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       - Regionalització i convergència 
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La nova PAC 2014-2020 

 Una PAC per a tots, agricultors i ciutadans. 

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

 
Reptes econòmics 

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

 Seguretat alimentària. 

 Evitar la volatibilitat dels preus: establilització 
dels mercats 

 Donar resposta a situacions de crisi  

Reptes ambientals 

 Enverdiment. 

 Gestió sostenible dels recursos naturals 

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

Reptes territorials 

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

 

Econòmics 

Ambientals 

Territorials 
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Estructura pressupostària de la nova PAC    

I-Pagaments directes i 

mesures de mercat 

II-Desenvolupament 

rural 

• Anuals 

• Finançament UE 

• Plurianuals 

• Co-Finançament 
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MFP 

2007-2013 

 

 

Proposta 

Comissió 

 

 

 Acord 

MFP 

2014-2020 

 

Diferencia 

acord 

respecte 

2007-2013 

Diferencia 

acord 

respecte 

proposta 

Comissió 

  

Pilar I. 

Pagaments  

Directes 

 

Preus 2011 
32.472  32.396  31.725 -744 (-2’3%) -671 (-2’1%) 

  
Preus 

corrents 
 35.414 36.460  35.705  291 (0’8%)  -755 (-2’1%)  

              

Pressupost assignat a Espanya 

 
Reserva de crisis: 2.800 milions al I pilar i si no s'utilitzen, passen a pagaments directes 

Estructura pressupostària de la nova PAC    
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Estructura pressupostària de l’UE    
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Reglaments de la nova PAC 
 

 Reglament de transició 1310/2013 pel 2014 
 

• El nou sistema de pagaments directes s’iniciarà el 2015.  

• Es prorroga el pagament únic i ajuts directes art. 68 fins 2014. 

• Ajust pressupost: no modulació i afecta al valor dels drets de PU 

• La convergència externa i la flexibilitat entre pilars aplicables al 2014.  

 Reglament de gestió, control i finançament 

• Nova condicionalitat 

 Reglament 1307/2013 de pagaments directes. 
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 El R. 1307/2013  deixa moltes decisions en mans dels Estats 

membres o regions. 

 Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural 

Extraordinària de 24/25 de juliol i 20/21 de gener es van prendre 

acords sobre el model d’aplicació de la nova PAC a Espanya. 

 El Ministeri centra el seu posicionament proposant un model 

d’aplicació que persegueix un doble objectiu: 

 Que “tot quedi igual”: mínims canvis possibles respecte a l’actual període. 

 Que totes les CCAA rebin els mateixos imports que en l’actual període. 

 

 

Conformitat de totes les CCAA  

Oposició només de Catalunya i el País Basc. 

 

 

 

Model d’aplicació de la PAC a Espanya. 
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 Model uniforme d’aplicació de la PAC a tot el territori nacional. 

 Aplicació d’un model de regionalització del Règim de pagament 

base basat en els imports d’ajut rebut per cada comarca agrària i 

en cada tipus de superfície. Imports i estrats acordats el 20.01.14. 

 Limitació de la superfície a la que s’assignaran drets al 2015: 

any de referència 2013. 

 Ajut als joves agricultors: destinar fins a un màxim del 2%.  

 Ajut a les zones amb limitacions naturals, en el II pilar. 

 Aplicar límit mínim de 300 euros, amb període transitori. 

 Règim de petits agricultors: aplicació automàtica als perceptors 

que els hi pertoqui menys de 1.250 euros. 

 

 Model d’aplicació de la PAC a Espanya. 
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 Límit màxim per la percepció dels ajuts de 300.000 euros. 

 Vinya, fruita i hortalissa: productors i superfícies que no perceben 

ajuts no s’incorporaran al nou model. 

 Agricultor actiu i activitat agrària: definit el 20.01.14 

 Pastures: únicament s’assignaran drets sobre superfícies de pastures 

a beneficiaris que siguin ramaders titulars d’una explotació ramadera 

inscrita al REGA en un any de referència 

 Ajuts acoblats: s’utilitzarà el percentatge màxim del 13% + 2% i els 

sectors ramaders tindran una consideració prioritària. Definits sectors i 

imports el 20.01.14. 

 Sector vitivinícola: transferència dels 142’7 M€ del Programa de 

suport al sector vitivinícola al règim de pagaments directes. 

 

Model d’aplicació de la PAC a Espanya. 
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Model d’aplicació de la PAC a Espanya. 

 Any de referencia per limitació de la superfície: 2013. 

 Imports a considerar en el model de regionalització. 

