions. Es 
pretén adaptar les pràctiques agrícoles convencionals comptabilitzant-les amb la conservació de la ZEPA. 

Aquesta línia es qualifica de nova acció i d'acció de renovació, per la qual cosa s'hi poden acollir tant les 

noves persones beneficiàries com les que han de renovar els compromisos de la campanya 2015. 

 

Persones beneficiàries 

Es podran beneficiar dels ajuts les persones titulars d’explotacions agràries amb conreus herbacis, així 
com gestors de terres o agrupacions de gestors de terres, que es trobin dins de la zona ZEPA dels 
territoris definits en el paràgraf següent, que subscriguin els compromisos agroambientals, així com la 
present actuació agroambiental mitjançant el CGE. 

L’àmbit territorial d’aplicació de la mesura és el següent: 

 Secans occidentals: Pla de l'Unilla, Secans de la Noguera, Secans de Mas de Melons-Alfés i 

Secans del Segrià i Utxesa. 

 Secans orientals: Anglesola-Vilagrassa, Bellmunt-Almenara, Plans de Sió i Secans de Belianes-

Preixana. 

Requisits comuns a totes les actuacions 

 La superfície que s’aculli a aquesta mesura ha d’haver estat dedicada al conreu, al guaret o a 

l’aprofitament ramader durant els dos últims anys, i ha d’haver estat declarada a la DUN aquests 

darrers dos anys. 

Requisits específics a cada subactuació 

a) Gestió de cereals i superfícies lliures de sembra 

 Realitzar les tasques establertes en aquesta actuació com a mínim en el 50% de la superfície de 

cereal d’hivern de l’explotació que es troben a la ZEPA de la Plana Agrícola de Xarxa Natura 2000. 

 La superfície mínima on es du a terme l’actuació és de 2ha de cereals d’hivern (amb inclusió de la 

seva corresponent superfície de sembra). 

b) Gestió del guaret 

 La superfície mínima on es du a terme l’actuació és de 0,5ha de guaret. L’aixecament dels guarets 

per a la seva conversió en cultiu s’haurà de realitzar sempre a partir de l’1 de setembre. 

Recordeu: 

A la DUN cal marcar a nivell de recinte quina de les subactuacions es vol acollir. 

Tenir en compte que si es marca la ressembra voluntària cal presentar els documents de 
comunicació de ressembra, les factures justificatives i l’autorització prèvia de la Direcció General 
de Medi Natural i Biodiversitat.  
En cas que es marqui la opció de recuperació de prats o pastures, tenir en compte que s’haurà 
de recuperar com a mínim el 50% de la superfície el primer any i la totalitat al finalitzar els dos 
anys. Un cop recuperada el prat/pastura s’hauran de mantenir els compromisos fixats per al 
manteniment de prats o pastures.En cas de ser el/la receptor/a de subrogació total o parcial, cal 
fer-ho constar expressament a la DUN en cada un dels recintes subrogats, i adjuntar 
documentació justificativa (imprès A0743-DO5 convenientment signat i en cas de defunció, 
documentació acreditativa dels drets del subrogat: acceptació herència, ...). 
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Compromisos 

Compromisos bàsics comuns a totes les subactuacions: 

 No es permet la realització durant la nit de cap tractament ni treball agrícola en guarets, cereals i 

zones lliures de sembra. 

 Preservar sense alteracions els marges, zones de vegetació autòctona i contigües en tipologia de 

vegetació i amplada sense realitzar cap tractament químic ni mecànic o de crema, però es permet 

la pastura. 

Compromisos secundaris comuns a totes les subactuacions: 

 Mantenir en bon estat els elements d’interès per a la fauna tals com punts d’aigua, marges de 

pedra seca i construccions tradicionals. Es condició bàsica lligada al compromís no alterar els 

elements estructurals sense autorització de l’autoritat competent. 

a) Gestió de cereals i superfícies lliures de sembra 

Compromisos bàsics 

 Efectuar la collita del cereal a partir de l’1 de juny en els espais dels secans occidentals de Secans 

de Mas de Melons Alfés i Secans de Segrià i Utxesa; del 15 de juny en els espais dels secans 

occidentals de Pla de l’Unilla i Secans de la Noguera; del 22 de juny per als espais dels secans 

orientals. És condició bàsica lligada al compromís que no es realitzin actuacions a fi de produir la 

mort de les aus, capturar-les, perseguir-les o molestar-les, sobretot en el període de cria i 

reproducció. S’exceptuen les accions i espècies regulades per la normativa de cacera. Aquesta 

condició es qualifica com a compromís excloent. 

 Manteniment del rostoll fins a l’1 de setembre (excepte les superfícies incloses en perímetres de 

protecció prioritària d’incendis). És condició bàsica lligada al compromís que no es realitzin 

actuacions a fi de produir la mort de les aus, capturar-les, perseguir-les o molestar-les, sobretot en 

el període de cria i reproducció. S’exceptuen les accions i espècies regulades per la normativa de 

cacera. Aquesta condició es qualifica com a compromís excloent. 

 Deixar una superfície lliure de sembra amb coberta vegetal equivalent a un mínim del 10% de la 

superfície de l’explotació per la qual s’ha sol·licitat l’ajut de gestió de cereal, i que se sol·licitarà en 

la Declaració única agrària (DUN) de manera diferenciada respecte la superfície del cereal. Als 

recintes o conjunts de recintes SIGPAC contigus majors d’1ha aquesta superfície es distribuirà en 

franges amb una amplada mínima de 5 metres, en un dels marges de la parcel·la. Anualment es 

permetrà la rotació/canvi d’ubicació de la zona lliure de sembra dins de la parcel·la. 

 A la superfície lliure de sembra no es permetrà cap tipus de tractament amb fitosanitaris, 

herbicides, aplicació de fertilitzants o qualsevol tractament químic. Es condició bàsica lligada a 

aquest compromís que només s’utilitzin productes fitosanitaris autoritzats (inscrits en el registre de 

Productes Fitosanitaris conforme a la Llei de Sanitat Vegetal 43/2002), aquesta condició es 

qualifica com a compromís excloent; i la condició de que s’utilitzin adequadament  d’acord amb les 

indicacions de l’etiqueta (emmagatzematge segur, lloc d’emmagatzematge, protecció de l’aigua, 

llicència per a l’ús de productes específics, etc.) ajustant-se a les exigències del programa de 

vigilància de Catalunya. 

 A la superfície lliure de sembra no es permetrà cap tractament mecànic o treball agrícola, amb 

excepció de: 

o La sega i el llaurat de al superfície lliure de sembra de l’1 de setembre al 15 d’abril. En 

realitzar la sega serà obligatòria la retirada del material vegetal resultant, excepte en el cas 
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que s’utilitzi picadora. Excepcionalment, a la zona de Torreribera de la ZEPA de Secans de 

Mas de Melons-Alfés es permet que la sega i llaurat es realitzi entre l’1 de setembre al 15 

de maig. 

o El pasturatge de les superfícies lliures de sembra fora del períodes comprés entre el 15 

d’abril i el 15 de juliol en tots els secans orientals i entre l’1 de maig i l’1 de setembre en els 

secans occidentals. Excepcionalment, a la zona de Torreribera de la ZEPA de Secans de 

Mas de Melons-Alfés es permet la pastura a partir de l’1 de juliol. 

Es condició bàsica lligada al compromís que no es realitzin actuacions a fi de produir la mort de les 
aus, capturar-les, perseguir-les o molestar-les, sobretot en el període de cria i reproducció. 
S’exceptuen les accions i espècies regulades per la normativa de cacera. Aquesta condició es 
qualifica com a compromís excloent. 

Compromisos principals: 

 Realitzar un únic tractament insecticida o fungicida durant el període de 5 anys. En l’aplicació 

d’aquests productes, si ocorre, es tindran en compte les frases SPe5, SPe 6 i SPe 7 sobre 

protecció de les aus. No s’han d’aplicar productes que continguin les frases R55 i R58. En el cas 

excepcional que es produeixin plagues o malalties que puguin afectar greument la producció i la 

seva qualitat, es podran realitzar més tractaments sempre amb la prèvia autorització del Servei de 

Sanitat Vegetal del DARP. 

 Anualment s’efectuarà un màxim de dos tractaments herbicides en conreus de sembra directa i un 

màxim d’un tractament en conreus convencionals. Es tindran en compte les frases SPe5, SPe 6 i 

SPe 7. No s’han d’aplicar productes que continguin les frases R55, R56, R57 i R58. La resta 

d’operacions de desherbat es realitzaran de forma mecànica. És condició bàsica lligada a aquest 

compromís que només s’utilitzin productes fitosanitaris autoritzats (inscrits en el registre de 

Productes Fitosanitaris conforme a la Llei de Sanitat Vegetal 43/2002), aquesta condició es 

qualifica com a compromís excloent; i la condició de que s’utilitzin adequadament d’acord amb les 

indicacions de l’etiqueta (emmagatzematge segur, lloc d’emmagatzematge, protecció de l’aigua, 

llicència per a l’ús de productes específics, etc.) ajustant-se a les exigències del programa de 

vigilància de Catalunya. 

 Queda prohibit el pasturatge dels rostolls del 15 d’abril al 15 de juliol en tots els secans orientals i 

del 15 d’abril a l’1 d’agost als secans occidentals. Excepcionalment, i a la zona de Torreribera de la 

ZEPA de Secans de Mas de Melons-Alfés, es permet la pastura a partir de l’1 de juliol. Es condició 

bàsica lligada al compromís que no es realitzin actuacions a fi de produir la mort de les aus, 

capturar-les, perseguir-les o molestar-les, sobretot en el període de cria i reproducció. S’exceptuen 

les accions i espècies regulades per la normativa de cacera. Aquesta condició es qualifica com a 

compromís excloent. 

b) Gestió del guaret 

Compromisos bàsics: 

 A la superfície de guaret, no es permetrà cap tipus de tractament amb fitosanitaris o herbicides, 

aplicació de fertilitzants o qualsevol tractament químic. És condició bàsica lligada al compromís que 

només s’utilitzin productes fitosanitaris autoritzats (inscrits en el registre de Productes Fitosanitaris 

conforme a la Llei de Sanitat Vegetal 43/2002) , aquesta condició es qualifica com a compromís 

excloent; i la condició de que s’utilitzin adequadament  d’acord amb les indicacions de l’etiqueta 

(emmagatzematge segur, lloc d’emmagatzematge, protecció de l’aigua, llicència per a l’ús de 

productes específics, etc.) ajustant-se a les exigències del programa de vigilància de Catalunya. 

 No està permès realitzar cap tractament mecànic o treball agrícola, amb l’excepció de: 
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o La sega mecànica i el llaurat del guaret de l’1 de setembre al 15 d’abril. En realitzar la sega 

serà obligatori retirar el material vegetal resultant, excepte is s’utilitza picadora. 

Excepcionalment, a la zona de Torreribera de la ZEPA dels Secans de Mas de Melons-

Alfés es permetrà aquesta sega i el llaurat es realitzi entre l’1 de setembre i el 15 de maig. 

o La pastura dels guarets fora del període comprès entre el 15 d’abril i el 15 de juliol en tots 

els secans orientals i entre l’1 de maig i l’1 de setembre en els secans occidentals. 

Excepcionalment, a la zona de Torreribera de la ZEPA dels Secans de Mas Melons-Alfés 

es permet el pasturatge a partir de l’1 de juliol. 

Es condició bàsica lligada al compromís que no es destrueixin ni es danyin de manera deliberada 
els nius, els ous o les àrees de reproducció, hibernada o repòs de les aus. Aquesta condició es 
qualifica com a compromís excloent. 

Compromisos principals: 

 Realitzar una operació de sega, llaurat o pasturatge com a mínim una vegada cada 2 anys, 

respectant les dates permeses. 

 Els guarets amb coberta herbàcia només es podran canviar d’ubicació (recinte) després de tres 

anys agrícoles seguits mantenint els criteris generals. 

 

Compromisos comuns a totes les subactuacions i valorables segons la gravetat de l’incompliment 

 El quadern d’explotació s’haurà de mantenir actualitzat i haurà de contenir tota la informació que 

demana. 

- No tenir el quadern o trobar-lo sense omplir serà considerat un compromís bàsic. 

- Tenir el quadern actualitzat o amb incorreccions de tres mesos o més serà considerat un 

compromís principal. 

- Tenir el quadern actualitzat o amb incorreccions de menys de tres mesos serà considerat 

un compromís secundari. 

Quantia dels ajuts 

En la subactuació de Gestió de cereals i superfície lliure de sembra, el compromís de deixar la superfície 
lliure de sembra amb coberta vegetal equivalent a un mínim del 10% de la superfície de l’explotació és de 
naturalesa similar a la del component verd, pel que s’estableixen primes diferenciades i es comprova si 
existeix o no el doble finançament. 

 

 

 

 

 

 

El càlcul de les primes es realitzarà aplicant la superfície de les unitats mínimes de conreu agroambiental 
(UMCA) següents: 30 ha de superfície de cereals i guarets. 

Prioritats 

En el cas que l’import total de les sol·licituds presentades superi la dotació pressupostària disponible, es 
realitzarà una compensació parcial de primes del 80%. Si malgrat això encara se supera la dotació, 
s’atendran les sol·licituds sobre la base dels criteris de priorització següents: 

 Beneficiaris que estiguin dins els cinc anys de compromís inicial: 30 punts. 

Actuació euros/ha 

Gestió de cereals i superfície lliure de sembra sense 
coincidència amb el component verd  

163 

Gestió de cereals i superfície lliure de sembra amb coincidència 
amb el component verd 

145 

Gestió del guaret 266 
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 Sol·licitants que contemplin realitzar el conjunt de totes les actuacions contemplades en la mesura: 

15 punts. 

 Beneficiaris amb compromisos de campanyes anteriors de la línia del PDR 2007-2013 de Millora 

dels hàbitats esteparis de la Plana Agrícola de la XN 2000: 10 punts. 

En el cas que no existeixin disponibilitats financeres suficients per cobrir les sol·licituds de l'últim tram 

de puntuació, s'aplicarà el desempat de les sol·licituds en les quals el sistema d'ordenació serà de 

major a menor nombre d'hectàrees sol·licitades fins a esgotar el pressupost disponible per l'ajut, sense 

reduir proporcionalment la intensitat de l'ajut per les sol·licituds que es puguin atendre. 

 

Incompatibilitats 

L’ajut de Millora dels hàbitats esteparis de la Plana Agrícola de Xarxa Natura 2000 és incompatible a nivell 
de recinte amb: 

 Agricultura ecològica. 

 

Documentació  

A més de presentar, si s’escau, la documentació general referida a l’apartat 4.1 i determinats impresos 
específics generats per l’aplicació DUN, la documentació específica a presentar per aquesta línia 
agroambiental és la següent: 

 Si és el primer any de sol·licitud de l’ajut o si és sol·licitant de superfícies provinents de subrogació, 

pla agroambiental en el que es descrigui la situació de partida de l’explotació, així com els objectius 

a assolir. Aquest tràmit es realitzarà a través de la Oficina Virtual de Tràmits.  

 

 

4.2.2.4. Apicultura per a la millora de la biodiversitat 

La realització d’aquesta acció té com a objectiu millorar la biodiversitat en els agroecosistemes fràgils on 
puguin existir espècies relictes mitjançant actuacions dirigides a promoure sistemes d’explotació apícola 
que incloguin una major base territorial. 

Recordeu: 

En l’actuació de Gestió de cereals i superfícies lliure de sembra, s’ha de declarar de manera 
diferenciada la superfície de cereal i la superfície lliure de sembra, marcant per a cadascuna de 
les superfícies el producte pertinent. 

S’ha de tenir en compte que la superfície mínima lliure de sembra ha de ser del 10% del total de 
superfícies de l’explotació pel qual s’ha sol·licitat l’actuació de gestió de cereals i superfícies 
lliures de sembra. Si aquesta superfície és superior a 1ha es distribuirà en franges d’amplada 
mínima de 5 metres en un dels marges de la parcel·la i anualment es permetrà la seva 
rotació/canvi d’ubicació. Aquesta superfície lliure de sembra el producte a declarar és guaret no 
sie/superfície lliure de sembra o guaret sie/superfície lliure de sembra. 

En l’actuació de Gestió del guaret, el producte a declarar es guaret no sie/ superfície lliure de 
sembra o guaret sie/superfície lliure de sembra. Tenir en compte que la superfície mínima 
permesa per aquesta actuació és de 0,5ha i que no es podrà canviar d’ubicació fins al cap de 3 
anys. L’aixecament del guaret sempre s’haurà de realitzar a partir de l’1 de setembre. 

En cas de ser el/la receptor/a de subrogació total o parcial, cal fer-ho constar expressament a la 
DUN en cada un dels recintes subrogats, i adjuntar documentació justificativa (imprès A0743-
DO5, que es genera al realitzar la DUN, convenientment signat i en cas de defunció, 
documentació acreditativa dels drets del subrogat: acceptació herència, ...). 
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Aquesta línia es qualifica d'acció de renovació, per la qual cosa només s'hi poden acollir les persones 

beneficiàries que han de renovar els compromisos de la campanya 2015. 

 

Persones beneficiàries 

Es podran beneficiar dels ajuts les persones titulars d’explotacions apícoles, que subscriguin els 
compromisos agroambientals, així com aquesta actuació agroambiental mitjançant el CGE. 

 

Requisits 

 Estar inscrit al Registre oficial d’explotacions ramaderes. 

 Sol·licitar l’actuació agroambiental per un mínim de cent cinquanta arnes. 

 La superfície d’acollida serà la de vegetació entomòfila, caracteritzada per ecosistemes per 

biodiversitat fràgil propis de pastius i agrosistemes propis de la devesa, així com les de zones amb 

biodiversitat fràgil i vegetació autòctona. S’entendrà per aquesta superfície les zones definides com 

a Xarxa Natura 2000 i zones d’usos forestals (FO), pastures arbrades (PA), pastures arbustives 

(PR) i pastius (PS) del SIGPAC. 

Compromisos específics 

Compromisos principals: 

 La densitat ha de ser d’una arna cada dues hectàrees de vegetació autòctona aprofitable per a les 

abelles, d’acord amb els valors declarats a la DUN. És condició bàsica lligada al compromís que les 

explotacions apícoles han de respectar una distància de 100 metres amb altres explotacions 

ramaderes, independentment que siguin apícoles o no i entre assentaments apícoles. 

 Cada abellar no tindrà més de vuitanta arnes i la distància entre assentaments serà superior a un 

quilòmetre, i s’han d’emplaçar permanentment en zones de biodiversitat fràgil i de vegetació 

autòctona; amb l’excepció d’un màxim de quatres mesos de transhumància durant un període de 6 

mesos entre març i setembre, que la poden realitzar com a màxim el 70% de les arnes. 

 S’ha de comunicar al DARP la ubicació dels assentaments i els seus moviments. 

Compromisos comuns a totes les subactuacions i valorables segons la gravetat de l’incompliment 

 El quadern d’explotació s’haurà de mantenir actualitzat i haurà de contenir tota la informació que 

demana. 

- No tenir el quadern o trobar-lo sense omplir serà considerat un compromís bàsic. 

- Tenir el quadern actualitzat o amb incorreccions de tres mesos o més serà considerat un 

compromís principal. 

- Tenir el quadern actualitzat o amb incorreccions de menys de tres mesos serà considerat 

un compromís secundari. 

 

Quantia dels ajuts  

L’ajut és de 18 euros/arna i any. 

El càlcul de les primes es realitzarà aplicant les arnes de les unitats mínimes de bestiar agroambiental 
(UMBA) següent: 300 arnes 

 

Prioritats 
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En el cas que l’import total de les sol·licituds presentades superi la dotació pressupostària disponible, es 
realitzarà una compensació parcial de primes del 80%. Si malgrat això encara es supera la dotació, 
s’atendran les sol·licituds sobre la base dels criteris de priorització següents: 

 Beneficiaris que estiguin dins dels cinc anys de compromís inicial: 30 punts. 

 Persones titulars d’explotacions apícoles amb més de 500 arnes: 20 punts. 

 Persones titulars d’explotacions apícoles entre 300 i 500 arnes: 15 punts. 

 Persones titulars d’explotacions agràries ecològiques inscrites al Registre del CCPAE en data 31 

de desembre de 2014: 5 punts. 

En el cas que no existeixin disponibilitats financeres suficients per cobrir les sol·licituds de l'últim tram 

de puntuació, s'aplicarà el desempat de les sol·licituds en les quals el sistema d'ordenació serà de 

major a menor nombre d'hectàrees sol·licitades fins a esgotar el pressupost disponible per l'ajut, sense 

reduir proporcionalment la intensitat de l'ajut per les sol·licituds que es puguin atendre. 

 

Documentació 

A més de presentar, si s’escau, la documentació general referida a l’apartat 4.1 i determinats impresos 
específics generats per l’aplicació DUN, la documentació específica a presentar per aquesta línia 
agroambiental és la següent: 

 Si és el primer any de sol·licitud de l’ajut o si és sol·licitant de superfícies provinents de subrogació, 

pla agroambiental en el que es descrigui la situació de partida de l’explotació, així com els objectius 

a assolir. Aquest tràmit es realitzarà a través de la Oficina Virtual de Tràmits. 

 Comunicació de la ubicació dels assentaments i els seus moviments. 

 

 

4.2.2.5. Sistemes alternatius a la lluita química 

La realització d’aquesta acció té com a objectiu la reducció en l’aplicació de productes químics mitjançant 
el foment de l’aplicació de sistemes alternatius a la lluita química contra plagues i malalties en cultius de 
fruiters, vinya, olivera, cítrics i hortalisses. 