 

 

 

 

 

 

 

 Número de regions: 22 a 24 

 

 

Pagament únic 4.913.824,00 

Imports no acoblats Prima 

vaca alletant i 

complementària ( 49’4%) 

 

136.537.473,59  

Rotació de conreus 54.100,00 

Qualitat tabac 5.883,24 

Qualitat cotó 13.432,00 
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2. Principals novetats dels Ajuts Directes. 

els Pagaments Directes. 

 Reglament 1307/2013 de 20 de desembre. 

 Acords Conferència Sectorial de 24/25 de juliol 2013 i 20/21 de 

gener 2014  

 Acords de les reunions d’Alt Nivell 
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els Pagaments Directes. 

 Agricultors actius i activitat agrària. 

 Nou model de pagaments directes.  

 Règim de pagament base 

 Enverdiment de la PAC 

 Suport específic als agricultors joves 

 Suport específic a les zones amb desavantatges naturals. 

 Possibilitat d’ajuts acoblats. 

 Noves limitacions de pagament 

 Règim de petits agricultors 

2.Principals novetats dels Ajuts Directes. 
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 Llista negativa (art. 9.2): no ampliar la llista recollida al 

reglament comunitari (1) 

 Representativitat de l’activitat agrària (art.9.3):  

 activitat agrària significativa : si disposa d'ingressos agraris 

representatius diferents dels ajuts directes. Del total dels 

ingressos agraris, els ajuts directes han de ser inferiors al 

80% (2) 

 Inscripció al Registre d’explotacions agràries 

 No s’aplicarà als perceptors d’ajuts directes inferiors a 1.250€ 

 

 

Agricultor actiu  

(1) aeroports, serveis ferroviaris, instal·lacions de subministrament d’aigua, serveis immobiliaris, 

instal·lacions esportives i recreatives permanents 

(2) Si un agricultor no ho compleix a l’any fiscal disponible més recent, es podran tenir en compte els 

ingressos agraris d’algun dels tres anys immediatament anteriors. 
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 1. Producció cria o cultiu de productes agraris: 

 Per a terres de conreu i cultius permanents: declaració del 

conreu en cada parcel.la. 

 Per a pastures: associada a una explotació ramadera: 
 Inscrita al REGA i activa. 

 amb espècies ramaderes compatibles amb l’ús de pastura (1). 

 Amb una dimensió compatible: > 0’20 UBMs/ha. 

2. Manteniment de la superfície en un estat idoni: 

 Activitat anual sobre les superfícies declarades i justificants 

de despeses que demostrin aquesta activitat. 

Manteniment estat adequat: no condicions abandonament. 

 

 Activitat agrària 

(1 ) boví, oví, cabrum, equí i porcí extensiu o mixte. 
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els Pagaments Directes. 

• Règim de Pagament base 

•Enverdiment 

• Zones amb limitacions 

naturals. 

•Joves agricultors.  

Pagaments directes 
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els Pagaments Directes. 

Règim de pagament base 

 

  

 

 Primera assignació: 

 agricultors actius 

 aquells que tenien imports d’ajuts directes en l’any 2013 

 aquells que van rebre drets l’any 2014 per  transmissió o 
per reserva nacional 

 

 1 dret  =  1 ha admissible declarada en 2015 

 Amb la limitació del nombre de ha admissibles 
declarades en 2013. 

 Valor unitari per regió (22/24) 

 Utilització del dret en la regió en què s’ha generat. 

 

 Valor del pagament base aprox. 56% de l’import total dels 
ajuts directes 
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els Pagaments Directes. 

Enverdiment:Pràctiques agrícoles (beneficioses per al clima i el medi ambient). 

Valor afegit al pagament base. 

30% de l’import total dels ajuts directes. 

Tindran accés directe a aquests ajuts les explotacions que 

siguin: 

- inferiors a 10 hectàrees, o 

- ecològica, o 

- situades en zones Xarxa Natura 2000, o 

- 75% ha de ser pastures o arròs 

Si no compleixen cap de les esmentades condicions, han de 

complir els següents requisits 
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els Pagaments Directes. 

 Agricultors 

actius. 

 Pagaments 

directes.  

 Ajuts acoblats. 

 Requisits de 

pagament 

 Règim de petits 

agricultors 

 Pagament 

base.  

Enverdiment:Pràctiques agrícoles (beneficioses per al clima i el medi ambient). 

Diversificació de cultius: 

 - explot. entre 10 i 30 ha. 2 cultius diferents (mínim) 

 - explot. de més de 30 ha. 3 conreus la suma de 

dos no ha de superar el 75% de la superfície. 

 

Manteniment pastures 

• Sup. de referència dedicades a pastures permanents 

• S’han de mantenir al llarg dels anys 

Sup. d’interès ecològic 

• 5% de superfície d’interès ecològic: bancals, 

franges de protecció, forestacions o valor paisatgístic. 

•Explotacions mes de 15 ha.  
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els Pagaments Directes. 

Zones amb limitacions naturals 

 

Explotacions totalment o parcial en zones 

amb limitacions naturals 

 

L’Estat espanyol, en conferencia sectorial, va 

aprovar no aplicar aquesta capa dins del 

primer pilar. 

 

S’està desenvolupant pels ajuts del segon 

pilar 
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els Pagaments Directes. 

Suport específic als agricultors joves 

1a instal·lació en una explotació, o en els 5 

anys previs a la sol·licitud de Pagament base, i 

tenir menys de 40 anys 

És un valor afegit al pagament base: 

L’import és igual al 25% del valor mitjà del 

pagament base multiplicat pel nombre de drets 

activats, fins a un límit de 90 hectàrees. 

No pot superar un 2% del pressupost total. 
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els Pagaments Directes. 

Ajuts acoblats 

Fins un 13% del pressupost nacional, més  2% 

als conreus proteics. No poden superar un 15% 

de l’import total.  

Destinats a sectors amb dificultats especifiques per 

aplicació del model de regionalització. 

Són prioritàries les formes de producció ramadera, en 

especial els ramaders sense terra, titulars de drets especial 

i que no declarin superfície al 2015. 

 

Destinats a sectors amb risc de reducció o abandonament 

de la seva producció. 
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els Pagaments Directes. 

Ajuts acoblats 

Els pagaments acoplats destinats als sectors anteriorment mencionats són:  

SECTOR IMPORTS 

Vacú d’engreix 40.127 

Vaques alletants 187.745 

oví 154.892 

cabrum 13.645 

Vacú de llet 93.579 

Remolatxa sucrera 16.836 

arròs 12.206 

Tomate per transf. 6.352 

Fruits de closca  14.000 

Conreus proteics 44.537 

Llegums de qualitat 1.000 

TOTAL 584.919 

% ACOPLATS 12,08% 
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els Pagaments Directes. 

Limitacions de pagament 

Reducció per trams dels pagaments directes 

150.000 

300.000 

5% 

(exercici anterior) 

Mínims per a percebre l’ajut 300 euros. (aplicació progressiva 2017) 

Despeses laborals  

Règim de petits agricultors:  <1250 euros. 
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els Pagaments Directes. 

Règim de petits agricultors 

 

 Els agricultors que en 2015 tinguin drets de pagament en propietat 

o arrendament podran optar a participar en el règim per a petits 

agricultors. 

 

 L’import del pagament és el corresponent al valor total dels 

pagaments d’acord als títols III i IV (Pagament base, Pagament verd, 

Pagament per a joves agricultors i Ajuts associats) 

 

 No han d’aplicar les pràctiques agrícoles establertes pel pagament 

verd 

 

 Règim automàtic per l’agricultor amb pagaments igual o inferiors a 

1.250 euros.  
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 L’aplicació de la PAC a l’Estat Espanyol té dos objectius: 

 

• Reduir al màxim l’impacte de l’aplicació de la nova PAC 

evitant transferència d’imports entre CC.AA de manera que 

cada comarca aconseguirà conservar la part proporcional 

dels import percebuts. 

 

• Mantenir les rendes actuals dels beneficiaris i impedir que 

perdin mes d’un 30% del valor mig de la seva regió. 

 

 

 
 

 

 

3. Model d’aplicació de la PAC a Espanya. 
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Pagament Base (regionalitzable) 

2.489 M€ + 77 M€ RN 

Pagament  Verd  

1.452 M€ 

Régim joves agricultors 

96 M € 

Pagament  associat  

726 M € 

Zones amb Limitacions Naturals 0  % 

13 + 2  % 

30 % 

Apr x 53 % 

Apr 83 % 

Aplicació 
individual 

Máx 2 % 

Límit 2015: 4.842 M €  (límit 2013: 5.449 M €) 

Model d’aplicació de la PAC a Espanya. 
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Regionalització del pagament base 
 

 Reduir al màxim la transferència d’imports entre CC.AA de manera 

que cada comarca aconseguirà conservar la part proporcional dels 

import percebuts 
 

 S’aconseguirà aquest objectiu mitjançant la creació de regions 

agràries discontinues.  
 

 Per arribar a una regió discontinua es segueix el següent procés: 

• Es pren com a referència les comarques agràries (316 a nivell estatal 

i 35 a Catalunya) i dins de cada una s’identifiquen 4 tipus de 

superfície: conreus permanents, conreus de secà, conreus de regadiu 

i pastures. Cadascú d’aquest tipus es denominarà estrat.  