Les tècniques alternatives a la lluita química s’aplicaran en els cultius i plagues que es relacionen a 
continuació: 

Fruiters de llavor (Pomera, perera i codonyer) 

Captura massiva o atracció i mort contra la mosca de la fruita (Ceratitis capitata) 

Confusió sexual contra carpocapsa (Cydia pomonella) 

Fruiters de pinyol (Presseguer, nectariner prunera i albercoquer) 

Recordeu: 
A la DUN cal indicar el nombre d’arnes acollides a l’ajut (però no és necessari declarar els 
recintes de la superfície de pecoreig) i respectar les densitats requerides de 1 arna per cada 2 
hectàrees. 
Les arnes objecte d’ajut s’han de situar en una zona de pecoreig dins de Xarxa Natura 2000 i 
zones d’usos forestals (FO), pastures arbrades (PA), pastures arbustives (PR) i pastius (PS).  
S’ha de comunicar la ubicació dels assentaments i els seus moviments al DARP.La subrogació 
dels compromisos d’aquesta mesura només és possible si prèviament hi ha la transmissió de la 
marca oficial i dels animals reproductors. En cas de ser el receptor d’aquesta subrogació, cal fer 
la sol·licitud mitjançant la DUN, i adjuntar documentació justificativa (imprès A0743-DO5 
convenientment signat i en cas de defunció, documentació acreditativa dels drets del subrogat: 
acceptació herència, ...). 
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Captura massiva o atracció i mort contra la mosca de la fruita (Ceratitis capitata) 

Confusió sexual contra anarsia (Anarsia lineatella) i/o Confusió sexual contra grafolita  (Grapholita 
molesta) 

 

Fruiters de pinyol (Cirerer) 

Captura massiva contra Drosophila suzukii 

Comarques: Baix Llobregat, Maresme, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Alt Camp, Alt Penedès, Priorat, 
Conca de Barberà, Alt i Baix Empordà, Noguera i Segrià. 

Fruits de closca (Noguera) 

Confusió sexual contra carpocapsa (Cydia pomonella) 

Cítrics 

Captura massiva o atracció i mort contra la mosca de la fruita (Ceratitis capitata) 

Confusió sexual contra el poll roig californià (Aonidiella aurantii) 

Comarques: Baix Ebre, Montsià, Baix Camp, Ribera d’Ebre 

Vinya 

Confusió sexual contra el cuc del raïm (Lobesia botrana) 

Olivera 

Captura massiva o atracció i mort contra la mosca de l’olivera (Bacterocera oleae) 

Hortícoles 

Aportació de fauna útil: depredadors i/o parasitoids contra pugons, trips, mosca blanca, aranya, 
cotxinilles, minadores i lepidòpters 

Solarització per al control de nematodes i fongs fitopatògens del terra 

Implantacions de marges amb plantes reservoris de fauna auxiliar. 

Ornamentals 

Aportació de fauna útil: depredadors i/o parasitoids contra pugons, trips, mosca blanca, aranya, 
cotxinilles, minadores i lepidòpters. 

Maduixera 

Captura massiva contra Drosophila suzukii.  

Comarques: Baix Llobregat, Maresme, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Alt Camp, Priorat, Conca de 
Barberà, Alt i Baix Empordà, Noguera i Segrià. 

Aportació de fauna útil: depredadors i/o parasitoids contra pugons, trips, mosca blanca, aranya, 
cotxinilles, minadores i lepidòpters. 

 

Aquesta línia es qualifica d'acció de renovació, per la qual cosa només s'hi poden acollir les persones 

beneficiàries que han de renovar els compromisos de la campanya 2015. 

 

Persones beneficiàries 

Es podran beneficiar dels ajuts les persones titulars d’explotacions agràries que subscriguin els 
compromisos agroambientals mitjançant el CGE. 

Requisits de l’actuació subvencionable 
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 Pertànyer a una Agrupació de Defensa Vegetal (d’ara en endavant ADV) o estar inscrit en el 

registre de Productors de producció integrada (CCPI) amb la totalitat de la superfície acollida a 

l’ajut i complir les obligacions que en deriven. 

 La superfície mínima on s’ha de dur a terme l’actuació es d’1ha per a tots els cultius excepte per 

als cultius hortícoles i maduixera a l’aire lliure, que serà de 0,5ha, i hortícoles, ornamentals i 

maduixa sota coberta que serà de 0,1ha. 

 Mantenir una superfície de cultiu mínima homogènia, amb l’objectiu que els sistemes alternatius a 

la lluita química tinguin la màxima efectivitat. Segons el tipus de cultiu les superfícies mínimes 

seran les següents: 

o Fruiters de llavor, pinyol, noguera i cítrics: 1ha 

o Vinya: 40ha 

o Olivera: 20ha 

o Hortícoles i maduixa a l’aire lliure:0,5ha 

o Hortícoles, ornamentals i maduixa sota coberta: 0,1ha 

En cas de no assolir la superfície mínima exigida, els agricultors podran agrupar-se amb altres 
membres de la seva ADV o del CCPI. 

S’entén per superfície mínima homogènia l’àrea d’influència de la mesura per tal que aquesta pugui 
ser tècnicament efectiva. 

De forma general, segons el tipus de cultiu, aquestes superfícies homogènies (àrea d’influència de 
la mesura) hauran de complir els requisits següents: 

- Fruiters de llavor, fruiters de pinyol, noguera, cítrics i cirerer: La superfície acollida a l’ajut podrà 
estar distribuïda en una àrea més amplia sempre que la superfície no acollida no superfí el 5% de 
la superfície total acollida a l’ajut i el sistema sigui tècnicament efectiu. 

- Vinya: La superfície acollida a l’ajut podrà estar distribuïda en una àrea més amplia sempre que la 
superfície no acollida no superi el 50% de la superfície total acollida a l’ajut i el sistema sigui 
tècnicament efectiu. 

- Olivera: La superfície acollida a l’ajut podrà estar distribuïda en una àrea més amplia sempre que 
la superfície no acollida no superi el 50% de la superfície total acollida a l’ajut i el sistema sigui 
tècnicament efectiu. En el cas que aquest percentatge sigui més elevat, caldrà que com a mínim el 
50% de la superfície d’olivera estigui tractada amb captura massiva i/o atracció i mort. En ambdós 
casos cal que el sistema sigui tècnicament efectiu, preci informe del Servei de Sanitat Vegetal del 
DARP, en base a l’informe tècnic de la persona tècnica assessora en gestió integrada de plagues 
de l’ADV o de Producció Integrada. 

- Hortícoles: Per la mesura d’implantació de marges, els marges es podran distribuir dins dels 
recintes acollits a la mesura o fora d’aquests recintes. En cas que els marges s’instal·lin fora dels 
recintes aquests s’hauran de declarar a la DUN. Els marges s’hauran de mantenir en bon estat 
durant tot l’any. La distància màxima des del marge fina a la darrera fila de plantes conreades no 
podrà ser superior a 200m. 

En qualsevol cas, la definició concreta d’aquestes superfícies homogènies s’ha de fer, en tots els 
casos, sota criteris tècnics establerts per la persona tècnica assessora en Gestió Integrada de 
Plagues (reconeguda pel DARP) de l’ADV o de Producció Integrada. 

 
Compromisos específics 

Compromís excloent: 

 Utilitzar obligatòriament a les superfícies acollides a aquest ajut, tècniques alternatives a la lluita 

química contra plagues o malalties, com la confusió sexual amb feromones, la captura massiva i 

sistemes d’atracció i mort, la lluita biològica o els mètodes físics com la solarització. En cas que el 

nivell de plaga superi els límits de control, es podran aplicar tractaments amb els productes 

fitosanitaris autoritzats en el cultiu, amb autorització del tècnic assessor en Gestió Integrada de 

Plagues (GIP) d’una ADV o de producció integrada. En el cas de conreus de fruiters de llavor, 

pinyol i cítrics, quan estiguin afectats per vàries de les plagues que s’assenyalen més endavant, 
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aplicaran obligatòriament les tècniques alternatives que s’assenyalen per cada plaga. Quan 

estiguin afectats únicament per una de les plagues, només s’aplicaran la tècnica alternativa per a la 

plaga detectada. És condició bàsica lligada al compromís que l’explotació disposi dels registres 

relatius a l’ús de fitosanitaris (segons el Reial Decret 1311/2012, que estableix l’ús sostenible dels 

productes fitosanitaris); que només s’utilitzin productes fitosanitaris autoritzats (inscrits en el 

registre de Productes Fitosanitaris conforme a la Llei de Sanitat Vegetal 43/2002), aquesta condició 

es qualifica com a compromís excloent; i que s’utilitzin adequadament  d’acord amb les indicacions 

de l’etiqueta (emmagatzematge segur, lloc d’emmagatzematge, protecció de l’aigua, llicència per a 

l’ús de productes específics, etc.) ajustant-se a les exigències del programa de vigilància de 

Catalunya. 

 

Compromisos principals: 

 En cas de realitzar la solarització, s’haurà de disposar d’un informe del tècnic assessor de l’ADV o 

del CCPI de la presencia de nematodes i fongs fitopatògens del terra i cobrir el 100% de la 

superfície compromesa durant els cinc anys del compromís, com a mínim un mes a l’estiu. Aquesta 

mesura es podrà realitzar a tota la superfície compromesa el primer any o fraccionadament amb un 

mínim d’una cinquena part de la superfície cada any. 

 Per a la implantació de marges amb plantes reservoris de fauna auxiliar s’hauran d’utilitzar plantes 

herbàcies i arbustos d’efectivitat demostrada i que indicarà el Servei de Sanitat Vegetal anualment 

en un llistat. En el cas de plantes herbàcies (Alyssum maritimum i Calendula officinalis...) s’hauran 

de plantar i mantenir un mínim de 3 plantes cada 25m
2
 de la parcel·la agrícola o hivernacle i en el  

 cas de marges amb arbustos 1 planta cada 100m
2
 de parcel·la o hivernacle. 

 
 
 
Compromisos comuns a totes les subactuacions i valorables segons la gravetat de l’incompliment 

 El quadern d’explotació s’haurà de mantenir actualitzat i haurà de contenir tota la informació que 

demana. 

- No tenir el quadern o trobar-lo sense omplir serà considerat un compromís bàsic. 

- Tenir el quadern actualitzat o amb incorreccions tres mesos o més serà considerat un 

compromís principal. 

- Tenir el quadern actualitzat o amb incorreccions de menys de tres mesos serà considerat 

un compromís secundari. 

Quantia dels ajuts 

 euros/ha 

Fruiters de llavor (Pomera, perera i codonyer)  

Captura massiva o atracció i mort contra la mosca de la fruita (Ceratitis capitata) 134 

Confusió sexual contra carpocapsa (Cydia pomonella) 71 

Fruiters de pinyol (Nectariner, Presseguer, Prunera i Albercoquer)  

Captura massiva o atracció i mort contra la mosca de la fruita (Ceratitis capitata) 174 

Confusió sexual contra anarsia (Anarsia lineatella) 74 

Confusió sexual contra grafolita (Grapholita molesta) 41 

Fruiters de pinyol (Cirerer)  

Captura massiva contra Drosophila suzukii 121 

Fruits de closca (Noguera)  

Confusió sexual contra carpocapsa (Cydia pomonella) 71 

Cítrics  

Captura massiva o atracció i mort contra la mosca de la fruita (Ceratitis capitata) 118 

Confusió sexual contra el poll roig californià (Aonidiella aurantii) 210 

Vinya  

Confusió sexual contra el cuc del raïm (Lobesia botrana) 92 
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Olivera  

Captura massiva o atracció i mort contra la mosca de l’olivera (Bactrocera oleae) 111 

Hortícoles  

Aportació de fauna útil: depredadors i/o parasitoids contra pugons, trips, mosca 
blanca, minadores i lepidòpters 

400 

Solarització per al control de nematodes i fongs fitopatògens del terra 150 

Implantació de marges amb plantes reservoris de fauna auxiliar 515 

Ornamentals  

Aportació de fauna útil: depredadors i/o parasitoids contra pugons, trips, mosca 
blanca, minadores i lepidòpters 

400 

Maduixera  

Captura massiva contra Drosophila suzukii 121 

Aportació de fauna útil: depredadors i/o parasitoids contra pugons, trips, mosca 
blanca, minadores i lepidòpters 

400 

 

El càlcul de les primes es realitzarà aplicant la superfície de les unitats mínimes de conreu agroambiental 
(UMCA) següents: 

 UMCA 

Fruiters de llavor 15 

Fruiters de pinyol 15 

Fruits de closca (Noguera) 15 

Cítrics 20 

Vinya 15 

Olivera 20 

Hortícoles 15 

Ornamentals 15 

Maduixera 15 

 

 

Prioritats 

En el cas que l’import total de les sol·licituds presentades superi la dotació pressupostària disponible, es 
realitzarà una compensació parcial de primes del 80%. Si malgrat això encara se supera la dotació, 
s’atendran les sol·licituds d’acord amb la puntuació que s’atorgui sobre la base dels criteris de priorització 
següents: 

 Beneficiaris que estiguin dins els cinc anys de compromís inicial: 30 punts. 

 Tractaments alternatius en els conreus d’horta, ornamentals, maduixa i cirerer: 25 punts. 

 Tractaments per a la resta de conreus (en cas de tractaments per a dues plagues o més, només es 

comptabilitza una vegada): 15 punts. 

 Beneficiaris amb compromisos de campanyes anteriors de les línies del PDR 2007-2013 de 

Producció Integrada i/o Sistemes alternatius a la lluita química en el conreu de la vinya: 5 punts. 

 Expedients ubicats en àrees on s’han substituït tractaments aeris: 5 punts 

 Explotacions ubicades, en més d’un 50% de la superfície i/o l’explotació ramadera, en Xarxa 

Natura 2000: 4 punts 

 Sol·licitants de la mesura de Producció Integrada 2014-2020: 3 punts. Aquesta puntuació no 

s’acumula a la de beneficiaris amb compromisos de campanyes anteriors del PDR 2007-2013. 

Aquestes puntuacions s’aplicaran sempre que es garanteixi el compliment dels requisits de mantenir una 
superfície de cultiu mínima homogènia per a l’efectivitat del tractament. 
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En el cas que no existeixin disponibilitats financeres suficients per cobrir les sol·licituds de l’últim tram de 
puntuació es prioritzaran les sol·licituds corresponents a les àrees de conreus homogènies de major 
superfície. 

En el cas que no existeixin disponibilitats financeres suficients per cobrir les sol·licituds de l'últim tram de 

puntuació, s'aplicarà el desempat de les sol·licituds en les quals el sistema d'ordenació serà de major a 

menor nombre d'hectàrees sol·licitades fins a esgotar el pressupost disponible per l'ajut, sense reduir 

proporcionalment la intensitat de l'ajut per les sol·licituds que es puguin atendre. 

 

Incompatibilitats 

Pel mateix conreu, l’ajut de Sistemes alternatius a la lluita química és incompatible a nivell de recinte amb: 

 L’ajut d’Agricultura ecològica 

 L’ajut de Sanitat Vegetal de Prevenció i lluita contra la mosca de l’olivera. 

Documentació 

A més de presentar, si s’escau, la documentació general referida a l’apartat 4.1 i determinats impresos 
específics generats per l’aplicació DUN, la documentació específica a presentar per aquesta línia 
agroambiental és la següent: 

 Si és el primer any de sol·licitud de l’ajut o si és sol·licitant de superfícies provinents de subrogació, 

pla agroambiental en el que es descrigui la situació de partida de l’explotació, així com els objectius 

a assolir. Aquest tràmit es realitzarà a través de la Oficina Virtual de Tràmits. 

 Factures justificatives de l’aplicació de mètodes alternatius a la lluita química que s’hauran de 

presentar abans del 15 d’octubre de cada any per a tots els sistemes, excepte per a l’aportació de 

fauna útil; depredadorsi/o parasitoids contra pugons, trips, mosca blanca, aranya, cotxinilles, 

minadores i lepidòpters, i la implantació de marges amb plantes reservoris de fauna auxiliar, que 

serà fins el 31 de desembre. 

 En cas de solarització, informe del tècnic assessor de l’ADV o Producció Integrada de la presència 

de nematodes i fongs fitopatògens del terra i factures justificatives del material emprat, que 

s’hauran de presentar abans del 15 d’octubre de cada any. 

 

 

Recordeu: 
Per tal d’arribar a les superfícies mínimes homogènies, els sol·licitants es poden associar amb altres 
membres d’una agrupació de defensa vegetal o del CCPI tal com estableix l’ordre que regula els ajuts. 
A la DUN cal marcar a nivell de recinte, l’opció adient segons el cultiu i el tractament que es vulgui 
aplicar. 
Cal  justificar mitjançant factures els sistemes alternatius a la lluita química emprats i la dosi aplicada, 
abans del 15 d’octubre, excepte per a l’aportació de fauna útil , depredadors i/o parasitoides contra 
pugons, trips, mosca blanca, aranya, cotxinilles, minadores i lepidòpters, i la implantació de marges 
amb plantes reservoris de fauna auxiliar, que serà fins el 31 de desembre. 
Per realitzar la solarització cal entregar l’informe del tècnic assessor de l’ADV o CCPI de la presència al 
sòl de nematodes i fongs fitopatògens i les factures justificatives del material emprat, abans del 15 
d’octubre. 
En cas de ser el receptor de subrogació total o parcial, cal fer-ho constar expressament a la DUN en 
cada un dels recintes subrogats, i adjuntar documentació justificativa (imprès A0743-DO5 
convenientment signat i en cas de defunció, documentació acreditativa dels drets del subrogat: 
acceptació herència...). 
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4.2.2.6. Producció integrada 

L’objectiu de la mesura es reduir la contaminació d’aigües i sòls, fomentar la biodiversitat i millorar 
l’eficiència dels recursos naturals, donant suport a l’adopció de metodologies de producció vegetal que 
utilitzin al màxim els recursos i mecanismes de producció naturals per tal d’assegurar, al llarg termini una 
agricultura sostenible i la protecció dels recursos naturals. 

Aquesta línia es qualifica d'acció de renovació, per la qual cosa només s'hi poden acollir les persones 

beneficiàries que han de renovar els compromisos de la campanya 2015. 

 

Persones beneficiàries 

Es podran beneficiar dels ajuts les persones titulars d’explotacions agràries. 

Requisits de l’acció subvencionable 

 Disposar d’una superfície mínima on s’ha de dur a terme l’actuació d’1 hectàrea per a tots els 

cultius excepte per als cultius hortícoles que serà de 0,5ha. 

 Estar inscrit al Registre de productors/res de producció integrada amb la totalitat  de la superfície 

acollida a l’ajut i complir les obligacions que se’n deriven. La sol·licitud d’inscripció al Consell Català 

de la Producció Integrada (CCPI) s’haurà d’haver realitzat abans del 30 de juny de l’any en què se 

sol·licita l’ajut. 

Compromisos específics 

Compromisos bàsics: 

 Obtenir la certificació a través d’una entitat de control i certificació acreditativa per ENAC a través 

de la norma EN-45011 o l’equivalent (ISO 17065) o del mateix Consell, que acrediti el compliment 

del que fixen les normes tècniques específiques de producció integrada, així com que acredita la 

resta de normativa vigent. És condició bàsica lligada al compromís que l’explotació disposi dels 

registres relatius a l’ús de fitosanitaris (segons el Reial Decret 1311/2012, que estableix l’ús 

sostenible dels productes fitosanitaris), que només s’utilitzin productes fitosanitaris autoritzats 

(inscrits en el registre de Productes Fitosanitaris conforme a la Llei de Sanitat Vegetal 43/2002), 

aquesta condició es qualifica com a compromís excloent, i que s’utilitzin adequadament  d’acord 

amb les indicacions de l’etiqueta (emmagatzematge segur, lloc d’emmagatzematge, protecció de 

l’aigua, llicència per a l’ús de productes específics, etc.) ajustant-se a les exigències del programa 

de vigilància de Catalunya. 

Compromisos principals 

 Aplicar la producció integrada a la totalitat de la superfície de l’explotació dedicada a la mateixa 

orientació productiva (cultiu i varietat), objecte d’ajut i que figuri inscrita en el Registre del Consell 

Català de la Producció Integrada. 

Compromisos secundaris 

 Realitzar la formació específica establerta per a la producció integrada, d’acord amb el que 

especifica l'Ordre ARP/69/2003, de 14 de febrer. El termini màxim per a la inscripció o matriculació 

en els centres oficials serà el 15 d’octubre de l’any de sol·licitud i la seva realització i homologació 

fins al 15 d’octubre de l’any posterior a la sol·licitud. 

Compromisos valorables segons la gravetat de l’incompliment 

 El quadern d’explotació s’haurà de mantenir actualitzat i haurà de contenir tota la informació que 

demana. 

- No tenir el quadern o trobar-lo sense omplir serà considerat un compromís bàsic. 
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- Tenir el quadern actualitzat o amb incorreccions de tres mesos o més serà considerat un 

compromís principal. 

- Tenir el quadern actualitzat o amb incorreccions de menys de tres mesos serà considerat 

un compromís secundari. 

Quantia dels ajuts 

Conreu  euros/ha 

Fruiters de llavor 189 

Fruiters de pinyol 188 

Ametlla de secà 158 

Ametlla de regadiu 176 

Avellana de secà 304 

Avellana de regadiu 358 

Cítrics (taronja i mandarina) 151 

Olivera de secà 129 

Olivera de regadiu 147 

Raïm per vinificació 145 

Hortícoles a l’aire lliure 119 

Hortícoles sota plàstic 224 

Alfals 41 

Cereals d’hivern 51 

Cereals d’estiu 54 

El càlcul de les primes es realitzarà aplicant la superfície de les unitats mínimes de conreu agroambiental 
(UMCA) següents: 

 

Conreu  UMCAS 

Fruiters de llavor 15 

Fruiters de pinyol 15 

Fruiters seca 15 

Cítrics 20 

Olivera 20 

Vinya 15 

Hortícoles a l’aire lliure 15 

Hortícoles sota plàstic 15 

Conreus herbacis 30 

Prioritats 

En el cas que l’import total de les sol·licituds presentades superi la dotació pressupostària disponible, es 
realitzarà una compensació parcial de primes del 80%. Si malgrat això encara se supera la dotació, 
s’atendran les sol·licituds d’acord amb la puntuació que s’atorgui sobre la base dels criteris de priorització 
següents: 

 Beneficiaris que estiguin dins els cinc anys de compromís inicial: 30 punts. 

 Explotacions ubicades, en més d’un 50% de la superfície i/o explotació ramadera, en zones 

muntanya amb limitacions naturals o Xarxa Natura 2000: 10 punts. 

 Beneficiaris amb compromisos de campanyes anteriors de les línies del PDR 2007-2013 de 

Producció Integrada, Sistemes alternatius a la lluita química en el conreu de la vinya o Agricultura 

Racional: 5 punts. 

 Sol·licitants de la mesura de Sistemes alternatius de la lluita química 2014-2020: 3 punts. 

 Explotacions que figurin inscrites en el registre del CCPI a 31 de desembre del 2014: 3 punts. 
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En el cas que no existeixin disponibilitats financeres suficients per cobrir les sol·licituds de l'últim tram 

de puntuació, s'aplicarà el desempat de les sol·licituds en les quals el sistema d'ordenació serà de 

major a menor nombre d'hectàrees sol·licitades fins a esgotar el pressupost disponible per l'ajut, sense 

reduir proporcionalment la intensitat de l'ajut per les sol·licituds que es puguin atendre. 

 

Incompatibilitats 

Pel mateix conreu, l’ajut de producció integrada es incompatible a nivell de recinte amb els següents ajuts: 

 - Agricultura Ecològica 

 - Gestió de fertilitzants 

Documentació 

A més de presentar, si s’escau, la documentació general referida a l’apartat 4.1 i determinats impresos 
específics generats per l’aplicació DUN, la documentació específica a presentar per aquesta línia 
agroambiental és la següent: 

 Si és el primer any de sol·licitud de l’ajut o si és sol·licitant de superfícies provinents de subrogació, 

pla agroambiental en el que es descrigui la situació de partida de l’explotació, així com els objectius 

a assolir. Aquest tràmit es realitzarà a través de la Oficina Virtual de Tràmits. 

 Imprès normalitzat de sol·licitud d’arrencada de conreus llenyosos o de canvis, quan s’escaigui. 

 

Recordeu: 

Es necessari que totes les superfícies on es demani ajut de producció integrada estiguin inscrites al 
Consell Català de Producció Integrada en data màxima 30 de juny. A la DUN 2016 figuren dades 
informatives al respecte d’aquesta inscripció a nivell de recinte de la campanya 2014. 

Es podrà realitzar un canvi de parcel·la de conreu inclosa en el contracte agroambiental únicament en 
casos excepcionals, com són la finalització de la vida productiva dels conreus llenyosos, tant per causes 
naturals com per calamitats naturals o expropiacions forçoses. En aquest cas, cal fer la sol·licitud 
mitjançant la DUN marcant, si s’escau, la casuística d’arrencada o de canvi de parcel·la/recinte i 
presentar l’imprès corresponent que es genera quan s’imprimeix. 

En cas de ser el/la  receptor/a de subrogació total o parcial, cal fer-ho constar expressament a la DUN en 
cada un dels recintes subrogats, i adjuntar documentació justificativa (imprès A0743-DO5 convenientment 
signat i en cas de defunció, documentació acreditativa dels drets del subrogat: acceptació herència...). 
Així mateix s’ha de fer el canvi de titular de la superfície subrogada al CCPI en data màxima 30 de juny. 

 

4.2.2.7. Conservació de races autòctones 

La realització d’aquesta acció té com a objectiu mantenir la variabilitat genètica de les poblacions 
ramaderes catalanes, preservar de la desaparició aquelles races que formen part del patrimoni genètic i 
cultural del territori i que, a més constitueixen la base d’explotacions tradicionals, respectuoses amb l’entorn 
i són font de productes ramaders de qualitat, però que en l’actualitat no tenen rendibilitat econòmica 
suficient. 

Aquesta línia es qualifica de nova acció i d'acció de renovació, per la qual cosa s'hi poden acollir tant les 

noves persones beneficiàries com les que han de renovar els compromisos de la campanya 2015. 

 

Persones beneficiàries 

Es podran beneficiar dels ajuts les persones titulars d’explotacions ramaderes que subscriguin els 
compromisos agroambientals mitjançant el CGE. 
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Requisits 

 Tenir races autòctones en perill d’extinció segons el Catàleg oficial de races en perill d’extinció o 

que tinguin el Llibre genealògic creat i reglamentat a Catalunya l’aptitud de les quals sigui la 

producció ramadera, diferent del lleure o l’esport. 

 Estar inscrita en el Registre d’explotacions  col·laboradores que gestiona l’associació de criadors 

reconeguda per a la gestió del Llibre genealògic corresponent a la raça. 

 Tenir els caps de bestiar inscrits en el Llibre de registre oficial de la raça corresponent. Només es 

pagarà l’ajut pels animals de l’explotació inscrits en el llibre genealògic corresponent i que participin 

en el programa de millora de la raça. 

 Les explotacions han de disposar un cens mínim de: 

o 5UBG en el cas d’animals bovins i equins 

o 3UBG en el cas d’animals ovins i caprins 

Compromisos  

Compromisos bàsics: 

 Realitzar les actuacions de pasturatge amb animals de races autòctones. És condició bàsica lligada 

al compromís que es mantingui una càrrega ramadera mínima adequada en parcel·les de pastures 

permanents. No obstant això, en cas de no assolir els nivells de càrrega ramadera adequats, es 

realitzen les tasques necessàries per evitar la invasió arbustiva i la degradació de la pastura. 

 Que almenys el 50% del ramat sigui de la raça (relació entre el cens de femelles reproductores 

segons el SIR i les femelles reproductores que consten en el llibre genealògic), excepte per a la 

vaca pallaresa i la cabra pirinenca. 

Compromisos valorables segons la gravetat de l’incompliment 

 El quadern d’explotació s’haurà de mantenir actualitzat i haurà de contenir tota la informació que 

demana. 

- No tenir el quadern o trobar-lo sense omplir serà considerat un compromís bàsic. 

- Tenir el quadern actualitzat o amb incorreccions de tres mesos o més serà considerat un 

compromís principal. 

- Tenir el quadern actualitzat o amb incorreccions de menys de tres mesos serà considerat 

un compromís secundari. 

Quantia dels ajuts  

La quantia de l’ajut s’estableix en funció de la raça i per UBG de femelles reproductores i any: 

Raça euros/UBG 

Vaca de l’Albera 200 

Vaca Bruna dels Pirineus 100 

Vaca pallaresa 200 

Ovella aranesa 200 

Ovella ripollesa 100 

Ovella xisqueta 100 

Ovella maellana 200 

Cabra Blanca de Rasquera 200 

Cabra pirinenca 200 

Cavall pirinenc 150 

Ase català 200 
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El càlcul de les primes de bestiar es realitzarà aplicant a les UBG les unitats mínimes de bestiar major 
agroambiental (UMBA) següents: 

 UMBA 

Totes les races 15 UBG 

 

 

Prioritats 

En el cas que l’import total de les sol·licituds presentades superi la dotació pressupostària disponible, es 
realitzarà una compensació parcial de primes del 80%. Si malgrat això encara se supera la dotació, 
s’atendran les sol·licituds d’acord amb la puntuació que s’atorgui sobre la base dels criteris de priorització 
següents: 

 Beneficiaris que estiguin dins els cinc anys de compromís inicial: 30 punts. 

 Persones titulars d’explotacions ramaderes de les races següents: vaca de l’Albera, vaca Pallaresa, 

ovella Aranesa, ovella Maellana, cabra Blanca de Rasquera, cabra Pirinenca i ase Català: 20 

punts. 

 Persones titulars d’explotacions ramaderes de cavall Pirinenc: 15 punts. 

 Persones titulars d’explotacions ramaderes de les races següents: vaca Bruna, ovella Ripollesa i 

ovella Xisqueta: 10 punts. 

 Persones titulars d’explotacions agràries inscrites en les associacions corresponents de la raça en 

data 31 de desembre de 2015: 3 punts. 

En el cas que no existeixin disponibilitats financeres suficients per cobrir les sol·licituds de l'últim tram de 

puntuació, s'aplicarà el desempat de les sol·licituds en les quals el sistema d'ordenació serà de major a 

menor nombre d'hectàrees sol·licitades fins a esgotar el pressupost disponible per l'ajut, sense reduir 

proporcionalment la intensitat de l'ajut per les sol·licituds que es puguin atendre. 

Documentació 

A més de presentar, si s’escau, la documentació general referida a l’apartat 4.1 i determinats impresos 
específics generats per l’aplicació DUN, la documentació específica a presentar per aquesta línia 
agroambiental és la següent: 

 Si és el primer any de sol·licitud de l’ajut o si és sol·licitant de superfícies provinents de subrogació, 

pla agroambiental en el que es descrigui la situació de partida de l’explotació, així com els objectius 

a assolir. Aquest tràmit es realitzarà a través de la Oficina Virtual de Tràmits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordeu: 
A la DUN cal sol·licitar l’ajut, indicar la raça autòctona i el nombre d’animals sol·licitats. 
 
Cal tenir els caps de bestiar inscrits al Llibre genealògic de registre oficial de la raça 
corresponent abans del 30 de juny. 
 
La subrogació dels compromisos d’aquesta mesura només és possible si prèviament hi ha 
la transmissió de tota la marca oficial o de tots els animals de l’espècie objecte de l’ajut. En 
cas de ser el receptor d’aquesta subrogació, cal fer la sol·licitud mitjançant la DUN, i 
adjuntar documentació justificativa (imprès A0743-DO5 convenientment signat i en cas de 
defunció, documentació acreditativa dels drets del subrogat: acceptació herència,...). 
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4.2.2.8. Gestió de la fertilització 

L’objectiu de l’operació és millorar les pràctiques agràries que duen a terme a les explotacions agràries 
relatives a la fertilització de conreus. Aquestes pràctiques suposen sempre un grau de sostenibilitat 
superior als requisits mínims que marca la normativa. Per tot això, s’estableixen diverses actuacions: 

 Analítiques de sòl inicial i final (A) (obligatòria) 

 Analítica de nitrats del sòl (B1) (complementària) 

 Analítiques de dejeccions ramaderes (B2) (complementària) 

 Aplicació de les dejeccions ramaderes mitjançant distribuïdors de fertilitzants que incorporin 

mesures automàtiques del contingut de nutrients (B3) (complementària) 

 Aplicació de dejeccions ramaderes mitjançant distribuïdors de fertilitzants que permeten una alta 

eficiència, millorant la uniformitat i permetent l’ajust de les dosis (B4) (complementària) 

Aquesta línia es qualifica de nova acció i d'acció de renovació, per la qual cosa s'hi poden acollir tant les 

noves persones beneficiàries com les que han de renovar els compromisos de la campanya 2015. 

Persones beneficiaries 

Es podran beneficiar dels ajuts les persones titulars d’explotacions agràries. 

Requisits 

 Gestionar una superfície elegible mínima de: 

o 2 ha de cereals, cultius farratgers, cultius llenyosos 

o 0,5 ha de cultius hortícoles 

 Queda exclosa la utilització de llots de depuradora, compost de residus sòlids industrials (RSI) i/o 

residus sòlids urbans (RSU). 

Compromisos específics 

Compromisos bàsics 

a) Analítiques de sòl inicial i final (A) 

 Efectuar les següents anàlisis de sòl en l’explotació, per cada recinte o àrea homogènia amb 

característiques similars de fins un màxim d’1ha per a hortícoles i 3ha per a la resta de cultius. 

o Anàlisi inicial de caracterització: matèria orgànica, pH 1:2,5, conductivitat elèctrica 1:5 en 

25ºC, carbonat càlcic equivalent, textura, nitrogen (N) Kjeldahl, fòsfor (P) assimilable, 

potassi (K) assimilable. 

o Anàlisi final: matèria orgànica, pH 1:2,5, conductivitat elèctrica 1:5 en 25ºC, fòsfor (P) 

assimilable, potassi (K) assimilable. 

b) Analítica de nitrats del sòl (B1) 

 Efectuar un anàlisi anual contingut de nitrats del sòl, per cada recinte o àrea homogènia amb 

característiques similars de fins un màxim d’1ha per a hortícoles i 3ha per a la resta de cultius. El 

moment per realitzar aquesta analítica ho haurà de determinar un tècnic competent qualificat, en 

funció del cultiu. 

c) Analítica de dejeccions ramaderes (B2) 

 Efectuar l’anàlisi de les dejeccions ramaderes 
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o Per cada 12ha de cultiu es realitzarà una analítica durant el primer any de sol·licitud i una 

segona durant les dues anualitats següents. 

o Si s’apliquen diferents tipus de material orgànic (fems, purins, gallinassa o d’altres), s’haurà 

de realitzar un mínim d’una anàlisi per a cada una d’elles durant el primer any de la seva 

aplicació. 

o S’analitzarà com a mínim matèria seca , matèria orgànica, nitrogen, fòsfor, potassi, coure, 

zinc i magnesi. 

 Aplicar les dejeccions ramaderes per a les quals s’han efectuat les anàlisis. 

d) Aplicació de les dejeccions ramaderes mitjançant distribuïdors de fertilitzants que 

incorporin mesures automàtiques del contingut de nutrients (B3) 

 Aplicar les dejeccions ramaderes utilitzant  distribuïdors de fertilitzants que incorporin un 

conductímetre automàtic o altres mesures automàtiques que permetin conèixer el contingut de 

nutrients a fi d’ajustar la dosi de fertilització a la necessària per a cada cultiu. 

e) Aplicació de dejeccions ramaderes mitjançant distribuïdors de fertilitzants que permetin una 

alta eficiència, millorant la uniformitat i permetent l’ajust de les dosis (B4) 

 Aplicar les dejeccions ramaderes mitjançant distribuïdors de fertilitzants que permetin una alta 

eficiència, millorant la uniformitat i permetent l’ajust de la dosi de fertilització a la necessària per a 

cada cultiu, disminuint alhora les emissions d’amoníac. 

 Queda exclosa la utilització de distribuïdors de fertilitzants tipus ventall 

 

Compromisos principals 

 Disposar de la interpretació dels resultats i recomanacions d’abonat realitzades per un tècnic 

competent en les subactuacions A, B1 i B2. 

 Realitzar la fertilització de les parcel·les tenint en compte els resultats obtinguts. És condició bàsica 

lligada al compromís que es respectin els períodes establerts en els quals hi ha prohibida l’aplicació 

de determinats tipus de fertilitzants i que es respecten les quantitats màximes per hectàrea de 

dejeccions ramaderes i d’altres fertilitzants nitrogenats establerts a Catalunya. 

Compromís secundari 

 Participar de les jornades de formació en matèria de fertilització agrària. Aquesta formació s’haurà 

d’acreditar mitjançant el corresponent certificat d’assistència a les jornades. 

Compromisos valorables segons la gravetat de l’incompliment 

 El quadern d’explotació s’haurà de mantenir actualitzat i haurà de contenir tota la informació que 

demana i recollir, també, les recomanacions de fertilització de fòsfor i potassi. 

- No tenir el quadern o trobar-lo sense omplir serà considerat un compromís excloent. 

- Tenir el quadern actualitzat o amb incorreccions tres mesos o més serà considerat un 

compromís bàsic. 

- Tenir el quadern actualitzat o amb incorreccions de menys de tres mesos serà considerat 

un compromís principal. 

Incompatibilitats 

Pel mateix conreu, l’ajut de Gestió de la fertilització és incompatible a nivell de recinte amb els ajuts 
següents: 

 Producció Integrada 
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 Agricultura ecològica 

Quantia dels ajuts  

La quantia de l’ajut s’estableix en funció de les hectàrees, any i tipus d’actuació: 

 

Raça euros/ha 

Realització de les analítiques del terra (A) 16 

Realització de les analítiques dels nitrats del terra (B1) 25 

Realització de les analítiques de fertilitzants orgànics (B2) 7 

Aplicació de les dejeccions ramaderes mitjançant distribuïdors de 
fertilitzants que incorporin mesures automàtiques del contingut de 
nutrients (B3) 

2,5 

Aplicació de les dejeccions ramaderes mitjançant distribuïdors de 
fertilitzants que permetin una alta eficiència, millorant la 
uniformitat i l’ajust de les dosis (B4) 

15 

 

Prioritats 

En el cas que l’import total de les sol·licituds presentades superi la dotació pressupostària disponible, es 
realitzarà una compensació parcial de primes del 80%. Si malgrat això encara se supera la dotació, 
s’atendran les sol·licituds d’acord amb la puntuació que s’atorgui sobre la base dels criteris de priorització 
següents: 

1. Beneficiaris que estiguin dins els cinc anys de compromís inicial: 30 punts. 

2. Explotacions ubicades, en més d’un 50% de la superfície i/o explotació, en zones vulnerables per 

nitrats: 15 punts. 

3. Explotacions ubicades, en més d’un 50% de la superfície i/o explotació, en zones amb limitacions 

naturals significatives o Xarxa Natura 2000: 10 punts 

4. Sol·licitants que contemplin realitzar el conjunt de les actuacions A, B1, B2, B3 i B4 contemplades 

en la mesura: 5 punts. 

En el cas que no existeixin disponibilitats financeres suficients per cobrir les sol·licituds de l'últim tram 

de puntuació, s'aplicarà el desempat de les sol·licituds en les quals el sistema d'ordenació serà de 

major a menor nombre d'hectàrees sol·licitades fins a esgotar el pressupost disponible per l'ajut, sense 

reduir proporcionalment la intensitat de l'ajut per les sol·licituds que es puguin atendre. 

 

Documentació 

A més de presentar, si s’escau, la documentació general referida a l’apartat 4.1 i determinats impresos 
específics generats per l’aplicació DUN, la documentació específica a presentar per aquesta línia 
agroambiental és la següent: 

 Si és el primer any de sol·licitud de l’ajut o si és sol·licitant de superfícies provinents de subrogació, 

pla agroambiental en el que es descrigui la situació de partida de l’explotació, així com els objectius 

a assolir. Aquest tràmit es realitzarà a través de la Oficina Virtual de Tràmits. 

 Factures justificatives de la realització de les analítiques del terra, així com el document de les 

analítiques i d’interpretació de resultats i recomanacions d’adobat, que s’hauran de presentar 

abans del 15 d’octubre de cada any. 

 Factures justificatives de la realització de les analítiques de nitrats del terra, si escau, així com el 

document d’analítiques i d’interpretació de resultats i recomanacions d’adobat, que s’hauran de 

presentar abans del 15 d’octubre de cada any. 
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 Factures justificatives de la realització de les analítiques de fertilitzants orgànics, si escau, així com 

el document d’analítiques i d’interpretació de resultats i recomanacions d’adobat, que s’hauran de 

presentar abans del 15 d’octubre de cada any. 

 Documents justificatius de la utilització dels distribuïdors de fertilitzants que incorporin mesures 

automàtiques del contingut de nutrients o que permetin una alta eficiència, millorant la uniformitat i 

l’ajust de les dosis, si escau, que s’hauran de presentar abans del 15 d’octubre de cada any. 

 

 

 

4.2.2.9. Biodiversitat cultivada 

L’objectiu de l’operació és que es descriguin, conservin i s’inscriguin en el Catàleg de varietats locals 
d’interès agrari de Catalunya una part significativa de les varietats locals existents a Catalunya. És també 
objectiu fomentar el coneixement per part dels propis agricultors, de les entitats i dels consumidors de 
l’existència d’aquestes varietats, a través, bàsicament del seu cultiu en agricultura ecològica, i canalitzades 
en els mercats locals mitjançant el comerç de proximitat. També en base a l’intercanvi d’informació entre 
organitzacions i les activitats informatives, divulgatives i d’assessorament. 

Es consideraran actuacions subvencionables: 

 Conservació in situ: conservació dels ecosistemes, dels hàbitats naturals i manteniment i 

recuperació d’espècies cultivades (varietats locals), en el seu entorn natural, lloc on han 

desenvolupat les seves propietats específiques. Inclou també la conservació “on farm”, on els 

productors locals conserven i fan ús de les varietats locals, en la seva zona d’origen i amb 

tècniques tradicionals. 

 Conservació ex-situ: Conservació dels recursos filogenètics per a l’alimentació i l’agricultura fora 

del seu hàbitat natural (bancs de llavors, col·leccions vives en bancs de germoplasma...). 

 Caracterització: és el procés de descripció del diferents caràcters morfològics, hereditaris, que 

poden ser observats amb facilitat, que s’expressen al llarg del cicle del cultiu, en tots els ambients, 

que permeten la seva i distinció amb la suficient homogeneïtat i manifesten suficient estabilitat en 

les diferents generacions. La caracterització implica la sembra/plantació amb disseny experimental, 

de les varietats locals a caracteritzar, que faciliti al personal tècnic i qualificat la obtenció i registre 

Recordeu: 
A la DUN cal sol·licitar l’ajut i indicar a nivell de recinte quines actuacions es volen realitzar. 
 
Cal tenir en compte que per aquest ajut és obligatori realitzar les analítiques del terra (actuació 
A) i que s’ha de presentar les factures justificatives de les analítiques i el document 
d’interpretació de resultats i recomanacions d’adobat abans del 15 d’octubre. 
 
Per a l’actuació de les analítiques de nitrats del terra (B1), s’han de presentar les factures 
justificatives de les analítiques dels nitrats del terra així com el document d’interpretació i 
recomanacions d’adobar abans del 15 d’octubre. Les analítiques s’han de realitzar abans de la 
fertilització de fons del cultiu. 
 
Per a l’actuació de les analítiques de fertilitzants orgànics (B2), s’han de presentar les factures 
justificatives de les analítiques del terra i el document d’interpretació de resultats i 
recomanacions d’adobat abans del 15 d’octubre. 
 