• La superfície declarada al 2013 es distribueix dins d’aquest 4 estrats. 

• els imports percebuts al 2014 per cada titular es distribuiran 

proporcionalment.  

• Es calcula el valor mig/ha dins de cada estrat. 
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CP 
 

TCS 
 

P 
 

Regionalització del pagament base 
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Comarques agràries de Catalunya 
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 A partir d’aquest moment, el sistema té en compte els valors mitjans, 

independentment del tipus d’estrat.  
 

 Tots els estrats que tinguin un valor mig/ha. similar constitueixen una 

regió discontinua. 
 

 Es passa de 316 comarques agràries i 1.264 estrats a un model de 

22 o 24 regions discontinues que es diferencien en el seu valor 

mig/ha. 
 

 En el 2015 es dividirà proporcionalment l’import destinat al règim de 

pagament base (56% del pressupost total) entre les regions 

establertes. 

 
 

 

 

Regionalització del pagament base 
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Regionalització del pagament base 

 

 Exemple d’una regió (20): 

                                                             - Regió 6 a Catalunya 

 
 

 
 

 

 

TCS TCR CP PA 

Berguedà Anoia Garrigues Vallès Occ. 

Bages Priorat-Prades Terra Alta 

Vallès Or. Camp de Tarragona 

Vallès OCC. 

Alt Empordà 

Baix Empordà 
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 Exemple d’una regió (20): 

                                                                      - Regió 3 a Catalunya 

 
 

 
 

 

 

TCS TCR CP PA 

Baix Ebre Penedes Vallès Occ. Berguedà 

Montsià Priorat-Prades Bages Bages 

Pallars-Ribagorça Camp de Tarragona Baix Llobregat Moianès 

Alt Empordà Vallès Or. 

Alt Urgell Ripollès 

Noguera La Selva 

Urgell Solsonès 

Baix Penedes Urgell 

Segarra 

Conca de Barberà 

Agrupació per regions 

Regionalització del pagament base. Exemple 
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 Exemple d’una regió (20): 

                                                                       

 
 

 
 

 

 

TCS TCR CP PA 

3 17 9 2 

 Exemple del Montsià: 

Agrupació per regions 

Regionalització del pagament base. Exemple 

TCS TCR CP PA 

5 12 5 7 

 Exemple del Segrià: 

TCS TCR CP PA 

4 4 4 4 

 Exemple de la Terra Alta: 
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REGIONALITZACIÓ PER COMARQUES AGRARIES I TIPUS DE SUPERFÍCIE EN BASE A LA 

INTENSITAT D’AJUT. SIMULACIÓ 42 ESTRATS.                                               PASTURES (PA) 

Els mapes i imports són un exemple, per 
tal de mostrar gràficament el model 
proposat 
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Els mapes i imports són un exemple, per 
tal de mostrar gràficament el model 
proposat 

COMARQUES AGRARIES I TIPUS DE SUPERFÍCIE EN BASE A LA INTENSITAT D’AJUT. 

SIMULACIÓ 42 REGIONS.                                                  TERRA DE CULTIU DE REGADIU  (TCR) 

Els mapes i imports són un exemple, per 
tal de mostrar gràficament el model 
proposat 
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COMARQUES AGRARIES I TIPUS DE SUPERFÍCIE EN BASE A LA INTENSITAT D’AJUT. 

SIMULACIÓ 20 REGIONS.                                            TERRA DE CONREUS DE REGADIU  (TCR) 
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COMARQUES AGRARIES I TIPUS DE SUPERFÍCIE EN BASE A LA INTENSITAT D’AJUT. 

SIMULACIÓ 20 REGIONS.                                            TERRA DE CONREUS PERMANENTS  (CP) 
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Model de regionalització 

 Els drets només es podran utilitzar en superfícies que pertanyin a 

la mateixa regió. 

 

S’estan analitzant models de simplificació del model a Catalunya: 

 Única regió de pastures. 

 

Model d’aplicació de la PAC a Espanya 
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Comarques agràries de Catalunya 
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Convergència interna 

 L’objectiu de mantenir les rendes actuals dels beneficiaris i impedir 

que perdin mes d’un 30% del valor mig de la seva regió es denomina 

convergència interna 

• Als Estats membres amb règims d’ajut basat en referències històriques se’ls 

permet una aproximació dels pagaments per hectàrea, en lloc de l’obligació 

d’arribar a una tarifa plana. 