I si escau, s’ha de presentar els documents justificatius de la utilització dels distribuïdors de 
fertilitzants que incorporin mesures automàtiques del contingut de nutrients (B3) o que permetin 
una alta eficiència, millorant la uniformitat i l’ajust de les dosis (B4), abans del 15 d’octubre de 
cada any. Les actuacions B3 i B4 són incompatibles entre elles per un mateix recinte. 
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dels valors que permeten realitzar la caracterització mitjançant els descriptors acordats en la 

Comissió de varietats locals d’interès agrari de Catalunya. Els resultats obtinguts de les 

caracteritzacions seran presentats mitjançant les fitxes de caracterització oficials del DARP. 

 Recopilació de recursos genètics en agricultura (recerca bibliogràfica, prospecció...) 

 Creació d’inventaris consultables en línia dels recursos genètics actualment conservats in situ, ex 

situ i a l’explotació agrícola (on farm). 

 Creació de bases de dades consultables en línia. 

 Activitats informatives no governamentals i altres parts no interessades. 

 Activitats divulgatives no governamentals i altres parts interessades (activitats amb caràcter festiu 

obert al públic en general, fires, mercats, festes locals, tastos...). 

Aquesta línia es qualifica de nova acció i d'acció de renovació, per la qual cosa s'hi poden acollir tant les 

noves persones beneficiàries com les que han de renovar els compromisos de la campanya 2015. 

Entitats beneficiaries 

Es podran beneficiar dels ajuts les entitats de conservació, públiques i privades que duguin a terme tasques 
de conservació i caracterització de les varietats locals. A aquests efectes s’entendrà com a entitat de 
conservació aquella que acrediti aquest objecte als seus estatuts o demostri experiència en l’àmbit de la 
conservació en matèria de biodiversitat cultivada. 

Requisits 

 Quan optin a l’ajut per primera vegada, presentar, dins del termini de convocatòria i acompanyant 

la sol·licitud, un projecte que inclogui el pressupost desglossat i una memòria. 

Compromisos específics 

 2 varietats (entitat i any) excepte el primer any (compromís excloent). 

 Justificar anualment les actuacions dutes a terme i de la consecució dels objectius projectats 

 Les varietats locals sobre les quals actuï hauran de ser caracteritzades d’acord amb les memòries 

de caracterització facilitades pel DARP amb l’objectiu de ser descrites i inscrites en el Catàleg de 

varietats locals d’interès agrari de Catalunya. 

 Conservar in-situ i ex-situ les varietats locals prospectades, caracteritzades, durant com a mínim la 

durada de la mesura agroambiental. 

 Facilitar al DARP una mostra del material vegetal inscrit en el catàleg per a la seva conservació en 

un banc de llavors 

 El responsable del projecte serà un tècnic degudament format que haurà d’assistir als cursos que a 

tal efecte siguin convocats per l’administració catalana. 

 Les entitats hauran de presentar anualment una memòria justificativa de les actuacions 

desenvolupades durant l’anualitat corresponent, aportant els justificants que procedeixin, i firmada 

pel tècnic de l’entitat responsable del projecte i pel representant de l’entitat. 

 Les entitats hauran de realitzar activitats d’informació i/o  divulgació anualment dirigides al sector 

per fomentar i afavorir l’intercanvi de coneixement a fi de revalorar les varietats locals i promoure la 

seva utilització al sector. 

 

Quantia dels ajuts 

S’estableix un import màxim per l’ajut de 12000€.  



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura,  
Ramaderia, Pesca i Alimentació 
 

91 
20160512 

 

L’import màxim de l’ajut és del 100% de les actuacions subvencionables i sense sobrepassar els màxims 
establerts per a cada actuació d’acord amb el següent: 

 

 Varietat Número de varietats Quantia (€) 

Conservació in-situ 
Import màxim 2000€ 

Varietats de cicle 
vegetatiu anual, 
bianual i plurianual 

5-10 500 

11-20 1000 

21-30 1500 

>30 2000 

Espècies llenyoses 1 100 

L’import màxim es podrà incrementar en 400€ en el cas que es realitzin anàlisis relatives a les principals 
malalties que es poden transmetre amb el material vegetal. Els anàlisis hauran de ser realitzades per 
laboratoris acreditats. Caldrà justificar la seva necessitat. 

 Varietat Número de varietats Quantia (€) 

Conservació ex-situ 
Import màxim 1000€ 

Varietats de cicle 
vegetatiu anual, 
bianual i plurianual 

10-50 500 

51-100 800 

>100 1000 

L’import màxim  es podrà incrementar en 
150€ per material fungible de laboratori 

Espècies llenyoses 
(fruiters, vinya i 
olivera) 

5-10 250 

11-20 500 

21-30 750 

>30 1000 

Aquest import màxim es podrà incrementar en 400€ en el cas que es realitzin anàlisis relatives a les 
principals malalties que es poden transmetre amb el material vegetal. Els anàlisis hauran de ser realitzades 
per laboratoris acreditats. Caldrà justificar la seva necessitat. 

 Quantia/varietat local caracteritzada (€) 

Caracterització 1200 

L’import màxim es podrà incrementar en 600€ en concepte d’analítiques, amb un màxim de tres tipus 
d’analítiques diferents (sanitàries, nutricionals, sensorials, ADN,...) per cada una de les varietats locals 
caracteritzades. 

 Quantia màxima (€) 

Recopilació de recursos genètics en agricultura 500 

Creació d’inventaris consultables en línia 500 

Creació de bases de dades consultables en línia 500 

Activitats informatives no governamentals i altres parts interessades 300 

Activitats divulgatives no governamentals i altres parts interessades 200 

Prioritats 

En el cas que l’import total de les sol·licituds presentades superi la dotació pressupostària disponible, 
s’atendran les sol·licituds d’acord amb la puntuació que s’atorgui sobre la base dels criteris de priorització 
següents: 

 Beneficiaris que estiguin dins els cinc anys de compromís inicial: 36 punts. 

 Nous projectes fins a 35 punts d'acord amb els següents criteris: 
o Caracterització: de 8 a 15 varietats 3 punts, de 16 a 29 varietats 6 punts, 30 ó més 

varietats 7 punts. 
o Conservació in situ de varietats amb cicle vegetatiu anual, bianual i plurianual: de 5 a 10 

varietats, 1 punt; d'11 a 20 varietats, 2 punts; de 21 a 30 varietats, 3 punts; més de 30 
varietats, 4 punts. Conservació in situ de varietats d'espècies llenyoses: menys de 10 
varietats, 1 punt; de 10 a 20 varietats, 3 punts; més de 20 varietats, 4 punts. La puntuació 
màxima per conservació in situ, independentment del tipus de varietats, és de 4 punts. 

o Conservació ex situ de varietats amb cicle vegetatiu anual, bianual i plurianual: de 10 a 50 
varietats, 1 punt; de 51 a 100 varietats, 2 punts; més de 100 varietats, 4 punts.  
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Conservació ex situ de varietats d'espècies llenyoses: de 5 a 10 varietats, 1 punt; de 11 a 
20 varietats, 2 punts; de 21 a 30 varietats, 3 punts; més de 30 varietats, 4 punts. La 
puntuació màxima per conservació ex situ, independentment del tipus de varietats, és de 4 
punts. 

o Recopilació de recursos genètics en agricultura: 2 punts.  
o Creació d'inventaris consultables en línia: 0,5 punts. 
o Creació de bases de dades consultables en línia: 0,5 punts. 
o Activitats informatives: 0,5 punts. 
o Activitats divulgatives: 0,5 punts. 
o Col·laboració amb entitats del territori d'influència que permetin una utilització de les 

varietats locals: 0,5 punts. 
o Relació amb les actuacions desenvolupades en el passat en matèria de biodiversitat 

cultivada: 0,5 punts. 

o Entitats que es dediquen a tasques de conservació, caracterització i promoció de les 

varietats locals en condicions d’agricultura ecològica: 10 punts 

o Entitats dedicades a la conservació de varietats locals en espais naturals protegits i 

XN2000, en base a la realització d’alguna de les activitats subvencionables, ja sigui 

prospecció, conservació o caracterització de les varietats locals dins d’un àmbit geogràfic 

que estigui ubicat dins d’aquests espais: 5 punts. 

En el cas que l'import total de les sol•licituds presentades superi la dotació pressupostària 
disponible,s'atendran les sol•licituds de cada mesura agroambiental d'acord amb la puntuació que s'atorgui 
sobre la base dels criteris de priorització específics establerts en cadascuna de les mesures en l'apartat 10 
d'aquest annex. En el cas que no existeixin disponibilitats financeres suficients per cobrir les sol•licituds de 
l'últim tram de puntuació, s'aplicarà el desempat de les sol•licituds en les quals el sistema d'ordenació serà 
de major a menor nombre d'hectàrees sol•licitades fins a esgotar el pressupost disponible per l'ajut, sense 
reduir proporcionalment la intensitat de l'ajut per les sol•licituds que es puguin atendre. En el cas de l’ajut a 
la biodiversitat cultivada s’aplicarà com a criteri de desempat l’import elegible més alt, de manera que 
s’atendran en primer ordre els projectes amb un import auxiliable més elevat, als quals seguiran els 
d’import inferior i així progressivament fins a esgotar el pressupost disponible, sense aplicar una reducció 
proporcional de la intensitat de l’ajut..Documentació 

A més de presentar, si s’escau, la documentació general referida a l’apartat 4.1 i determinats impresos 
específics generats per l’aplicació DUN, la documentació específica a presentar per aquesta línia 
agroambiental és la següent: 

 El primer any de sol.licitud:  

o Projecte que inclogui el pressupost desglossat i una memòria que, entre d’altres aspectes, 

justifiqui els mitjans de què disposa, la constatació de la seva preparació tècnica i les 

actuacions desenvolupades en el passat en matèria de biodiversitat cultivada i concreti les 

actuacions a desenvolupar en els pròxims 5 anys, fent referència als objectius a assolir i 

l’àmbit geogràfic d’actuació. El DARP establirà un model normalitzat de projecte. 

o Certificats justificatius de la formació del tècnic responsable del projecte. Si durant el 

període de compromís es canvia el tècnic s’haurà de justificar aquesta formació. 

El segon any i els seguents, una memòria on es detallin les actuacions  a realitzar durant aquella anualitat 
d’acord amb un model normalitzat establert pel DARP. 
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4.2.3. Agricultura ecològica 

Aquesta actuació compensa el lucre cessant i l’increment de costos associats a pràctiques respectuoses 
amb el medi ambient que suporten els operadors ecològics. En aquest sentit, l’operació té en compte els 
costos addicionals en la fertilització i l’ús de mitjans de sanitat vegetal utilitzables en producció ecològica, la 
utilització de material certificat i l’increment de mà d’obra que solen tenir la majoria d’operadors ecològics. 
Així mateix, també contempla la variació en el rendiment productiu i en el preu de venda dels productes 
certificats. 

Aquesta línia es qualifica d'acció de nova acció i d'acció de renovació, per la qual cosa s'hi poden acollir 

tant les noves persones beneficiàries com les que han de renovar els compromisos de la campanya 2015. 

 

Persones beneficiàries 

Poden ser beneficiaries les persones físiques o jurídiques que siguin agricultors actius. 

 

Requisits de l’acció subvencionable 

 Estar inscrit al Registre d’operadors del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, i complir 

totes les obligacions que se’n derivin. La sol·licitud d’inscripció al CCPAE haurà d’haver-se realitzat 

abans del 30 de juny de l’any en què es sol·licita l’ajut. 

 Acollir-se a l’ajut amb les superfícies mínimes o arnes mínimes següents: 

o Conreus herbacis: 2 ha. 

o Hortícoles a l’aire lliure i hortícoles sota coberta: 0,5 ha. 

o Olivera, avellaner, altra fruita seca, vinya per a vinificació i raïm de taula: 2 ha, en cadascun 

d’aquests conreus. 

o Fruiters de llavor, de pinyol i cítrics: 1 ha, en cadascun d’aquests conreus. 

o Arnes: 30 

Recordeu: 
 
A la DUN cal marcar l’ajut de Biodiversitat cultivada. 
 
Cal tenir en compte que el termini per executar i justificar les actuacions subvencionables és fins al 30 
de juny de 2017. 
 
La justificació de les actuacions es farà en base a memòries justificatives d’acord amb els models 
normalitzats pel DARP, així com justificants de les activitats de divulgació realitzades. 
En cas del anàlisis, material fungible de laboratori, la creació d’inventaris consultables online i les 
bases de dades, caldrà justificar l’import total de la despesa mitjançant els documents originals, les 
factures i els justificants que acreditin el seu pagament, sigui xec bancari, transferència bancària o 
altres de valor probatori equivalent . Cal tenir present que han d’anar a nom de la persona beneficiaria 
de l’ajut. Els justificants han d’indicar amb tota claretat a quins conceptes es refereixen. Caldrà 
presentar el corresponent compte justificatiu on es detallaran la relació de factures presentades. 
 
En cas d’executar-se els treballs per mitjans propis, el beneficiari podrà presentar una declaració 
valorada, adequada al pressupost presentat en la sol·licitud indicant quins conceptes s’han fet amb 
mitjans propis i quins amb mitjans aliens detallant unitats realitzades i imports. Aquesta declaració 
valorada haurà de detallar la despesa degudament desglossada. Aquesta declaració s’ha de presentar 
d’acord als models normalitzats de declaració del DARP. 
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Els compromisos que hauran de complir les persones beneficiàries dels ajuts són els que 

s'especifiquen a continuació, així com els que afectin l'explotació, sens perjudici dels compromisos que 

estableix l'article 33 de l'Ordre, per un període de cinc anys. 

En qualsevol cas, el nombre d'hectàrees a les quals s'aplica un compromís no podrà variar d'un any a 

un altre excepte en els següents casos: 

a) el que preveu l'article 15 del Reglament (UE) 807/2014 sobre nous compromisos o ampliació dels 

existents. 

b) el que preveuen els apartats 2, 3, 4 i 5 de l'article 47 del Reglament (UE) 1305/2013. 

c) En el cas que la superfície disminueixi, es considerarà que es compleix el que estableix l'article 47.1 

del Reglament 1305/2013 quan la disminució de superfície sigui inferior al 10% de la superfície 

compromesa inicial. En aquest cas es considera que la disminució és insignificant i no compromet 

l'assoliment de l'objectiu del compromís, i no s'exigirà cap reemborsament per l'import cobrat per 

aquesta superfície pel període durant el qual el compromís sigui efectiu. 

Anualment es compararà la superfície demanada respecte de la superfície original. Primer es 

descartarà que la disminució pugui emmarcar-se en les excepcions establertes en els apartats 2, 3, 4 i 

5 de l'article 47 del Reglament (UE) 1305/2013. Si la disminució no està entre aquestes excepcions i 

supera el 10% de la superfície compromesa inicial, començarà el període de reintegrament pels 

imports cobrats fins a aquest moment de la superfície amb incompliment. 

 

Compromisos específics 

Compromisos bàsics: 

 Obtenir la certificació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica que acrediti el 

compliment de la normativa vigent de la producció agroalimentària ecològica (Reglament (CE) 

834/2007, Reglament (CE) 889/2008 i Quadern de normes tècniques de la producció 

agroalimentària ecològica a Catalunya). 

Compromisos secundaris: 

 Realitzar la formació específica establerta per a la agricultura ecològica, d’acord amb el que 

especifica l'Ordre ARP/52/2003, de 4 de febrer. El termini màxim per a la inscripció o matriculació 

en els centres oficials serà el 15 d’octubre de l’any de sol·licitud i la seva realització i homologació 

fins al 15 d’octubre de l’any posterior a la sol·licitud. 

Compromisos valorables segons la gravetat de l’incompliment 

 El quadern d’explotació s’haurà de mantenir actualitzat i haurà de contenir tota la informació que 

demana. 

- No tenir el quadern o trobar-lo sense omplir serà considerat un compromís bàsic. 

- Tenir el quadern actualitzat o amb incorreccions de tres mesos o més serà considerat un 

compromís principal. 

- Tenir el quadern actualitzat o amb incorreccions de menys de tres mesos serà considerat 

un compromís secundari. 

 

Quantia dels ajuts 

Els ajuts que es concediran per hectàrea i any són els següents: 
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Conreu 
euros/ha 
reconversió Conreu 

euros/ha 
ecològic 

Adob verd 75 Adob verd 75 

Hortalissa 600 Hortalissa 600 

Herbacis extensius de 
secà (cereals per a gra i 
lleguminoses per a gra i 
farratgeres) 

265 

Herbacis extensius de 
secà (cereals per a gra i 
lleguminoses per a gra i 
farratgeres) 

145 

Herbacis extensius de 
regadiu 

365 
Herbacis extensius de 
regadiu 

185 

Guaret en rotació 
ecològica per al conreu de 
l’arròs 

40 
Guaret en rotació 
ecològica per al conreu de 
l’arròs 

40 

Arròs 600 Arròs 420 

Farratges de regadiu 340 Farratges de regadiu 165 

Olivera 257 Olivera 215 

Vinya 405 Vinya 216 

Fructicultura 900 Fructicultura 847 

Fruits secs secà 228 Fruits secs secà 178 

Fruits secs regadiu 320 Fruits secs regadiu 230 

Avellaner secà 365 Avellaner secà 312 

Avellaner regadiu 504 Avellaner regadiu 369 

 Apicultura ecològica 20€/arna 

El càlcul de les primes es realitzarà aplicant la superfície de les unitats mínimes de conreu agroambiental 
(UMCA) següents: 

Conreu UMCAS 

Adob verd 30 

Hortalissa 10 

Herbacis extensius de secà 30 

Herbacis extensius de 
regadiu 

30 

Guaret en rotació ecològica 
per al conreu de l’arròs 

20 

Arròs 20 

Farratges de regadiu 30 

Olivera 20 

Vinya 15 

Fructicultura 15 

Fruits secs secà 15 

Fruits secs regadiu 15 

Avellaner secà 15 

Avellaner regadiu 15 

Apicultura 30 arnes 

 

Prioritats 

En el cas que per les sol·licituds de la convocatòria 2015 s'apliqués una compensació parcial de primes del 
80%, aquesta també s'aplicarà pels ajuts de la convocatòria 2016. En cas contrari, no es realitzarà 
compensació parcial tampoc en aquesta convocatòria. Si malgrat això encara se supera la dotació, 
s’atendran les sol·licituds d’acord amb la puntuació que s’atorgui sobre la base dels criteris de priorització 
següents: 

 Beneficiaris que estiguin dins els cinc anys de compromís inicial: 30 punts. 
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 Titulars d’explotacions agràries d’horta (aire lliure i sota coberta) i fruiters de llavor o de pinyol i 

apicultura ecològica: 10 punts. 

 Titulars d’explotacions agràries d’herbacis extensius i farratges: 11 punts. 

 L’explotació situada en més d’un 50% de la superfície i/o explotació ramadera en Xarxa Natura 

2000: 5 punts. 

 Explotacions amb alguna orientació productiva en reconversió: 4 punts. 

En el cas que no existeixin prou disponibilitats financeres per cobrir les sol·licituds de l’últim tram de 
puntuació, s’aplicarà el desempat de les sol·licituds en les que el sistema d’ordenació serà de major a 
menor nombre d’hectàrees sol·licitades fins a esgotar el pressupost disponible per ajut, sense reduir 
proporcionalment la intensitat de l’ajut per les sol·licituds que es puguin atendre. 

Incompatibilitats 

Pel mateix conreu, l’ajut d’agricultura ecològica es incompatible a nivell de recinte amb els ajuts següents: 

- Producció Integrada 

- Gestió de fertilitzants 

- Sistemes alternatius a la lluita química 

- Gestió i recuperació de prats de dall 

- Gestió sostenible de zones humides 

- Millora dels hàbitats esteparis de la Xarxa Natura 2000 

- Producció agrària Ramsar (retirada 20 anys) 

 

Documentació 

A més de presentar, si s’escau, la documentació general referida a l’apartat 4.1 i determinats impresos 
específics generats per l’aplicació DUN, la documentació específica a presentar per aquesta línia 
agroambiental és la següent: 

 Si és el primer any de sol·licitud de l’ajut o si és sol·licitant de superfícies provinents de subrogació, 

pla agroambiental en el que es descrigui la situació de partida de l’explotació, així com els objectius 

a assolir. Aquest tràmit es realitzarà a través de la Oficina Virtual de Tràmits. 

 Imprès normalitzat de sol·licitud d’arrencada de conreus llenyosos o de canvis, quan s’escaigui. 

 

Recordeu: 

A la DUN cal marcar a nivell de recinte, l’opció adient segons si la superfície és de reconversió a 
l’agricultura ecològica o de producció ecològica. 

Per a sol·licitants d’Agricultura ecològica de l’antic PDR, hauran de marcar l’ajut corresponent al 
nou PDR 2014-2020 i estaran en l’anualitat 2015+1. 

Aquells sol·licitants que no puguin complir els nous requisits i, per tant, no puguin adaptar-se al nou 
PDR, no podran percebre l’ajut però tampoc es considerarà un trencament de compromisos de 
l’antic PDR. 

És necessari que totes les superfícies on es demani ajut d’agricultura/ramaderia ecològica estiguin 
inscrites al Consell Català de Producció Agrària Ecològica en data màxima 30 de juny. 

 A la DUN 2016 figuren dades informatives al respecte d’aquesta inscripció a nivell de recinte de la 
campanya 2015. 

Es podrà realitzar un canvi de parcel·la de conreu inclosa en el contracte agroambiental únicament 
en casos excepcionals, com són la finalització de la vida productiva dels conreus llenyosos, tant 
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per causes naturals com per calamitats naturals o expropiacions forçoses. En aquest cas, cal fer la 
sol·licitud mitjançant la DUN marcant, si s’escau, la casuística d’arrencada o de canvi de 
parcel·la/recinte i presentar l’imprès corresponent que es genera quan s’imprimeix. 

En cas de ser el/la receptor/a de subrogació total o parcial, cal fer-ho constar expressament a la 
DUN en cada un dels recintes subrogats, i adjuntar documentació justificativa (imprès A0743-DO5 
convenientment signat i en cas de defunció, documentació acreditativa dels drets del subrogat: 
acceptació herència...). Així mateix s’ha de fer el canvi de titular de la superfície subrogada al 
CCPAE abans del 30 de juny. 

 

4.2.4. Ramaderia ecològica 

El principal objectiu d’aquesta operació és la realització de pràctiques més respectuoses amb el medi 
ambient, la mitigació del canvi climàtic i la integració agropecuària. En aquest sentit, la realització 
d’aquesta operació requereix que s’associï superfície agrícola ecològica dedicada a la producció de 
matèries primeres per a l’alimentació animal. 

Aquesta operació compensa el lucre cessant i l’increment de costos associats a pràctiques respectuoses 
amb el medi ambient que suporten els operadors ecològics. En aquest sentit, l’operació té en compte la 
variació del rendiment productiu, la millora de les instal·lacions i la disminució dels transports d’animals 
entre granges de cria i engreix. Així mateix, també preveu la variació en els costos per l’increment de la 
despesa relativa a la major dedicació dels productors i la inclusió de farratges ecològics en la dieta, en 
substitució d’una dieta únicament basada en pinsos concentrats. 

Aquesta línia es qualifica d'acció de renovació, per la qual cosa només s'hi poden acollir les persones 

beneficiaries que han de renovar els compromisos de la campanya 2015. 

 

Persones beneficiàries 

Es poden beneficiar les persones físiques o jurídiques que siguin agricultores actives. 

Requisits  

Els requisits que han de complir les persones beneficiàries dels ajuts són els següents: 

 Estar inscrit al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica i complir amb les obligacions que 

se’n deriven. La sol·licitud d’inscripció del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica 

(CCPAE) s’haurà d’haver realitzat abans del 30 de juny de l’any en què es sol·licita l’ajut. 

 Tenir com a mínim a l’explotació les següents superfícies per UBG per cada categoria, de 

superfícies en agricultura ecològica dedicada a herbacis extensius de secà i regadiu, pastures i/o 

superfície farratgera per a l’alimentació del bestiar: 

o Avicultura ecològica de carn: 0,05 ha/UBG 

o Avicultura ecològica de posta: 0,31 ha/UBG 

o Porcí ecològic de cria: 0,30 ha/UBG 

o Porcí ecològic d’engreix: 0,23 ha/UBG 

o Boví ecològic de carn - cria: 0,40 ha/UBG 

o Boví ecològic d’engreix: 0,66 ha/UGB 

o Boví ecològic de llet: 0,50 ha/UBG 

o Oví i cabrum ecològic de carn; 0,50 ha/UBG 

o Oví i cabrum ecològic de llet: 0,50 ha/UBG 

o Equí ecològic cria: 0,50 ha/UBG 
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o Equí ecològic d’engreix: 0,50 ha/UBG  

 Mantenir algun dels censos ramaders mínims següents: 

o O boví i equí: 10 UBM 

o O oví i cabrum: 6 UBM 

o O avicultura: 3 UBM 

o O porcí: 10 UBM 

Els compromisos que hauran de complir les persones beneficiàries dels ajuts són els que 

s'especifiquen a continuació, així com els que afectin l'explotació, sens perjudici dels compromisos que 

estableix l'article 33 de l'Ordre, per un període de cinc anys. 

En qualsevol cas, el nombre d'hectàrees a les quals s'aplica un compromís no podrà variar d'un any a 

un altre excepte en els següents casos: 

a) el que preveu l'article 15 del Reglament (UE) 807/2014 sobre nous compromisos o ampliació dels 

existents. 

b) el que preveuen els apartats 2, 3, 4 i 5 de l'article 47 del Reglament (UE) 1305/2013. 

c) En el cas que la superfície disminueixi, es considerarà que es compleix el que estableix l'article 47.1 

del Reglament 1305/2013 quan la disminució de superfície sigui inferior al 10% de la superfície 

compromesa inicial. En aquest cas es considera que la disminució és insignificant i no compromet 

l'assoliment de l'objectiu del compromís, i no s'exigirà cap reemborsament per l'import cobrat per 

aquesta superfície pel període durant el qual el compromís sigui efectiu. 

Anualment es compararà la superfície demanada respecte de la superfície original. Primer es 

descartarà que la disminució pugui emmarcar-se en les excepcions establertes en els apartats 2, 3, 4 i 

5 de l'article 47 del Reglament (UE) 1305/2013. Si la disminució no està entre aquestes excepcions i 

supera el 10% de la superfície compromesa inicial, començarà el període de reintegrament pels 

imports cobrats fins a aquest moment de la superfície amb incompliment. 

 

Compromisos específics 

Compromisos bàsics: 

 Obtenir la certificació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica que acrediti el 

compliment de la normativa vigent de la producció agroalimentària ecològica (Reglament (la CE) 

834/2007, Reglament (la CE) 889/2008 i Quadern de Normes Tècniques de la producció 

agroalimentària ecològica a Catalunya). 

Compromisos principals: 

 Les explotacions d’engreix de boví i equí han de mantenir els animals a l’explotació com a mínim 4 

mesos. En el cas de les explotacions de porcí d’engreix, 3 mesos com a mínim. 

Compromisos secundaris: 

 Realitzar la formació específica establerta per a la producció agrària ecològica, d’acord amb el que 

especifica l'Ordre ARP/52/2003, de 4 de febrer. El termini màxim per a la inscripció o matriculació 

en els centres oficials serà el 15 d’octubre de l’any de sol·licitud i la seva realització i homologació 

fins al 15 d’octubre de l’any posterior a la sol·licitud. 
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Compromisos valorables segons la gravetat de l’incompliment 

 El quadern d’explotació s’haurà de mantenir actualitzat i haurà de contenir tota la informació que 

demana. 

- No tenir el quadern o trobar-lo sense omplir serà considerat un compromís bàsic. 

- Tenir el quadern actualitzat o amb incorreccions de tres mesos o més serà considerat un 

compromís principal. 

- Tenir el quadern actualitzat o amb incorreccions de menys de tres mesos serà considerat 

un compromís secundari. 

Quantia de l’ajut 

L’ajut consisteix en una subvenció directament aplicable a la compensació de les pèrdues de renda i costos 
addicionals per al compliment dels compromisos que l’aplicació de les actuacions establertes  produeixen a 
les persones ramaderes que les apliquen. 

La quantia màxima establerta per a cadascuna de les línies d’ajut és la que s’estableix a continuació: 

 
€/ha 
reconversió 

Boví ecològic de carn - cria 208 

Oví i cabrum ecològic de carn 297 

Equí ecològic-cria 166 

 

 
euros/ha 
ecològic 

Avicultura ecològica de carn 450 

Avicultura ecològica de posta 450 

Porcí ecològic de cria 450 

Porcí ecològic d’engreix 131 

Porcí ecològic cicle tancat 215 

Boví ecològic de carn-cria 148 

Boví ecològic d’engreix 386 

Boví ecològic per a cicle tancat 450 

Boví ecològic de llet 450 

Oví i cabrum ecològic de carn 231 

Oví i cabrum ecològic de llet 450 

Equí ecològic – cria 118 

Equí ecològic d’engreix 197 

Equí ecològic per a cicle tancat 234 

 

Per realitzar la transformació del bestiar a UBG es consideren els següents factors de conversió: 

 1 plaça d’avicultura de carn: 0,03 UBG 

 1 plaça d’avicultura de posta:0,014 UBG 

 1 plaça de reproductors de porcí: 0,5 UBG 

 1 plaça d’engreix de porcí: 0,3 UBG 

 1 plaça de boví de carn: 1 UBG 

 1 plaça de boví d’engreix: 0,6 UBG 

 1 plaça de boví de llet: 1 UBG 
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 1 plaça d’oví i cabrum de carn: 0,15 UBG 

 1 plaça d’oví i cabrum de llet: 0,15 UBG 

 1 plaça d’equí: 1 UBG 

El càlcul de les primes de les mesures de boví ecològic de carn-cria de conversió, oví i cabrum ecològic de 
carn de conversió, equí ecològic-cria de conversió, porc ecològic d’engreix, porc ecològic de cicle tancat, 
boví ecològic de carn-cria, boví ecològic d’engreix, oví i cabrum ecològic de carn, equí ecològic-cria, equí 
ecològic d’engreix i equí ecològic de cicle tancat, es realitzarà aplicant la superfície de les unitats mínimes 
de conreu agroambiental (UMCA) següents: 

 

Conreu UMCAS 

Herbacis extensius de secà 
ecològics 

30 ha 

Herbàcis extensius de 
regadiu ecològics 

30 ha 

Farratges ecològics 30 ha 

Pastures 30 ha 

El càlcul de les primes de les mesures de avicultura ecològica de carn, avicultura ecològica de posta, porcí 
ecològic, boví ecològic d’engreix per a cicle tancat, boví ecològic de llet i oví i cabrum ecològic de llet, es 
realitzarà aplicant la superfície de les unitats mínimes de conreu agroambiental (UMCA) següents: 

 

Conreu UMCAS 

Herbacis extensius de secà 
ecològics 

60 ha 

Herbàcis extensius de 
regadiu ecològics 

60 ha 

Farratges ecològics 60 ha 

Pastures 60 ha 

 

S’estableix un màxim subvencionable equivalent a 1,4 UBG/ha en totes les categories excepte per a 
avicultura de carn que s’estableix en 4 UBG/ha. 

Prioritats 

En el cas que l’import total de les sol·licituds presentades superi la dotació pressupostària disponible, 
s’atendran les sol·licituds d’acord amb la puntuació que s’atorgui sobre la base dels següents criteris de 
priorització: 

 Beneficiaris que estiguin dins els cinc anys de compromís inicial: 30 punts. 

 Compromisos en curs, que s’adapten al nou PDR: 20 punts. 

 Titulars d’explotacions ramaderes de vaquí de llet, oví i cabrum de llet, avicultura de posta o porcí 

(cria i engreix): 10 punts. 

 Explotació situada en més d’un 50% de la superfície i/o explotació ramadera en Xarxa Natura 2000: 

5 punts. 

 Explotacions amb alguna orientació productiva en reconversió : 4 punts. 

En el cas que no existeixin disponibilitats financeres suficients per cobrir les sol·licituds de l’últim tram de 
puntuació, s’aplicarà el desempat de les sol·licituds en les que el sistema d’ordenació serà de major a 
menor nombre d’hectàrees sol·licitades fins esgotar el pressupost disponible per l’ajut, sense reduir 
proporcionalment la intensitat de l’ajut per les sol·licituds que es puguin atendre. 
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Incompatibilitats 

L’ajut de ramaderia ecològica és incompatible a nivell de recinte amb els ajuts següents: 

- Millora i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya 

- Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat 

Documentació 

A més de presentar, si s’escau, la documentació general referida a l’apartat 4.1 i determinats impresos 
específics generats per l’aplicació DUN, la documentació específica a presentar per aquesta línia 
agroambiental és la següent: 

 Si és el primer any de sol·licitud de l’ajut o si és sol·licitant de superfícies provinents de subrogació, 

pla agroambiental en el que es descrigui la situació de partida de l’explotació, així com els objectius 

a assolir. Aquest tràmit es realitzarà a través de la Oficina Virtual de Tràmits. 

 En cas que els animals es portin a un escorxador fora de l’àmbit del CCPAE però que aquest està 

certificat per una entitat europea reconeguda i homologada, caldrà aprotar la documentació que ho 

acrediti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordeu: 
Cal marcar l’ajut de Ramaderia Ecològica i omplir tots els camps específics quant al 
bestiar. 
 
S’han de marcar tots els recintes que s’acullin a l’ajut tenint en compte que els productes 
auxiliables per a la Ramaderia Ecològica són els herbacis extensius de secà i regadiu, les 
pastures i/o la superfície farratgera. 

 
En el cas de subrogació d’animals només és possible si prèviament hi ha la transmissió de 
tota la marca oficial o de tots els animals de l’espècie objecte de l’ajut. En el cas de 
subrogació de superfícies, cal fer-ho constar en cada un dels recintes subrogats i fer el 
canvi de titular de la superfície subrogada al CCPAE abans del 30 de juny. La sol·licitud 
cal fer-la mitjançant la DUN i adjuntar documentació justificativa (imprès A0743-DO5 
convenientment signat i en cas de defunció, documentació acreditativa dels drets del 
subrogat: acceptació herència, ...). 
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4.3. Ajuts a la competitivitat 

 
Els ajuts a la competitivitat són els següents: 

 Ajut a la primera instal•lació de joves agricultors i agricultores 

 I els ajuts dirigits a inversions en les explotacions:  
o Millora de la competitivitat de les explotacions agràries. 
o Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries. 
o Diversificació agrària 

 
 
Diagnosi Prèvia, Pla d’Explotació i Pla d’empresa 
 
Els documents de diagnosi prèvia i pla d’explotació es requereix per l’ajut a la millora de la competitivitat 
de les explotacions agràries, i en el cas l’ajut a la primera instal•lació de joves agricultors, forma part del 
seu pla d’empresa. El document de pla d’empresa està integrat per la diagnosi prèvia, en la que s’inclou la 
declaració de superfícies el bestiar i la OTE; el pla d’explotació; la memòria justificativa sobre la viabilitat de 
la incorporació en l’explotació; i l’itinerari formatiu o la seva sol•licitud al DARP. 
Tots tres documents es presenten a través de la DUN, i els pot elaborar qualsevol entitat col•laboradora de 
DUN o el propi titular d’explotació. 
 

La diagnosi prèvia és la descripció de la situació de l’explotació agrària en el moment de la sol•licitud d’ajut 
de CGE. Inclou les dades relacionades amb aspectes productius, econòmics, tècnics, mediambientals, 
paisatgístics, sociolaborals i sobre qualitat de vida de l’explotació declarades per la persona titular, sobre les 
quals es realitza una anàlisi de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO). Si escau, les 
propostes d’instal•lació de persones joves descriuran la situació prevista en el moment d’execució final del 
pla d’empresa, i per tant fins a dos anys després de la data d’instal•lació.”. 

El pla d’explotació és la descripció de la situació prevista de l’explotació agrària en el moment d’entrada en 
producció dels conreus i/o bestiar. Fixa els principals objectius de l’explotació relacionats amb les accions 
previstes, incorpora la seva planificació temporal i projecta les dades de la diagnosi prèvia en un moment 
futur quan les inversions reflecteixen una millora en l’explotació o aquesta entra en un funcionament òptim o 
quan finalitzen els compromisos, en funció dels requeriments de l’ajut. 

El pla d’empresa que es requereix per a l’ajut a la primera instal•lació de joves agricultors i agricultores és la 
descripció del conjunt del seu projecte empresarial. En aquest, com a mínim, constarà la situació inicial de 
l’explotació agrària, les fites i objectius pel desenvolupament de les activitats de l’explotació i el detall de les 
accions requerides, incloses les relacionades amb la sostenibilitat mediambiental i la eficiència de recursos 
que incloguin inversions i despeses per a la instal•lació, a més de la formació, assessorament o qualsevol 
altra activitat a desenvolupar a l’explotació agrícola. 
 
 
4.3.1. Ajut a la primera instal·lació de joves agricultors i agricultores 

 
La informació d’aquest apartat es troba actualitzada al web del DARP  

http://gestio.agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/contracte-global-

explotacio/ajuts-competitivitat/primera-installacio-joves-agricultors/ 

 
 
 
4.3.2. Millora de la competitivitat de les explotacions agràries  

 
La informació d’aquest apartat es troba actualitzada al web del DARP  
http://gestio.agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/contracte-global-

explotacio/ajuts-competitivitat/millora-competitivitat-explotacions-agraries/ 

 
 
4.3.3. Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries  

http://gestio.agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/contracte-global-explotacio/ajuts-competitivitat/primera-installacio-joves-agricultors/
http://gestio.agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/contracte-global-explotacio/ajuts-competitivitat/primera-installacio-joves-agricultors/
http://gestio.agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/contracte-global-explotacio/ajuts-competitivitat/millora-competitivitat-explotacions-agraries/
http://gestio.agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/contracte-global-explotacio/ajuts-competitivitat/millora-competitivitat-explotacions-agraries/
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La informació d’aquest apartat es troba actualitzada al web del DARP  

http://gestio.agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/contracte-global-

explotacio/ajuts-competitivitat/mitigacio-canvi-climatic-explotacions-agraries/ 

 
 
 
4.3.4. Diversificació agrària  

 
La informació d’aquest apartat es troba actualitzada al web del DARP  

http://gestio.agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/contracte-global-

explotacio/ajuts-competitivitat/diversificacio-agraria/ 

 
  

http://gestio.agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/contracte-global-explotacio/ajuts-competitivitat/mitigacio-canvi-climatic-explotacions-agraries/
http://gestio.agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/contracte-global-explotacio/ajuts-competitivitat/mitigacio-canvi-climatic-explotacions-agraries/
http://gestio.agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/contracte-global-explotacio/ajuts-competitivitat/diversificacio-agraria/
http://gestio.agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/contracte-global-explotacio/ajuts-competitivitat/diversificacio-agraria/
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5. Declaracions específiques i altres tràmits  

 
5.1. Explotació agrària prioritària  
 

Qualificació com a explotació agrària prioritària, modificació o renovació de la que ja està qualificada en 
base al Decret 44/2012, de 24 d’abril, pel qual es crea el Sistema Integrat de Dades d’Explotacions 
Agràries de Catalunya. 
 
Objecte 
Mitjançant el reconeixement d’una explotació agrària com a prioritària s’aconsegueixen els beneficis fiscals 
que es fan constar més endavant i un tracte preferent en els supòsits següents: 
 

 En l'adjudicació de superfície agrària realitzada per les administracions públiques. 
 

 En les contractacions d'assegurances agràries subvencionades amb fons públics. 
 

 En l'accés a les activitats formatives organitzades o finançades per les administracions públiques 
per millorar la qualificació professional dels agricultors. 

 

 En la concessió de les ajudes establertes per a la millora de les estructures agràries de producció, 
sense perjudici del que disposa la normativa comunitària. A aquests efectes, es poden establir 
criteris de modulació en funció de la dedicació i la renda dels titulars, així com de la ubicació de les 
explotacions. 
 

 En les ajudes incloses en els programes d'ordenació de produccions agràries o d'àmbit territorial 
específic, sempre que això sigui compatible amb les finalitats dels programes. 
 

 En l'assignació de quotes o drets integrats en les reserves nacionals, constituïdes en aplicació o 
desplegament de la normativa reguladora de les corresponents organitzacions comunes de 
mercat, sempre d'acord amb les condicions establertes, a aquest efecte, en les normes d'aplicació. 
 
Aquestes situacions de prioritat  estan condicionades al fet que l'explotació no perdi la condició de 
prioritària per l'aplicació de les mateixes i es fan extensives als titulars d'explotacions que, 
mitjançant l'aplicació d'aquestes mesures, tenen la consideració de prioritàries. 
 

Persones beneficiàries 
 
Els/les titulars, persones físiques, o els/les titulars, persones jurídiques, d’explotacions agràries. 
 
Requisits generals 
 

 L’explotació ha de possibilitar l’ocupació, almenys, d’una unitat de treball agrari (UTA). No obstant,  
les explotacions amb la majoria de superfícies ubicades en municipis considerats com a zones 
desafavorides, de muntanya o zones de la Xarxa Natura 2000, tindran  la consideració de 
prioritàries si possibiliten l’ocupació de com a mínim 0,5 UTA. En el cas d’explotacions on el titular 
sigui una dona, el mínim establert és de 0,8 UTA. En aquests darrers dos casos caldrà que en 
l’explotació es facin activitats agràries o agràries i complementàries. 
 
S’entén per UTA, el treball efectuat per una persona dedicada a temps complet durant un any a 
l’activitat agrària. Equival a 1920 hores o 240 dies. 
 
Es consideren activitats complementàries la participació i presència del titular, com a conseqüència 
d'elecció pública, en institucions de caràcter representatiu, així com en òrgans de representació de 
caràcter sindical, cooperatiu o professional, sempre que aquests estiguin vinculats al sector agrari. 
També es consideraran activitats complementàries les de transformació dels productes de 
l'explotació agrària i la venda directa dels productes transformats de la seva explotació, sempre 
que no sigui la primera transformació especificada a la definició d'activitat agrària de la lletra b), 
així com les relacionades amb la conservació de l'espai natural i protecció del medi ambient, igual 
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que les de turisme rural, cinegètiques i artesanals realitzades en l'explotació mateixa. 
 

 La renda unitària de treball de l’explotació (RUT) ha de ser igual o superior al 35% i inferior al 
120% de la renda de referència (RR), establerta en 28.369,56 euros per a l’any 2016. No obstant, 
per les explotacions en règim de titularitat compartida, el límit superior s’estableix en el 180% de la 
RR. 

 
Requisits específics en funció de la personalitat jurídica del titular de l’explotació: 
 
Persona física:  
 

 El/la titular de l’explotació ha de ser agricultor/a professional d’acord amb la següent definició: es 
considera agricultor professional la persona física titular d’una explotació agrària que obtingui, 
almenys, el 50% de la seva renda total d’activitats agràries o altres activitats complementaries 
sempre que la part de renda procedent directament de l’activitat agrària no sigui inferior al 25% de 
la seva renda total i el volum d’ocupació  dedicat a activitats agràries o complementaries sigui igual 
o superior a la meitat d’una unitat de treball agrari. 

 El/la titular de l’explotació ha de tenir un determinat nivell de capacitació agrària, d’acord amb el 
que s’especifica a l’apartat de documentació, més endavant. 

 El/la titular de l’explotació ha d’haver complert 18 anys i no haver complert 65 anys. 

 El/la titular de l’explotació ha d’estar donat d’alta al Règim Especial de Treballadors per compte 
propi o autònoms.  

 El/la titular de l’explotació ha de residir a la comarca on radiqui l’explotació o en una de les 
comarques limítrofes. Aquest requisit de residència s’entén llevat del cas de força major o 
necessitat reconeguda pel departament competent en matèria de desenvolupament rural. 

 
Les explotacions agràries en règim de titularitat compatida es consideraran prioritàries sempre que com 
a mínim, un dels dos titulars tingui la consideració d’agricultor professional; ambdues persones exerceixin 
l’activitat agrària i hi treballin de manera directa i personal; ambdues estiguin donades d’alta en el règim 
especial de treballadors per compte propi o autònoms i resideixin a la comarca on s’ubiqui l’explotació o 
comarques limítrofes.  
 
Cal tenir en compte que la Llei 35/2011 sobre titularitat compartida ha derogat l’article següent “en cas de 
matrimoni, la titularitat de l’explotació pot recaure en ambdós cònjuges i per tant poden gaudir dels 
beneficis fiscals, sempre que els béns adquirits passin a formar part de l’explotació prioritària. No és 
necessari que el cònjuge compleixi els requisits exigits al/a la  titular de la prioritària” i per tant, a partir del 
5 de gener de 2012 els cònjuges que no siguin membres d’una explotació de titularitat compartida no 
podran gaudir dels beneficis de la qualificació com a explotació agrària prioritària de la que n’és titular 
l’altre cònjuge. 
 
Persona jurídica:  
a) Cooperatives d’explotació comunitària de la terra o cooperatives de treball associat dins de l’activitat 
agrària, han de complir els requisits generals. 
b) Cooperatives o societats agràries de transformació, cal que a més dels requisits generals compleixin 
que el 50% dels/de les socis/sòcies siguin agricultors/ores professionals. 
c) Societats civils, laborals o altres mercantils, cal que a més dels requisits generals compleixin que:  
 

 El 50% dels/de les socis/sòcies siguin agricultors/ores professionals. 

 El 50% del capital social pertanyi als socis que són agricultors professionals. 

 L’objecte de la societat sigui principalment l’exercici de l’activitat agrària en l’explotació de la 
que s’és titular. 

 En el cas de societats anònimes, a més dels requisits anteriors, les accions hauran de ser 
nominatives. 

 
Beneficis fiscals 
Per acollir-se a aquests beneficis fiscals, caldrà sol·licitar al DARP l’expedició  del corresponent Certificat 
de Variació de Béns, un cop es disposi de la resolució favorable de qualificació com a Explotació Agrària 
Prioritària. 
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- Transmissió de l’explotació: 
 
La transmissió o adquisició per qualsevol títol, del ple domini o de l’usdefruit vitalici d’una explotació agrària 
en la seva integritat a favor del/de la titular d’una explotació que sigui prioritària o que arribi a aquesta 
condició com a conseqüència de l’adquisició, gaudirà d’una reducció del 90% de la base imposable de 
l’impost que gravi aquesta transmissió o adquisició, sempre i quan no es perdi la condició de prioritària 
com a conseqüència de l’adquisició. 
 
Aquesta reducció s’elevarà al 100% en cas de continuació de l’explotació per part del cònjuge supervivent. 
 
Per a que procedeixin  aquestes reduccions, s’haurà de fer constar a l’escriptura pública d’adquisició i al 
Registre de la Propietat, que si les finques són alienades, arrendades o cedides durant el termini dels cinc 
anys posteriors, s’haurà de pagar l’impost corresponent o la part del mateix, que hagi estat objecte de 
reducció, a excepció dels supòsits de força major. 
 
- Transmissió parcial d’explotacions i de finques rústiques: 
 
La transmissió o adquisició per qualsevol títol, del ple domini o de l’usdefruit vitalici d’una finca rústica o de 
part d’una explotació agrària a favor del/de la titular d’una explotació que sigui prioritària o que arribi a 
aquesta condició com a conseqüència de l’adquisició, gaudirà d’una reducció del 75% de la base 
imposable de l’impost que gravi aquesta transmissió o adquisició, sempre i quan no es perdi la condició de 
prioritària com a conseqüència de l’adquisició. 
 
Per a que procedeixin aquestes reduccions s’haurà de fer constar, a l’escriptura pública d’adquisició i al 
Registre de la Propietat, que si les finques són alienades, arrendades o cedides durant el termini dels cinc 
anys posteriors, s’haurà de pagar l’impost corresponent o la part del mateix, que hagi estat objecte de la 
reducció, a excepció dels supòsits de força major. 
 
- Préstecs: 
 
Estan exemptes del gravamen gradual d’actes jurídics documentats, les primeres còpies d’escriptures 
públiques que documentin la constitució, modificació o cancel·lació de préstecs hipotecaris subjectes a 
IVA, concedits a titulars d’explotacions prioritàries per a la realització de plans de millora o als/a les titulars 
d’explotacions que no siguin prioritàries però passin a ser-ho amb les adquisicions finançades pels 
préstecs. 
 
- Explotació sota una mateixa partió: 
 
La transmissió o adquisició de terrenys per qualsevol títol, que es faci per completar sota una única partió 
la superfície suficient per constituir una explotació prioritària, no haurà de pagar l'impost que gravi la 
transmissió. 
 
 
Quan la transmissió o adquisició dels terrenys es faci per tal de completar en una sola partió com a mínim 
el 50% de la superfície d’una explotació amb una renda unitària del treball entre el 35 i el 120% de la renda 
de referència: reducció del 50% de la base imposable de l'impost que gravi la transmissió. 
 
Aquestes transmissions s’han de fer en document públic i cal que s’hi faci constar la indivisibilitat de la 
finca durant un termini de 5 anys, excepte supòsits de força major. 
 
 
- Permutes de finques rústiques: 
 
Les permutes voluntàries de finques rústiques autoritzades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia. 
Pesca i Alimentació, estan exemptes en la modalitat de "transmissions patrimonials oneroses" de l'Impost 
sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats o en l'IVA, sempre que, com a mínim, un 
dels que permuta sigui titular d’una explotació agrària prioritària i la permuta, que ha de fer-se en escriptura 
pública, tingui alguna de les finalitats previstes legalment. 
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- Inscripció registral: 
 
En cas d’expedients de domini, actes de notorietat o qualsevol altre procediment per immatricular o iniciar 
el tracte registral interromput en el Registre de la Propietat de finques integrades en una explotació 
prioritària o d’aquelles que amb la seva integració permetin constituir-la: reducció del 90% de la base 
imposable de la modalitat de "transmissions patrimonials oneroses" de l'Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. 
 
- Amortització de l'immobilitzat material de les explotacions associatives: 
 
Les explotacions associatives prioritàries, gaudeixen de llibertat d’amortització dels elements d’immobilitzat 
material lligats a la realització de les seves activitats agràries i adquirits durant els primers 5 anys a partir 
del seu reconeixement com a prioritàries. Si es tracta d’explotacions associatives prioritàries que siguin 
cooperatives especialment protegides d’acord amb la Llei 20/1990, de 19 de desembre: bonificació del 
80% de la quota íntegra de l'impost de societats. 
 
- Reducció d’aranzels de notaris/àries i registradors/res: 
 
Reducció d’un 30% dels aranzels dels notaris i registradors per a la formalització dels actes compresos en 
la Llei 19/1995.  
 
- Beneficis especials per a joves agricultors o assalariats agraris en la seva primera instal·lació: 
 
La transmissió o adquisició per qualsevol títol, del ple domini o de l’usdefruit vitalici d’una explotació agrària 
o part de la mateixa o d’una finca rústica, a favor d’un agricultor jove o un assalariat agrari per a la seva 
primera instal·lació en una explotació prioritària, quedarà exempta de l’impost que la gravi. 
 
Les reduccions en la base imposable establertes pels casos de transmissió de l’explotació íntegra o parcial 
i de finques rústiques, s’incrementaran en 10 punts percentuals, en cada cas, si l’adquirent és un agricultor 
jove o un assalariat agrari i la transmissió o adquisició es realitza durant els 5 anys següents a la seva 
primera instal·lació.  

Termini de presentació 

Tot l’any, d’acord al què s’especifica a l’Ordre de la Declaració Única Agrària 2016. 

Cal tenir en compte però el període de presentació dels ajuts/declaracions vinculats a la DUN, ja que si es 
en aquest termini és presenta una segona DUN, aquesta substituirà a tots els efectes la DUN presentada 
anteriorment. Per aquesta raó es troba habilitada l’opció de sol·licitar la qualificació/modificació d’EAP a 
través del mòdul de modificació de l’aplicació DUN 2016. 

També cal tenir en compte que en el cas de sol·licitar l’ajut a la primera instal·lació de joves 
agricultors/ores en la modalitat de primera instal·lació en explotació agrària prioritària, la qualificació de 
l’explotació com a prioritària cal sol·licitar-la un cop el jove cotitzi a la seguretat social i amb anterioritat a la 
certificació d’aquest ajut. És a dir, en general (si el jove no cotitza) no l’any de sol·licitud de l’ajut 
d’instal·lació si no amb la DUN de l’any següent. 
 

Documentació 
 
La sol·licitud d'explotació agrària prioritària s'ha d'acompanyar de la documentació requerida per a la 

presentació de la DUN. 

Només en el cas que el DARP no disposi de la informació necessària per a verificar el compliment  dels 
requisits, o bé si la persona declarant ha denegat expressament l’autorització per a sol·licitar les seves 
dades a altres administracions o entitats públiques, es requerirà la documentació que es detalla a 
continuació:  
 

Per a la comprovació de la condició d’agricultor/a professional: 
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- Còpia de la darrera declaració de l’IRPF. Si la declaració és conjunta el/la sol·licitant haurà d’aportar 

el certificat de retencions del cònjuge no titular. 

Per a l’acreditació de la qualificació professional: 

- Justificants d’haver superat les proves del cicle formatiu de formació agrària de grau mitjà agrari o 

titulacions equivalents superiors.  

En cas de no acreditar aquesta formació, cal presentar un informe de vida laboral manual que justifiqui 

l’exercici de l’activitat agrària un mínim de 5 anys. Pels anys que no s’hagi exercit aquesta activitat, 

caldrà acreditar l’assistència a cursos o seminaris de perfeccionament tecnològic i empresarial 

homologats pel DARP amb una durada mínima de 25 hores lectives per cada any, fins a completar els 

5 anys requerits d’activitat agrària.  

Per a la justificació de l’activitat agrària:  

- Còpia de l’informe de vida laboral de l’any actual.  

Si es declara mà d'obra assalariada, caldrà també l'informe de vida laboral d’empresa dels darrers dotze 

mesos on consti el compte de cotització.  

Aquesta documentació també s’utilitzarà per a comprovar que l’explotació possibilita l’ocupació de les 

unitats de treball agràries mínimes requerides i que la renda unitària de treball es troba dins dels marges 

establerts. 

Per a l'acreditació de la residència en la comarca de l'explotació o limítrofa: 

-Certificat empadronament. 

Per a la comprovació de l’existència d’un pacte d’indivisió i de no-dissolució per un període de sis anys, en 

el cas de comunitats de béns:  

-Còpia del contracte privat o de l'escriptura pública. 

Per a l’acreditació que l’objecte social és principalment agrari: 

-Còpia dels estatuts socials. 

Aquesta documentació també servirà per a la identificació dels socis, en el cas de persones jurídiques. 

 

Per a l’acreditació del nombre de socis que són agricultors professionals.  

-Còpies de la declaració de l'IRPF de l'últim any i informes de vida laboral de tots els socis declarats 

com a agricultors professionals. 

 
5.2. Sol·licitud de modificació SIGPAC 

 
Les persones interessades poden sol·licitar la modificació dels recintes mitjançant l’aplicació DUN 2016. 
Les sol·licituds de modificació es generaran quan existeixi un canvi d’ús, sistema d’explotació o coeficient 
de pastura en la totalitat o en una part d’un recinte. 
 
En cas de que un recinte es declari parcialment, s’haurà d’utilitzar l’eina gràfica de suport a la DUN, on 
caldrà delimitar gràficament la superfície declarada. 
 
 
5.3. Sol·licitud d’inscripció al Registre de Titularitat Compartida d’Explotacions Agràries 

 
Definició 

L’explotació de titularitat compartida és una unitat econòmica de gestió conjunta de decisions, riscos i 
responsabilitats al 50% entre els 2 titulars, sense personalitat jurídica tot i que amb NIF propi, susceptible 
d’imposició a efectes fiscals, que es constitueix per un matrimoni o parella unida per anàloga relació 
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d’afectivitat, per a la gestió conjunta de l’explotació agrària. Aquesta constitució no altera el règim jurídic 
dels béns i drets que la conformin ni el règim matrimonial o pactes patrimonials ni el règim successori. 

Requisits de les persones titulars 

Els 2 cònjuges o anàlegs hauran de complir els requisits següents: 
- Estar donats d’alta a la Seguretat Social. 
- Residir en l’àmbit territorial rural on radica l’explotació i  
- exercir l’activitat agrària i treballar de manera directa i personal en l’explotació. 
 

Sol·licitud de constitució de titularitat compartida 

Per tal de constituir una titularitat compartida d’explotacions agràries cal: 

- Sol·licitar un NIF provisional a Hisenda i l’alta al cens d’empresaris i professionals (Model 036 més 
acord de voluntats). 

- Obrir un compte a nom d’aquest NIF provisional. 

- Sol·licitar a través de la DUN la inscripció de l’explotació lligada a aquest nou NIF al Registre de 
Titularitat Compartida d’Explotacions Agràries.  

Les dades mínimes a declarar per a aquesta sol·licitud són: 

 

 NIF de l’explotació de titularitat compartida. 

 Representant legal de la titularitat compartida a efectes de DUN (la representació d’aquesta mena 
d’entitats és solidària). 

 NIF, nom i mà d’obra aportada pels 2 cònjuges o anàlegs. 

 Número de compte el titular de la qual és l’explotació de titularitat compartida. 

 Dades de l’explotació agrària.  
 
En el cas de béns immobles relacionats amb l’explotació agrària i de drets reals sobre els mateixos 
s’haurà de presentar una declaració annexa d’aquests. 
 

Caldrà que els dos membres que constitueixen la titularitat compartida presentin una única DUN, tant el 
primer any de sol·licitud com els posteriors, en la qual declarin un mínim de 0,5 UTA per a cadascun i 
escullin l’opció “titularitat compartida” a la casella que especifica el “tipus de relació” dins l’apartat 
“altres membres”.  

La inscripció al Registre tindrà caràcter constitutiu de la titularitat compartida (el DARP n’expedirà certificat 
que caldrà aportar a Hisenda per tal d’obtenir el NIF definitiu), amb efectes des del moment de sol·licitud de 
la inscripció.  

Un cop inscrita, el DARP realitzarà la transmissió total dels drets de les explotacions d’ambdós membres 
cap a l’explotació de titularitat compartida, procedint als canvis d’ofici als registres del DARP amb tots els 
efectes i obligacions que impliqui cada registre.  
 
Extinció de la titularitat compartida 

- Per nul·litat, separació o dissolució del matrimoni o ruptura de la parella de fet. 

- Per la defunció d’un dels dos cònjuges o anàlegs. 

- Per la transmissió de la titularitat a tercers o pèrdua de la titularitat. 

- Per incompliment dels requisits d’inscripció per qualsevol dels dos cònjuges o anàlegs. 

- Per acord entre els dos membres. 

Qualsevol d’aquestes causes d’extinció caldrà notificar-la al DARP per escrit signat pels 2 membres i/o 
hereus (en cas de defunció). En el cas d’extinció per acord entre els membres caldrà a més, 
compareixença personal. 
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Beneficis de la titularitat compartida 

- Tracte preferent el cas de subvencions per major puntuació. 

- Dret preferent en les activitats de formació i assessorament en matèria d’agricultura. 

- Consideració d’explotació agrària prioritària si es compleixen els requisits indicats a l’apartat 5.1. 

Termini de presentació 

Del 17 de febrer al 31 de maig. 

Les sol·licituds que es presentin a posteriori d’aquest termini no tindran efecte fins la campanya de l’any 
següent. 

 
 
5.4. Declaració de productes modificats genèticament 

 
El Decret 62/2015, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen mesures per a l'exercici de les competències de la 
Generalitat de Catalunya en matèria dels organismes modificats genèticament, estableix com a obligatori 
declarar el cultiu d’organismes modificats genèticament en la Declaració Única Agrària (DUN).  
 
En aquest sentit, els productors de blat de moro modificat genèticament, estan obligats a declarar 
anualment a la DUN, la totalitat de parcel·les destinades a aquest conreu, amb indicació de l’espècie i la 
varietat prevista. 
 
Per tal de donar compliment a l’obligatorietat de declarar la totalitat de superfícies de blat de moro modificat 
genèticament, incloses les segones collites, el DARP ha elaborat un model de document per facilitar la 
declaració d’aquestes segones collites. Aquesta declaració s’haurà de presentar preferentment a l’oficina 
comarcal d’on pertanyi l’explotació en un termini de màxim quinze dies posteriors a la data de sembra del 
cultiu. 
 
Aquest document es pot descarregar de http://agricultura.gencat.cat/omg 

 
D’altra banda el Reglament 1830/2003, del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de setembre de 2003, 
relatiu a la traçabilitat i a l’etiquetatge dels organismes modificats genèticament i a la traçabilitat dels 
aliments i pinsos produïts a partir d’aquests, obliga a assegurar el seguiment de la traçabilitat dels cultius. 
 
Aquesta norma inclou les transaccions a qualsevol operador dels cultius que són modificats genèticament 
un cop recol·lectats del camp. Per tant, el gra de blat de moro modificat genèticament (MON810) ha d’anar 
acompanyat d’un document, que indiqui que el producte és modificat genèticament, en el seu transport de 
la parcel·la on s’ha cultivat al magatzem de destinació, per assegurar la traçabilitat. Així mateix, aquesta 
norma també indica que els operadors han conservar la informació dels productes modificats genèticament 
durant 5 anys posteriors a cada transacció. El DARP ha elaborat un model de document d’acompanyament 
per facilitar aquesta tasca als operadors, que també es pot descarregar de http://agricultura.gencat.cat/omg  
 
 
5.5. Comunicació de venda de proximitat de productes agroalimentaris 

El Decret 24/2013, de 8 de gener de 2013, sobre l’acreditació de la venda de proximitat de productes 
agroalimentaris (DOGC 6290 de 10.01.2013), té per objecte regular l’acreditació voluntària dels productors 
o agrupacions de productors agraris que venen la producció pròpia o els seus productes d’elaboració 
pròpia directament als consumidors o a establiments minoristes i de restauració. 
 
Es considera venda de proximitat, la venda de productes agroalimentaris, procedents de la terra o de la 
ramaderia i/o resultat d’un procés d’elaboració o de transformació que es realitza en favor del consumidor o 
consumidora final, directament o mitjançant la intervenció d’una persona intermediària, per part dels 
productors o agrupacions de productors agraris. La venda de proximitat inclou la venda directa (sense 
intermediaris) i la venda en circuit curt ( amb un sol intermediari). 

 

http://agricultura.gencat.cat/omg
http://agricultura.gencat.cat/omg
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Podeu trobar més informació sobre aquest sistema de comercialització a 
http://agricultura.gencat.cat/vendadeproximitat 

 

Requisits per a obtenir l’acreditació en la venda de proximitat 

 
Les persones que vulguin obtenir  l’ acreditació han de ser titulars  d’una explotació agrària que consti al 
sistema integrat de dades d’explotacions agràries de Catalunya (DEAC) i complir amb els requisits que 
estableix el Decret 24/2013, de 8 de gener de 2013.  
 
En el cas que siguin agrupacions de productors agraris, aquest requisit l’han de complir tots els membres 
que siguin productors agraris, que vulguin participar en la venda de proximitat. 
 
En aquest cas, les agrupacions de productors agraris han de presentar la DUN a efectes de comunicar 
l’adhesió al sistema de venda de proximitat i la llista de NIF dels productors que inclouen en la venda de 
proximitat, mitjançant el fitxer Excel que es pot descarregar de 
http://agricultura.gencat.cat/vendadeproximitat 
 
Així mateix, les persones titulars sòcies de l’agrupació de productors els productes dels qual s’incloguin en 
la venda de proximitat, han de presentar la seva DUN particular detallant les seves parcel·les, però no cal 
que marquin a la seva DUN la comunicació d’adhesió al sistema de venda de proximitat. 
 

 

 

Adhesió al sistema de venda de proximitat 
 
L’adhesió al sistema d’acreditació de la venda de proximitat es realitza mitjançant la declaració única 
agrària (DUN), durant el període comprés entre el 1 de febrer i el 31 de maig. Fora d’aquest període, 
només es podrà fer en el cas que no s’hagi presentat amb anterioritat cap altra DUN amb ajuts. 
 
Per a comunicar l’adhesió, caldrà marcar-ho en la pantalla de venda de proximitat. A més caldrà  marcar si 
es vol fer venda directa o venda en circuit curt o ambdós, si es vol vendre productes elaborats per el propi 
productor, inclosos els carnis, i la marca de comercialització, si se’n disposa. 

 
Una vegada presentada la DUN amb la comunicació d’adhesió, el productor ja podrà utilitzar el logotip 
identificatiu de la venda de proximitat, que es pot descarregar de 
http://agricultura.gencat.cat/vendadeproximitat i realitzar l’activitat de venda de proximitat, sens perjudici de 
la recepció posterior del document d’acreditació. 

 
En l’acreditació figuraran tots els productes d’origen vegetal sense transformar que siguin de consum humà 
declarats en la DUN i els productes elaborats que s’hagin marcat expressament en l’apartat de venda de 
proximitat de la DUN (tant carnis com d’origen vegetal).  

 

Actualització de l’acreditació, modificacions i comunicació de marca de comercialització  

 
Per mantenir l’acreditació al sistema de venda de proximitat, només caldrà validar les dades retornades a 
l’aplicació DUN 2016. 
 
En el cas que es vulgui fer una modificació de l’acreditació de venda de proximitat o afegir-ne una marca de 
comercialització, en relació a:  
 

• Productes elaborats  
• Canal de Comercialització  
• Marca. Si es vol afegir una marca de comercialització, cal emplenar aquest nou camp.  

 

Es seleccionaran  les noves dades i es validaran a l’aplicació. En aquest cas, l’interessat rebrà una nova 
acreditació modificada. 

http://agricultura.gencat.cat/vendadeproximitat
http://agricultura.gencat.cat/vendadeproximitat
http://agricultura.gencat.cat/vendadeproximitat
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Per fer una renúncia a l’acreditació al sistema de venda de proximitat, caldrà seleccionar aquest supòsit a 
l’aplicació i validar-ho. 

 
5.6. Declaració per l’actualització de les dades del productors inscrits en els registres de 
Denominacions d’Origen Protegides (DOP) i/o Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP) de 
productes agroalimentaris no vínics 

 

A efectes del manteniment de les dades de la inscripció als registres dels Consells Reguladors, les 
persones productores inscrites en una DOP o IGP, podran declarar que estan inscrites en una DOP o una 
IGP i el nom de la mateixa. 
 
 
5.7. Actualització de la titularitat al Registre Vitivinícola de Catalunya  

 

El DARP va posar en marxa l’any 2013 una sèrie de canvis pel que fa a la declaració de superfícies 
agràries amb vinya i l’obligació de declarar-les a la DUN. L’objectiu d’aquests canvis és unificar la 
informació relativa al titular de l’explotació i  la de les parcel·les vitícoles, tant al Registre Vitivinícola de 
Catalunya (RVC) com a la DUN. 

La presentació de la DUN és un requisit indispensable per actualitzar les dades de titular de la parcel·la 
vitivinícola al RVC, per tant, tots els titulars de parcel·les vitícoles inscrits al RVC estan obligats a presentar 
la DUN 2016.  

La DUN és una declaració responsable signada pel titular i en la que declara, entre altres, que les dades 
són certes. Per tant, les dades de titularitat declarades a la DUN, es traspassen a RVC amb els efectes 
corresponents: titular de la Parcel·la Vitícola (PV) i lliurador de collita en el cas que només hi hagi un 
lliurador de collita al 100% i titular de la PV,  sempre i quan aquest estigui al RVC com a lliurador de collita, 
en el percentatge corresponent. 

En el cas que el titular no coincideixi amb cap dels lliuradors de collita a RVC, s’haurà de presentar una 
modificació de dades administratives a RVC per tal de poder traspassar la informació del nou titular. 

Termini de presentació 

De l’1 de febrer al 15 de maig. Les declaracions que es presentin a posteriori d’aquest termini no tindran 
efecte per la campanya vitícola en curs. 

Cal tenir en compte que les diverses gestions relacionades amb el Registre Vitivinícola de Catalunya, tenen 
diferents terminis i procediments i no totes les gestions es realitzen mitjançant la DUN, tal com queda 
reflectit al quadre següent:  

  Presentació  

Declaració de titularitat de parcel·la vitícola DUN Fins el 15/05 

Modificació Lliurador de collita RVC Fins el 10/07 

 
 
5.8. Declaració voluntària de l’assessor en gestió integrada de plagues  

 
L’actual normativa exigeix que tots els agricultors apliquin els principis de la gestió integrada de plagues 
(GIP) en la seva explotació. 
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A banda, per a ajudar a prendre adequadament les decisions fitosanitàries, l’agricultor haurà de disposar 
d’assessorament en gestió integrada de plagues, mitjançant la figura d’un assessor en GIP reconegut 
oficialment. 
 
No tenen obligació de tenir un assessor en GIP les explotacions i/o tipus de produccions considerades de 
baix consum de productes fitosanitaris, segons s’estableix en el llistat publicat http://ves.cat/mb7W   
 
En el cas de pertànyer a una ADV (agrupació de defensa vegetal) o estar certificat en Producció Integrada 
o Producció Ecològica, ja es compleix amb aquesta obligació. A la DUN cal declarar l’ADV de la qual és 
soci el productor.  
 
Els sol·licitants que demanin un ajut de producció integrada o producció agrària ecològica no cal que 
emplenin aquest camp.  
 
Els agricultors que tinguin l’obligació de disposar de l’assessorament en GIP, i que tinguin contractat un 
assessor en gestió de plagues reconegut oficialment, han de declarar “assessor reconegut en gestió 
integrada de plagues”. 
 
Els agricultors que tinguin l’obligació de disposar d’un assessorament en GIP, i que no tinguin contractat un 
assessor en gestió de plagues reconegut oficialment, han de deixar el camp en blanc. 
 
 
Podeu completar aquesta informació a la web del DARP, apartat d’Agricultura. Sanitat Vegetal, Ús 
sostenible dels productes fitosanitaris http://ves.cat/mb7Y  

 
 
 
5.9. Altres tràmits vinculats a la DUN  

5.9.1. Aplicació COMUNALS 

 

COMUNALS és una aplicació web per a la gestió de les adjudicacions de terrenys d’aprofitament farratger 
en comú, per tal de facilitar la declaració de la DUN.  

 

Poden sol·licitar l’alta com a gestors les entitats o persones titulars de terrenys de pastura (Ajuntaments i 
Entitats Municipals Descentralitzades, altres entitats de dret públic o privat i persones físiques i jurídiques) 
que adjudiquen terres amb el règim d’explotació farratgera en comú.  
 
Comunals facilita els càlculs de superfície, evita errors en les adjudicacions i permet l’emissió d’un certificat 
normalitzat d’adjudicació de pastures per tal de complir amb la normativa que exigeix la tinença d’aquest 
certificat d’adjudicació en cas de declaració d’aprofitament farratger en comú.  
 
L’aplicació conté totes les dades vigents del SIGPAC, en base a les quals es fa la DUN. En fer les 
adjudicacions dels recintes, l’aplicació facilita els càlculs a les entitats gestores ja que, per a  les hectàrees 
adjudicades, en calcula automàticament la superfície neta o superfície de pastura, d’acord amb el coeficient 
d’admissibilitat de pastura del recinte. A més, va descomptant la superfície adjudicada a mida que es van 
fent les adjudicacions, de manera que no és possible adjudicar més superfície de la disponible per recinte. 
 
L’adreça web és: http://agricultura.gencat.cat/comunals 

5.9.2. Connexió de la DUN amb COMUNALS 

 

Des de campanya 2015, els recintes gestionats mitjançant l’aplicació COMUNALS s’importen directament a 
l’aplicació DUN. Es per això que, prèviament a la declaració de la DUN, cal fer l’adjudicació a COMUNALS.  

 

http://ves.cat/mb7W
http://ves.cat/mb7Y
http://agricultura.gencat.cat/comunals
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Si en fer la declaració DUN es detecta algun error en els recintes d’adjudicació farratgera en comú i es vol 
canviar la declaració, primerament cal tornar a fer l’adjudicació i el certificat de COMUNALS, i posteriorment 
tornar-ho a importar des de DUN.  

 

NOTA: Una vegada importats els recintes a DUN és possible declarar menys superfície que la que s’hagi 
adjudicat a COMUNALS. 
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6. Annexos  

 
Annex 1. Correspondència de les comarques agràries a les regions del règim de pagament bàsic 

 

 

Comarca Agrària 
Regió Terres 
Cultiu Secà 

Regió Terres 
Cultiu Regadiu 

Regió Cultius 
Permanents 

Regió Pastures 
Permanents 

BERGADÀ 0801 0801 0802 0503 

BAGES 0801 0801 0802 0503 

OSONA 1301 2001 0802 0503 

MOYANÈS 0801 0801 0802 0503 

PENEDÈS 0601 0601 0202 0503 

ANOIA 0601 0601 0602 0503 

MARESME 1301 2001 0802 0503 

VALLÈS ORIENTAL 1301 2001 0802 0503 

VALLÈS OCCIDENTAL 0801 0801 0802 0503 

BAIX LLOBREGAT 0601 2001 0602 0503 

CERDANYA 0601 0801 0602 0503 

RIPOLLÈS 0601 0601 0602 0503 

GARROTXA 0801 2001 0802 0503 

ALT EMPORDÀ 0801 1701 0202 0503 

BAIX EMPORDÀ 0601 1701 0602 0503 

GIRONÈS 1301 2001 0802 0503 

LA SELVA 0801 2001 0802 0503 

VALL D'ARAN 0201 0201 0202 0503 

PALLARS-RIBAGORZA 0201 1701 0202 0503 

ALT URGELL 0601 2001 0602 0503 

CONCA (Pallars Jussà) 0601 1701 0602 0503 

SOLSONÈS 0601 2001 0602 0503 

NOGUERA 0601 1701 0602 0503 

URGELL 0601 1701 0202 0503 

SEGARRA 0601 0801 0602 0503 

SEGRIÀ 0601 1701 0602 0503 

GARRIGUES 0601 1701 0802 0503 

TERRA ALTA 0201 0601 0602 0503 

RIBERA D'EBRE 0601 0601 0602 0503 

BAIX EBRE 0201 2301 1302 0503 

PRIORAT-PRADES 0201 0801 0802 0503 

CONCA DE BARBERÀ 0601 0601 0202 0503 

SEGARRA 0601 0601 0602 0503 

CAMP DE TARRAGONA 0201 0801 0802 0503 

BAIX PENEDÈS 0601 0601 0202 0503 
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Annex 2. Municipis en zones desfavorides i de muntanya de Catalunya 

 
Nota: (*) indica els municipis amb pluviometria anual superior a 800 l/m2. 
 

Municipis situats en zones desfavorides 
Comarca de les Garrigues: Comarca de la Ribera d'Ebre: 

Albagés, l' Ascó 

Albí, l' Benissanet 

Arbeca Flix 

Bellaguarda Garcia 

Borges Blanques, les Ginestar 

Bovera Miravet 

Castelldans Móra d'Ebre 

Cervià Móra la Nova 

Cogul, el Rasquera 

Espluga Calba, l' Riba-roja d'Ebre 

Floresta, la Tivissa 

Fulleda Torre de l’Espanyol, la 

Granadella, la Vinebre 

Granyena de les Garrigues Comarca del Segrià: 

Juncosa Alcanó 

Omellons, els Alfés 

Puiggròs Aspa 

Soleràs, el Llardecans 

Tarrés Maials 

Torms, els Sarroca de Lleida 

Vilosell, el Sunyer 

Vinaixa Torrebesses 

Comarca del Priorat: Comarca del Solsonès: 

Bellmunt del Priorat Clariana de Cardener 

Capçanes Comarca de la Terra Alta: 

Falset Batea 

Gratallops Bot 

Guiamets, els Caseres 

Lloar, el Corbera d'Ebre 

Marçà Gandesa 

Masroig, el Pinell de Brai, el 

Molar, el Pobla de Massaluca, la 

Poboleda Vilalba dels Arcs 

Porrera  

Torre de Fontaubella, la  

Torroja de Priorat  

Vilella Baixa, la  

 

Municipis situats en zones amb dificultats especials 
Comarca de l'Alta Ribagorça: Comarca del Pallars Sobirà: 

Vall de Boi (Barruera)* Alt Àneu* 

Vilaller* Espot* 

 Esterri d’Àneu 

Comarca del Pallars Jussà: Guingueta d’Àneu, la* 

Torre de Cabdella, la* Sort* 

 Comarca d'Era Val d’Aran: 

 Naut Aran* 

 Vielha e Mijaran* 
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Municipis situats en zones de muntanya 

Comarca de l'Alt Camp: Comarca del Bages: 

Mont-ral Aguilar de Segarra 

Querol Castellfollit del Boix 

Comarca de l'Alt Empordà: Estany, l' 

Albanyà* Moià 

Maçanet de Cabrenys* Mura 

Vajol, la* Sant Feliu de Sasserra 

Comarca de l'Alt Urgell: Sant Mateu de Bages 

Alàs i Cerc* Talamanca 

Arsèguel Comarca del Baix Camp: 

Bassella Albiol, l' 

Cabó Arbolí, l' 

Cava* Argentera, l' 

Estamariu* Capafonts 

Coll de Nargó* Febró, la 

Fígols i Alinyà* Prades 

Josa i Tuixén* Vilaplana 

Montferrer i Castellbò* Comarca del Baix Ebre: 

Oliana Paüls 

Organyà Comarca del Berguedà. 

Ribera d’Urgellet* Bagà* 

Seu d’Urgell, la* Berga* 

Peramola Borredà* 

Pont de Bar, el* Capolat* 

Valls de Valira, les Castell de l’Areny* 

Valls d'Aguilar, les* Castellar del Riu* 

Vansa i Fórnols, la* Castellar de n’Hug* 

Comarca de l'Alta Ribagorça: Cercs* 

Pont de Suert, el* Espunyola, l'* 

Comarca de les Garrigues: Fígols de les Mines* 

Pobla de Cérvoles, la Gisclareny* 

Comarca de l'Anoia: Gósol* 

Argençola Guardiola de Berguedà* 

Bellprat Montclar 

Calonge de Segarra Montmajor 

Llacuna, la Nou, la* 

Montmaneu Olvan 

Pujalt Pobla de Lillet, la* 

Rubió Puig-reig 

Santa Maria de Miralles Quart, la* 

Sant Pere Sallavinera Sagàs 

Veciana Saldes* 

 Sant Jaume de Frontanyà* 

 Sant Julià de Cerdanyola* 
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Municipis situats en zones de muntanya 

Comarca del Berguedà: Comarca de la Garrotxa: 

Santa Maria de Merlès Argelaguer* 

Vallcebre* Beuda* 

Vilada* Mieres* 

Viver i Serrateix Montagut* 

Comarca de la Cerdanya: Planes d'Hostoles, les* 

Alp* Preses, les* 

Bellver de Cerdanya Riudaura* 

Bolvir Sales de Llierca* 

Das* Sant Aniol de Finestres* 

Fontanals de Cerdanya* Sant Feliu de Pallerols* 

Ger* Sant Ferriol* 

Guils de Cerdanya* Sant Joan les Fonts* 

Isòvol Santa Pau* 

Lles* Tortellà* 

Llívia Vall d’en Bas, la* 

Meranges* Vall de Bianya, la* 

Montellà i Martinet* Comarca de la Noguera: 

Prats i Sansor Àger 

Prullans* Alòs de Balaguer 

Puigcerdà Avellanes i Santa Linya, les 

Riu de Cerdanya* Baronia de Rialb, la 

Urús* Camarasa 

Comarca de la Conca de Barberà: Os de Balaguer 

Barberà de la Conca Tiurana 

Conesa Vilanova de Meià 

Forès Comarca d'Osona: 

Llorac Alpens* 

Montblanc Brull, el* 

Passanant Centelles 

Piles, les Collsuspina* 

Pontils Espinelves* 

Rocafort de Queralt Lluçà* 

Santa Coloma de Queralt Montesquiu* 

Sarral Muntanyola 

Savallà del Comtat Orís 

Senan Oristà 

Vallclara Perafita* 

Vallfogona de Riucorb Prats de Lluçanès 

Vilanova de Prades Rupit i Pruit* 

Vimbodí Sant Agustí de Lluçanès* 

 Sant Bartomeu del Grau 

 Sant Boi de Lluçanès* 

  Sant Julià de Vilatorta* 

 Sant Martí de Centelles 
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Municipis situats en zones de muntanya 

Comarca d'Osona: Comarca del Priorat: 

Sant Martí d'Albars* Bisbal de Falset, la 

Sant Pere de Torelló* Cabacés 

Sant Quirze de Besora* Cornudella de Montsant 

Sant Sadurní d'Osormort* Figuera, la 

Santa Eulàlia de Riuprimer Margalef 

Santa Maria de Besora* Morera del Montsant, la 

Santa Maria de Corcó* Pradell de la Teixeta 

Seva* Ulldemolins 

Sobremunt Vilella Alta, la 

Sora* Comarca de la Ribera d'Ebre: 

Tavèrnoles* Palma d'Ebre, la 

Tavertet* Comarca del Ripollès: 

Vidrà* Campdevànol* 

Viladrau* Campelles* 

Vilanova de Sau* Camprodon* 

Comarca del Pallars Jussà: Gombrèn* 

Abella de la Conca* Llanars* 

Castell de Mur* Llosses, les* 

Gavet de la Conca Molló* 

Isona i Conca Dellà Ogassa* 

Llimiana Pardines* 

Pallars Jussà (Conca de Dalt)* Planoles* 

Pobla de Segur, la* Queralbs* 

Salàs de Pallars Ribes de Freser* 

Sant Esteve de la Sarga* Ripoll* 

Sarroca de Bellera* Sant Joan de les Abadesses* 

Senterada* Vallfogona de Ripollès* 

Talarn Sant Pau de Segúries* 

Tremp Setcases* 

Comarca del Pallars Sobirà: Toses* 

Alins* Vilallonga de Ter* 

Baix Pallars Comarca de la Segarra: 

Esterri de Cardós Biosca 

Farrera* Estaràs 

Lladorre* Montoliu de Segarra 

Llavorsí* Montornès de Segarra 

Rialp* Ribera d’Ondara 

Soriguera* Sant Guim de Freixenet 

Tírvia Talavera 

Vall de Cardós, la Torà 

Comarca del Pla de l’Estany:  

Sant Miquel de Campmajor*  
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Municipis situats en zones de muntanya 

Comarca del Segrià: Comarca de l'Urgell: 

Almatret Omells de na Gaia, els 

Comarca de la Selva: Vallbona de les Monges 

Cellera de Ter, la* Comarca d'Era Val d’Aran: 

Osor* Arres* 

Sant Hilari Sacalm* Bausen* 

Susqueda* Bordes, es* 

Tossa de Mar Bossòst* 

Comarca del Solsonès: Canejan* 

Castellar de la Ribera Les* 

Coma i la Pedra, la* Vilamòs* 

Guixers* Comarca del Vallès Occidental: 

Lladurs Gallifa 

Llobera Comarca del Vallès Oriental: 

Molsosa, la Aiguafreda* 

Navès* Castellcir 

Odèn* Castellterçol 

Olius Figaró-Montmany 

Pinell de Solsonès Fogars de Montclús* 

Pinós Granera 

Riner Montseny* 

Sant Llorenç de Morunys* Sant Feliu de Codines 

Solsona Sant Quirze Safaja 

Comarca de la Terra Alta: Tagamanent* 

Arnes  

Fatarella, la  

Horta de Sant Joan  

Prat de Comte  
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Annex 3. Mòduls de renda neta estàndard  

 
D’acord amb que disposa la Llei 19/1995, de 4 de juliol, i l’Ordre de 13 de desembre de 1995 i amb la 
finalitat d’homogeneïtzar els càlculs de viabilitat d’una explotació agrària, s’estableixen els mòduls de renda 
neta estàndard, màxim, i mínim per hectàrea o cap de bestiar:  

 

Productes 

Renda  cultius secà 
(EUR/ha) 

Renda  cultius regadiu 
(EUR/ha) 

Màxima Estàndard Mínima Màxima Estàndard Mínima 

Cereals excepte arròs i blat de moro 43,50 15,00 -13,50 95 50,00 5,00 

Retirada i guarets -44,50 -40,45 -36,41 -44,50 -40,45 -36,41 

Blat de moro 190,00 100,00 10,00 380,00 200,00 20,00 

Oleaginoses, proteaginoses i 
lleguminoses extensives 

36,25 12,50 -11,25 95,00 50,00 5,00 

Cigrons, llenties i altres lleguminoses 
gra 

920,00 800,00 680,00 2760,00 2400,00 2040,00 

Alfals 140,00 100,00 60,00 280,00 200,00 120,00 

Herbes, altres farratges herbacis i 
pastures de menys de 5 anys 

98,00 70,00 42,00 168,00 120,00 72,00 

Pastures permanents - - - - - - 

Remolatxa, llúpol, cacauet, càrtam,  lli,  
tabac, cànem i altres cultius industrials 

36,25 12,50 -11,25 95,00 50,00 5,00 

Arròs - - - 232,00 80,00 -72,00 

Tomàquet  6440,00 5600,00 4760,00 15640,00 13600,00 11560,00 

Patata 920,00 800,00 680,00 2760,00 2400,00 2040,00 

Cebes, calçots, porros i alls 1160,00 800,00 440,00 3480,00 2400,00 1320,00 

Maduixa 3680,00 3200,00 2720,00 13800,00 12000,00 10200,00 

Horta i hortícoles 5800,00 4000,00 2200,00 17400,00 12000,00 6600,00 

Especies aromàtiques 2020,00 1800,00 1580,00 4040,00 3600,00 3160,00 

Viver arbre i arbust 2490,00 2100,00 1710,00 6225,00 5250,00 4275,00 

Flors i ornamentals - - - 24900,00 21000,00 17100,00 

Superfícies forestals de rotació curta 181,50 135,00 88,50 242,00 180,00 118,00 

Bolets - - - - - - 

Vinya 1527,50 1175,00 822,50 1625,00 1250,00 875,00 

Raïm de taula 2600,00 2000,00 1400,00 3900,00 3000,00 2100,00 

Presseguers, nectariner, albercoquers 1495,00 1150,00 805,00 2600,00 2000,00 1400,00 

Nashi 1495,00 1150,00 805,00 4225,00 3250,00 2275,00 

Cirerers, pruneres,  codonyer, kiwi, 
caqui, nesprer, figuera, magraner i 
altres fruiters  

1300,00 1000,00 700,00 2600,00 2000,00 1400,00 

Pereres, pomeres 1495,00 1150,00 805,00 2925,00 2250,00 1575,00 

Ametllers 246,00 200,00 154,00 666,00 540,00 414,00 

Garrofer, pistatxer 592,00 480,00 368,00 740,00 600,00 460,00 

Avellaner 308,00 250,00 192,00 740,00 600,00 460,00 

Noguer 518,00 420,00 322,00 814,00 660,00 506,00 

Taronger, llimoner, pomelo, 
mandariner, cítrics híbrids 

- - - 1802,50 1225,00 647,50 

Olivera 431,00 350,00 269,00 740,50 600,00 460,00 

Espàrrecs 4600,00 4000,00 3400,00 13800,00 12000,00 10200,00 

Altres superfícies forestals - - - - - - 

Sup. Forestals fustereres 18,15 13,50 8,85 - - - 
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Productes 

Renda  cultius secà 
(EUR/ha) 

Renda  cultius regadiu 
(EUR/ha) 

Màxima Estàndard Mínima Màxima Estàndard Mínima 

Castanyers 36,30 27,00 17,70 - - - 

Edificis, construccions, improductius - - - - - - 

 

Caps bestiar 

Renda 
(EUR/cap) 

Màxima Estàndard Mínima 

Boví femelles (bovins de llet) 247,00 130,00 13,00 

Boví femelles (bovins de carn) 95,00 50,00 5,00 

Boví engreix propis (bovins de llet i carn) 33,00 3,75 -25,50 

Boví engreix integrat (bovins de llet i carn) 32,40 0,00 -32,40 

Boví pre-engreix (bovins de carn i llet) 69,60 48,00 26,40 

Boví reposició (bovins de llet) 62,64 43,20 23,76 

Boví reposició (bovins de carn) 69,60 48,00 26,40 

Ovelles femelles 11,40 6,00 0,60 

Ovelles i cabres engreix i altres 26,10 18,00 9,90 

Cabres femelles 43,50 30,00 16,50 

Porcs femelles pròpies 108,94 96,25 83,56 

Porcs femelles integrades 99,60 88,00 76,40 

Porcs engreix propis 9,99 8,25 6,51 

Porcs engreix  integrats 8,66 7,15 5,64 

Porcs recria/transició 8,34 6,60 4,86 

Porcs reposició 27, 11 21,45 15,80 

Porcs mascles 764,50 605,00 445,50 

Gallines ous propis 0,84 0,72 0,60 

Gallines ous integrats 0,78 0,67 0,56 

Pollastres engreix propis 0,70 0,55 0,41 

Pollastres engreix integrats 0,62 0,49 0,36 

Gallines femelles 3,70 2,88 2,06 

Gallines - pollastres, altres propis 0,92 0,72 0,52 

Gallines- pollastres, altres integrats 0,86 0,67 0,48 

Gallines - pollastres  cria, recria/transició, i reposició  0,34 0,26 0,19 

Galls d’indis femelles i ous 7,29 5,77 4,25 

Galls d’indis engreix i altres 1,67 1,32 0,97 

Galls d’indis reposició i recria/transició 1,25 0,99 0,75 

Faisans  femelles i ous 5,21 4,12 3,03 

Faisans engreix, reposició, recria/transició i altres 1,39 1,10 0,81 

Perdius  femelles i ous 0,83 0,66 0,49 

Perdius engreix, reposició, recria/transició i altres 0,42 0,33 0,24 

Guatlles femelles 0,58 0,45 0,32 

Guatlles ous 1,12 0,99 0,86 

Guatlles  engreix, reposició, recria/transició i altres 0,13 0,12 0,10 

Ànecs femelles i ous 5,42 4,29 3,16 

Ànecs engreix, recria/transició, reposició, i altres  3,61 2,86 2,11 

Oques femelles i ous 5,42 4,29 3,16 

Oques engreix, recria/transició, reposició, i altres  3,61 2,86 2,11 
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Caps bestiar 

Renda 
(EUR/cap) 

Màxima Estàndard Mínima 

Conills femelles  34,86 29,40 23,94 

Ratites (estruç)  femelles,  ous i engreix 130,00 100,00 70,00 

Ases i mules de més de 36 mesos (Femelles ventre) 130,00 100,00 70,00 

Cavalls de més de 36 mesos (Femelles ventre) 162,50 125,00 87,50 

Ases i mules de més de 12 mesos i menys de 36 117,00 90,00 63,00 

Ases i mules de més de 6 mesos  i menys 12 117,00 90,00 63,00 

Cavalls de més de 6 mesos i menys de 12 136,50 105,00 73,50 

Cavalls de més de 12 mesos i menys de 36 136,50 105,00 73,50 

Apícola transhumant  (per arna) 66,40 56,00 45,60 

Apícola estant  (per arna) 24,90 21,00 17,10 

Cargols  0,00519 0,00386 0,00253 
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Annex 4. Productes DUN  

 

Ordenats per codi 

 

Codi Descripció Codi Descripció 

001 BLAT TOU 158 API 

002 ESPELTA 160 COL, COLIFLOR 

003 BLAT DUR 162 ALBERGINIA 

004 BLAT DE MORO 163 CARBASSO 

005 ORDI 164 CARXOFA 

006 SEGOL 165 COGOMBRE 

007 SORGO 166 BLEDA 

008 CIVADA 177 ENDIVIA, ESCAROLA, XICÒRIA 

009 FAJOL 178 PASTANAGA 

010 MILL 179 NAP, COL XINESA 

011 ESCAIOLA 180 MONGETA  

012 MESTALL 183 ESPINAC 

013 TRITICALE 185 CARBASSA 

020 GUARET NO SIE/ SUP. LLIURE SEMBRA 187 BORRATJA 

024 GUARET SIE/ SUP. LLIURE SEMBRA 190 RAVE 

025 RETIRADA MIN. 20 ANYS (RAMSAR) 191 CREIXENS 

033 GIRA-SOL 192 GERDS 

034 SOIA 193 HORTA  

035 COLZA 197 TOMAQUET 

036 CAMELINA 204 CLEMENTINA 

040 PESOLS 205 SATSUMA 

041 FAVES, FAVONS 206 TARONGER 

043 TRAMUSSOS DOLÇOS 207 LLIMONER 

050 CIGRONS 208 POMELO 

051 LLENTIES 209 MANDARINER 

052 VECES 211 CODONY 

053 ERBS (LLEGUMINOSA) 212 KIWI 

060 ALFALS 213 CAQUI 

061 FENIGREC 214 NESPRER 

063 PASTURES DE MENYS DE 5 ANYS 215 GROSELLA 

062 PASTURES PERMANENTS 216 NABIUS 

067 TREPADELLA  217 MAGRANERS 

068 FESTUCA 218 FIGUERA 

069 RAY-GRASS 219 MADUIXES 

070 AGROSTIS 236 CANYA COMÚ 

071 DALL O FROMENTAL  237 SUPERFÍCIES FORESTALS ROTACIÓ CURTA 

072 DACTILO 239 GUIXES /PEDREROL 

073 FLEO O CUA DE RATA 240 GUIXÓ/ PÈSOL QUADRAT 

074 POA 241 VEÇA I CIVADA 

076 SULLA O ENCLOVA 245 ALGARROBA HERBÀCIA 

077 TREBOL 246 GARLANDA 
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080 ARROS 247 FAVERA BORDA /MOREU 

081 COTO 248 SAJOLIDA 

082 REMOLATXA 249 CORIANDRE 

083 TABAC 250 ANÍS DOLÇ 

084 LLÚPOL 251 ANET 

086 CANEM 252 CAMAMILLA 

087 CACAUET 253 VALERIANA 

088 CÀRTAM O SAFRANÓ 254 ARTEMÍSIA, ESTRAGÓ 

091 FLORS I ORNAMENTALS 255 GENCIANA 

093 LLI  256 HISOP 

096 ESPECIES AROMATIQUES HERBACIES 257 FONOLL 

097 BOLETS 258 JULIVERT 

099 PATATA 259 SAFRÀ 

101 OLIVERES 260 FARIGOLA, TIMÓ 

102 VINYES 261 ALFÀBREGA 

103 RAÏM DE TAULA 262 MELISSA, TARONGINA 

104 AMETLLERS 263 MENTA 

105 PRESSEGUERS 264 ORENGA 

106 NECTARINS 266 SÀLVIA 

107 ALBERCOQUERS 267 ESTRAGÓ 

108 PERERES 268 MARDUIX 

109 POMERES 272 BOIXAC O CALÈNDULA 

110 CIRERERS 273 COMÍ 

111 PRUNERES 274 ESTEVIA 

112 NOGUERES 275 PERICÓ O HERBA DE SANT JOAN 

113 ALTRES FRUITERS 277 BERBENA 

114 FORESTALS FUSTERERES 278 CONREU DE FRUITS DEL BOSC 

115 ALTRES SUP. FORESTALS 279 ESPARRECS 

117 CASTANYERS 281 LAVANDA, ESPÍGOL 

118 ESPECIES AROMATIQUES LLENYOSES 283 TÀPERA 

119 VIVER ARBRE I ARBUST 284 DONZELL 

122 GARROFER 286 MAÇANELLA O SEMPREVIVA 

123 AVELLANER 287 MARIALLUÏSA 

124 FESTUC O PISTATXER 288 ROMANÍ 

150 IMPRODUCTIUS 289 ESPERNALLAC 

152 PEBROT 901 SUBPRODUCTES PASTURABLES 

153 MELO 902 EDIFICIS I CONSTRUCCIONS 

155 ENCIAM 909 NASHI 

156 SINDRIA 910 CLOSES 

157 CEBES, CALÇOTS, PORROS I ALLS 
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Ordenat per descripció  
 

Codi Descripció Codi Descripció 

070 AGROSTIS 033 GIRA-SOL 

107 ALBERCOQUERS 215 GROSELLA 

162 ALBERGINIA 020 GUARET NO SIE/ SUP. LLIURE SEMBRA 

261 ALFÀBREGA 024 GUARET SIE/ SUP. LLIURE SEMBRA 

060 ALFALS 239 GUIXES /PEDREROL 

245 ALGARROBA HERBÀCIA 240 GUIXÓ/ PÈSOL QUADRAT 

113 ALTRES FRUITERS 256 HISOP 

115 ALTRES SUP. FORESTALS 193 HORTA  

104 AMETLLERS 150 IMPRODUCTIUS 

251 ANET 258 JULIVERT 

250 ANÍS DOLÇ 212 KIWI 

158 API 281 LAVANDA, ESPÍGOL 

080 ARROS 051 LLENTIES 

254 ARTEMÍSIA, ESTRAGÓ 093 LLI  

123 AVELLANER 207 LLIMONER 

277 BERBENA 084 LLÚPOL 

004 BLAT DE MORO 286 MAÇANELLA O SEMPREVIVA 

003 BLAT DUR 219 MADUIXES 

001 BLAT TOU 217 MAGRANERS 

166 BLEDA 209 MANDARINER 

272 BOIXAC O CALÈNDULA 268 MARDUIX 

097 BOLETS 287 MARIALLUÏSA 

187 BORRATJA 262 MELISSA, TARONGINA 

087 CACAUET 153 MELO 

252 CAMAMILLA 263 MENTA 

036 CAMELINA 012 MESTALL 

086 CANEM 010 MILL 

236 CANYA COMÚ 180 MONGETA  

213 CAQUI 216 NABIUS 

185 CARBASSA 179 NAP, COL XINESA 

163 CARBASSO 909 NASHI 

088 CÀRTAM O SAFRANÓ 106 NECTARINS 

164 CARXOFA 214 NESPRER 

117 CASTANYERS 112 NOGUERES 

157 CEBES, CALÇOTS, PORROS I ALLS 101 OLIVERES 

050 CIGRONS 005 ORDI 

110 CIRERERS 264 ORENGA 

008 CIVADA 178 PASTANAGA 

204 CLEMENTINA 063 PASTURES DE MENYS DE 5 ANYS 

910 CLOSES 062 PASTURES PERMANENTS 

211 CODONY 099 PATATA 

165 COGOMBRE 152 PEBROT 
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160 COL, COLIFLOR 108 PERERES 

035 COLZA 275 PERICÓ O HERBA DE SANT JOAN 

273 COMÍ 040 PESOLS 

278 CONREU DE FRUITS DEL BOSC 074 POA 

249 CORIANDRE 208 POMELO 

081 COTO 109 POMERES 

191 CREIXENS 105 PRESSEGUERS 

072 DACTILO 111 PRUNERES 

071 DALL O FROMENTAL  103 RAÏM DE TAULA 

284 DONZELL 190 RAVE 

902 EDIFICIS I CONSTRUCCIONS 069 RAY-GRASS 

155 ENCIAM 082 REMOLATXA 

177 ENDIVIA, ESCAROLA, XICÒRIA 025 RETIRADA MIN. 20 ANYS (RAMSAR) 

053 ERBS (LLEGUMINOSA) 288 ROMANÍ 

011 ESCAIOLA 259 SAFRÀ 

279 ESPARRECS 248 SAJOLIDA 

096 ESPECIES AROMATIQUES HERBACIES 266 SÀLVIA 

118 ESPECIES AROMATIQUES LLENYOSES 205 SATSUMA 

002 ESPELTA 006 SEGOL 

289 ESPERNALLAC 156 SINDRIA 

183 ESPINAC 034 SOIA 

274 ESTEVIA 007 SORGO 

267 ESTRAGÓ 901 SUBPRODUCTES PASTURABLES 

009 FAJOL 076 SULLA O ENCLOVA 

260 FARIGOLA, TIMÓ 237 SUPERFÍCIES FORESTALS ROTACIÓ CURTA 

247 FAVERA BORDA /MOREU 083 TABAC 

041 FAVES, FAVONS 283 TÀPERA 

061 FENIGREC 206 TARONGER 

124 FESTUC O PISTATXER 197 TOMAQUET 

068 FESTUCA 043 TRAMUSSOS DOLÇOS 

218 FIGUERA 077 TREBOL 

073 FLEO O CUA DE RATA 067 TREPADELLA  

091 FLORS I ORNAMENTALS 013 TRITICALE 

257 FONOLL 253 VALERIANA 

114 FORESTALS FUSTERERES 241 VEÇA I CIVADA 

246 GARLANDA 052 VECES 

122 GARROFER 102 VINYES 

255 GENCIANA 119 VIVER ARBRE I ARBUST 

192 GERDS 
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Annex 5. Codis d’orientació tecnicoeconòmica  

 

Codi Descripció 

151 Cerealicultura (diferent d’arròs), oleaginoses i proteaginoses 

152 Arròs 

153 Combinacions cereals, arròs, oleaginoses i proteaginoses 

163 Horta fresca a l’aire lliure 

166 Cultius generals variats 

211 Hortícoles  especialitzades hivernacle 

212 Floricultura i plantes ornamentals 

233 Hortícoles amb cultius variats 

350 Vitícoles 

361 Fructícoles (diferent de cítrics i closca) 

362 Cítrics 

384 Fruites i cítrics 

363 Fruits de closca 

370 Oliveres 

380 Combinacions cultius permanents 

381 Fruits de closca i olivera 

382 Fruits de closca i vinya 

383 Olivera i vinya 

450 Boví lleter 

460 Boví carn 

470 Combinació boví llet i carn 

481 Ovins 

482 Combinat boví i ovins 

483 Cabrum 

484 Herbívors combinats 

510 Porcí 

520 Avícola 

530 Combinacions granívors 

610 Policultiu 

611 Hortalisses i conreus permanents 

612 Grans cultius i hortalisses 

614 Grans cultius i conreus permanents 

830 Combina grans cultius i herbívors 

840 Combina agricultura i ramaderia sense especialitat 

900 No classificat 

901 Ratites 

902 Conills 

903 Èquids 

843 Apicultura 
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Annex 6. Coeficients pel càlcul d’UBG, a efectes règim de pagament basic 

Les UBG de l’explotació s’obtenen de la suma de les UBG dels animals d’aquestes espècies, aplicant les 
següents factors de conversió: 

Toros, vaques i altres bovins >2 anys 1,0   UBG 

Bovins > 6 mesos fins a 2 anys 0,6   UBG 

Bovins < 6 mesos 0,4   UBG 

Oví i Cabrum reproductors (femelles i mascles ) 0,15 UBG 

Truges de cria > 50 kg 0,5   UBG 

Altres porcs  0,3   UBG 

Èquids (de producció o reproducció) >6 mesos 1,0   UBG 

 
 
Annex 7. Glossari i definicions  

 
Activitat agrària: a efectes del règim de pagament bàsic i altres ajuts directes, és el conjunt de treballs que 
es requereixen per a l’obtenció de productes agraris, incloent la collita, el munyiment, la cria i manteniment 
d’animals, així com el manteniment de la superfície agrària en un estat adequat per al cultiu o la pastura 
sense cap acció preparatòria que sobrepassi les tècniques i maquinaries utilitzats de forma habitual. La 
activitat s’ha de realitzar en cada recinte declarat. 
 
Per tal d’acreditar l’activitat agrària, caldrà declarar en cada parcel·la o recinte el tipus de cultiu, 
aprofitament o les activitats de manteniment.  En el cas de recintes de pastures s’indicarà si es mantenen 
mitjançant pastoreig  o altres tècniques. 
 
Si es declaren superfícies de pastures com a part de l’activitat ramadera, a més de declarar l’explotació 
ramadera d’espècie compatible amb la pastura (boví, oví, cabrum, equí de producció i reproducció, i porcí 
extensiu o mixt, cal que es compleixi 0,20 UBG/ha per tal que es consideri que realitza una activitat sobre la 
superfície de pastura declarada.  
 
 A altres efectes, diferents dels ajuts directes, també es considera activitat agrària: 
 

- La venda directa de la producció pròpia sense transformació o la primera transformació de la mateixa 
quan el producte final estigui inclòs a l’annex I del Tractat de la Unió Europea. Aquesta venda directa 
pot ser dins de l’explotació, en mercats municipals o en llocs que no siguin establiments comercials 
permanents.  

- La gestió o la direcció i gerència de l’explotació. 
 
Activitat complementària:  

- Participació i presència del titular, com a conseqüència d’elecció pública, en institucions de caràcter 
representatiu, en òrgans de representació de caràcter sindical, cooperatiu o professional, sempre que 
aquests es trobin vinculats al sector agrari. 

- Transformació dels productes de l’explotació agrària i la venda directa dels productes transformats a 
l’explotació sempre que no sigui la primera transformació que es considera activitat agrària. 

- Activitats realitzades a l’explotació relacionades amb la conservació de l’espai natural i protecció del 
medi ambient, el turisme rural o  l’agroturisme, la caça i l’artesania. 

 
Agricultor actiu: 
Titular d’explotació, persona física o jurídica, que acrediti que, almenys el 20% dels seus ingressos agraris 
totals són diferents als pagaments directes de la PAC. A més caldrà  que estigui inscrit en els registres que 
s’estableixin als efectes del Reglament (CE) 85272004 del Parlament i el Consell, de 29 de abril de 2004, 
relatiu a la higiene dels productes alimentaris, a data del final de termini de sol·licituds. 
Es consideren ingressos agraris els definits en els articles 11.1 i 11.2, del Reglament Delegat (UE) núm 
639/2014, de la Comissió, d'11 de març de al 2014. En tot cas, aquests han d’incloure els provinents de la 
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pròpia producció agrària, si s’escau, les indemnitzacions percebudes a través del Sistema d'Assegurances 
Agràries Combinades i els imports percebuts dels ajuts directes de la PAC. 

En cas que el sol·licitant sigui una persona física, els ingressos agraris seran els recollits com a ingressos 
totals en la seva Declaració de l'IRPF, en l'apartat corresponent a rendiments d'activitats agrícoles, 
ramaderes i forestals, en estimació objectiva i directa. En cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o 
un grup de persones físiques o jurídiques, haurà de declarar en la seva sol·licitud única el total d'ingressos 
agraris percebuts en el període impositiu més recent 

La comprovació es farà tenint en compte les dades declarades fiscalment en l’exercici més recent i en cas 
que no es compleixi, es podran tenir en compte els dos exercicis fiscals immediatament anteriors. En cas 
que així tampoc es pugui acreditar aquest percentatge, es comprovarà que els sol·licitats assumeixen 
directament el risc empresarial de l’activitat que declaren. 
 
Les persones que s’incorporen a l’activitat agrària per primer cop, aquest requisit s’haurà d’acreditar com a 
màxim en el segon període impositiu següent a la primera sol·licitud d’ajut. 
 
La comprovació del percentatge del 20% només es realitzarà als beneficiaris que en la campanya anterior 
hagin percebut pagaments directes per import superior a 1250 €.  
 
AP: Agricultor/a professional (la persona física que sent titular d’una explotació agrària, almenys el 50% de 
la seva renda total la obtingui d’activitats agràries o altres activitats complementaries sempre i quan la part 
procedent directament de l’activitat agrària de la seva explotació no sigui inferior al 25% de la seva renda 
total i el volum de treball dedicat a activitats agràries o complementàries sigui igual o superior a la meitat 
d’una unitat de treball agrari). 
 

ATP: Agricultor/a a títol principal (la persona física que en IRPF obtingui almenys el 50% de la seva renda 
total de l’activitat agrària exercida en la seva explotació i que al menys dediqui més del 50% del seu temps 
de treball a l’activitat agrària). 
 

DARP: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 
 

DUN: Declaració Única Agrària 
 

EAP: Explotació agrària prioritària. Si una explotació reuneix determinats requisits es pot qualificar com a 
prioritària. Veure capítol 5.1 
 

CGE: Contracte Global d’Explotació 
 

OTE: Orientació tècnica econòmica de l’explotació. Es codifica tenint en compte els marges bruts dels 
productes de l’explotació. Veure annex 4. 
 

PA: Professional de l’agricultura (la persona física titular d’explotació agrària que ocupa almenys 0,5 UTA i 
que obtingui, almenys, el 25% de la seva renda d’activitats agràries o complementaries o persona física 
titular d’explotació agrària que cotitzi al règim especial de treballadors autònoms per l’agricultura). També 
tenen la consideració de professional de l’agricultura les entitats associatives agràries titulars d’una 
explotació agrícola que requereixi almenys 1 UTA. 
 

Titular d’explotació: persona, física o jurídica, que exerceix l’activitat agrària organitzant béns i drets 
integrants de l’explotació amb criteris empresarials i assumint riscos i responsabilitat civil, social, fiscal, 
sanitària i de benestar dels animals que puguin derivar de la gestió de l’explotació, amb independència de 
qui tingui la propietat dels elements. Als efectes d’una explotació ramadera, s’entén també com a persona 
titular la persona responsable del bestiar encara que sigui amb caràcter temporal. 
 

UBG: Unitat de bestiar gros. (És equivalent a UBM: Unitat de bestiar major) 
 

UTA: Unitat de treball per persona equivalent a 1920 hores anuals. 
 
 
 