 La convergència consisteix en que al 2019 cada beneficiari 

s’acosti a la mitjana de la regió i s’aplica de la següent manera: 

• Es té en compte el valor mig de la regió i el valor que li correspon al 

beneficiari, una vegada feta la declaració al 2015.  

• Els beneficiaris que els correspon un valor superior a la mitjana de la seva 

regió no podran perdre més d’un 30%. 

• Els beneficiaris que els correspon un valor inferior al 60% de la mitjana de la 

seva regió percebran un màxim del 60%. 

• Els beneficiaris que els correspon un valor situat entre el 60% i el 90% 

augmentaran el valor dels seus drets en 1/3 de la diferència entre el valor que 

els correspon i el 90% del valor mig de la regió. 

 

Model d’aplicació de la PAC a Espanya 
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Convergència interna 
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Convergència interna. Exemple 

Regió 

90 %  
mitjana 

Beneficiari 
Import 
Unitari 
2015 

Càlcul de la 
 Convergència 

1/3 
Diferència 

90 % 

mitjana  

Tram 
anual 

2015 2016 2017 2018 2019 
codi  €/ha 

4 54,60 49,14 36,47 (66,8%) (49,14-36,47) / 3 4,22 0,844 37,31 38,16 39 39,85 40,69 

En el següent quadre s’indica com evolucionarien els imports unitaris per hectàrea d’un beneficiari amb 

superfícies en diferents regions, aplicant una limitació de la convergència d’aproximació a un terç de la 

diferencia amb el 90% de la mitjana de l’estrat, amb un mínim de convergència del 60 % de la mitjana. 

Regió 
90 %  

mitjana 

Beneficiari 
Import 
Unitari 
2015 

Càlcul de la 
 Convergència 

1/3 
Diferència 

90 % 

mitjana  

Tram 
anual 

2015 2016 2017 2018 2019 
codi  €/ha 

8 173,01 155,71 266,80 (154,2% ) 

(155,71-266,8) 
* 27,2% (PGRE)  25,51 -5,102 261,7 256,6 251,5 246,39 241,29 

12 468,15 421,33 644,15 (137,6%) 

(421,33-644,15) 
* 31,2 (PGRE) 54,69 -10,938 633,21 622,27 611,34 600,4 589,46 

Regió 
90 %  

mitjana 

Beneficiari 
Import 
Unitari 
2015 

Càlcul de la 
 Convergència 

1/3 
Diferència 

90 % 

mitjana  

Tram 
anual 

Incr. 
Dif. 
60% 

60 %  

mitjana 

2019 codi  €/ha 

6 98,10 88,29 32,69 (33,3%) (88,29-32,69) / 3 18,53 3,706 7,63 58,86 

7 130,66 117,59 44,37 (34% ) (117,59-44,37) / 3 24,41 4,882 9,62 78,39 



Règim Simplificat 

Limitació de pagaments 

ref_montsia 

Beneficiaris Hectàrees Imports 

Al 2013 activats o 
sol·licitats drets 
d’acord amb el 
Reglament 73/2009 

Al 2013 excl. fruita, 
vinya i horta 
 
Nous productors 

Hectàrees declarades 
admissibles al 2015 

               13+2% ajuts associats 

2% Joves 

30% Capa verda 

53-56% 

Pagament Base 

3% RN Assignació de drets 
ajusta a la superficie 
admissible declarada 
2013 

Titulars d’explot. 
agràries al 2015 

Agricultors actius 

TCS 

 

CP 

 

 

PA 
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Calendari 
Model d’aplicació de la PAC a Espanya 

Nou marc financer 
plurianual (aprovat pel 
PE 19/11) 

 20 de desembre: 
aprovació del reglament 
1307/2013 

 Reglament de 
transició 1310/2013 pel 
2014 

 Manquen els Actes 
Delegats (març 2014) 

Desembre/març: es 
tancarà el model 
d’aplicació de la PAC a 
Espanya. 

 2014: adaptació 
normativa als EEMM  

 Gener 2015: entrada en 
vigor de la nova PAC 
(amb 1 any de retard) 

A nivell de les institucions europees A nivell de l’Estat Español 
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 Cessions de drets de pagament únic. 

els Pagaments Directes. 

 17 de febrer al 3 d’abril  

 17 de febrer al 15 de maig (Les cessions per herència, jubilació, 

cessament anticipat o incapacitat laboral permanent, escissions, 

fusions i canvis de personalitat jurídica). 

 

 

 

 

 Clàusula privada de transmissió 

 “Referència” 2013 

 Reducció del valor del dret de pagament únic. 8,64% 
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Gràcies per la vostra atenció 

www.gencat.cat/agricultura 

Generalitat de Catalunya 

Departament d'Agricultura,  

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca

