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 Base normativa. 

 Reglament (UE) Núm. 1307/2013, de 17 de desembre 

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

gener 2014  

 Acords de les reunions d’Alt Nivell 

 RD 1680/2009, de 13 de novembre 

 

 Reglament 1310/2013, de 17 de desembre (Reglament de 

transició) 

 Reglament (CE) Núm. 73/2009 del Consell, de 19 de gener  
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 Cessions 2014 de drets de pagament únic 

 Termini: 17 de febrer al 15 de maig ( totes les cessions). 

 

 

 

 Reducció del valor del dret de pagament únic (8,64%) 

 

 Cessions 2014: continua el mateix model, sense canvis 

rellevants respecte les campanyes anteriors 

 Els drets de PU (DPU) expiren el 31-12-2014 
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 Cessions de drets de pagament únic. 

 CONCEPTES CLAUS (efectes 2015) 

 

 

 

 

 

 Articles 24.1 i 24.8 Reglament 1307/2013 

 

 Agricultor Actiu 

 

 Receptor de drets dins del sistema 

 Receptor del drets nou al sistema 

 “Límit màxim de superfície” 

 

 “Imports pagaments 2014”, abans de reduccions i exclusions. 
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 Conceptes clau: articles 24.1 i 24.8  Reglament 1307/2013 

 Art. 24.1: Requisits per a ser assignatari de drets de pagament base 

 

 

 

 

 

 Ser agricultor actiu 

 

 Ser perceptor d’ajuts directes a la campanya 2013 (abans de 

reduccions i exclusions) amb superfície admissible determinada 2013 

o haver rebut assignació de Reserva Nacional de PU 2014 

 

 Presentar la DUN i sol·licitud d’ajut de pagament base al 2015 amb 

hectàrees admissibles. 

 Art. 24.8: Requisits per a cedir drets de pagament base 

 

 

 

 

 

 Cedent i cessionari: complir amb els requisits de l’article 24.1 
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 Realitzar una activitat agrària significativa (art.9.3):  

 disposar d'ingressos agraris representatius diferents dels ajuts 

directes. Del total dels ingressos agraris, els ajuts directes 

han de ser inferiors al 80% (1) 

 Inscripció al Registre d’explotacions agràries 

 realitzar almenys una activitat anual justificada 

 En terres de conreu i conreu permanent la declaració anual de cada conreu. 

 En pastures: 

 Tenir associada una explotació ramadera activa inscrita REGA 

 Amb espècies ramaderes compatibles amb l’ús de pastura(2)  

 I amb una dimensió compatible de 0,20 UBM/ha 

 mantenir la superfície en un estat adequat: no abandonament 

 

 
(1) Es comprovarà en l’any fiscal disponible més recent. 

 

 Conceptes clau: agricultor actiu (1) 

(2) boví, oví, cabrum, equí i porcí extensiu o mixte. 
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   Conceptes clau: agricultor actiu (2) 

 Aquest requisits NO s’aplicaran als perceptors d’ajuts 

directes inferiors a 1.250€  

 Hauran però de mantenir la superfície en estat de no abandonament. 

 Llista negativa (art. 9.2) 

Aeroports, serveis ferroviaris, instal·lacions de subministrament d’aigua, serveis 

immobiliaris, instal·lacions esportives i recreatives permanents 
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 Conceptes clau: Receptor dins o fora del sistema (Ref. 2013) 

 Receptor dins del sistema 

 

 

 

 

 Aquell que tenia DUN i ajuts directes l’any 2013 

 No cal traspàs de referència 2013 

 Receptor nou al sistema 

 

 

 

 

 

 Aquell que NO tenia ajuts directes l’any 2013 

 Cal traspàs de referència 2013.  

     Es farà d’ofici en cessions/arrendaments de drets amb terra. 
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 Conceptes clau: “Límit màxim de superfície” 

 Limitació individual de superfície, en base a la superfície 

admissible declarada al 2013. 

 

 

 

 Qualsevol cessió de drets amb terra anirà acompanyada d’ofici 

d’una cessió del límit individual de superfície. 

 

 

 

 

 

 

 

 El número de drets de pagament base que ha de ser assignat en 2015, 

serà igual al número d’hectàrees admissibles declarades en el 2013 o 

al número d’hectàrees admissibles declarades en el 2015, la que sigui 

menor de les dues (Art. 24.4 Reglament 1307/2013). 
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   Conceptes clau: “Imports pagaments 2014” 

 Els imports percebuts dels pagaments 2014 (abans de 

reduccions i exclusions), són la base per al càlcul del valor unitari 

inicial dels drets de pagament base (“motxilla 2014”).  
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 Cessions: Compra-venda de drets amb terres (V3) 

 Compra-venda de drets amb terres 

 

 Receptor ja en el sistema:  

 Incorporació d’ofici del “límit màxim de superfície” 

 Incorporació d’imports a la seva “motxilla 2014” 

 

 

 
 Receptor NOU en el sistema:  

 Transferència d’ofici de la “referència pagaments 2013” 

  Incorporació d’ofici del “límit màxim de superfície” 

 Incorporació d’imports a la seva “motxilla 2014” 
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 Cessions: Compra-venda de drets sense terres (V1, V2, V4, V7) 

 Compra-venda de drets sense terres 

 
 Receptor ja en el sistema:  

 Incorporació d’imports a la seva “motxilla 2014” 

 Receptor NOU en el sistema:  

 Cap efecte 2015 
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 Cessions: Nous arrendaments de drets amb terres 2014 (AR)   

 Nous arrendaments de drets amb terres en 2014 

 Arrendador amb referència 2013 

 

 Arrendatari ja en el sistema:  

 Incorporació d’ofici del “límit màxim de superfície” 

 Incorporació d’imports a la seva “motxilla 2014” 

 Arrendatari conserva els drets a finalització d’arrendament 

 

 

 

 

 Arrendatari NOU en el sistema:  

 Transferència d’ofici de la “referència pagaments 2013”  

 Incorporació d’ofici del “límit màxim de superfície” 

 Incorporació d’imports a la seva “motxilla 2014” 

 Arrendatari conserva els drets a finalització d’arrendament 
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 Cessions: Finalitzacions d’arrend. de drets i terres (AR) (AA)  

(1) 
 Arrendaments de drets i terres (AR) de campanyes 

anteriors 2014, que finalitza inici 2014  

 Arrendador utilitza drets en 2014 

 

 Arrendador ja en el sistema:  

 Incorporació d’ofici del “límit màxim de superfície” 

 Incorporació d’imports a la seva “motxilla 2014” 

 

  Arrendador NOU en el sistema:  

 Transferència d’ofici de la “referència pagaments 2013”  

  Incorporació d’ofici del “límit màxim de superfície” 

 Incorporació d’imports a la seva “motxilla 2014” 
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 Cessions: Finalitzacions d’arrend. de drets i terres (AR) (AA) 

(2) 

 
 Arrendaments de drets i terres (AR) de campanyes 

anteriors 2014, que finalitza inici 2014  

 Arrendador torna a arrendar en 2014 

 
 

 Arrendatari ja en el sistema:  

 Incorporació d’ofici del “límit màxim de superfície” 

 Incorporació d’imports a la seva “motxilla 2014” 

 

  Arrendatari NOU en el sistema:  

 Transferència d’ofici de la “referència pagaments 2013” (1)  

  Incorporació d’ofici del “límit màxim de superfície” 

 Incorporació d’imports a la seva “motxilla 2014” 

 

 
 

 

(1) Es transmet d’ofici passant primer per l’arrendador, i de l’arrendador al nou arrendatari.  
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 Cessions: Finalitzacions d’arrendaments només de terres  

(1)  Arrendament de terres anteriors al 2014, que finalitza 

inici 2014 i arrendatari propietari dels drets 

 Arrendatari NO cedeix drets 

 
 Arrendador ja en el sistema:  

 Cap efecte 2014 ni 2015 

      

 

 
 Arrendador NOU en el sistema:  

 Cap efecte 2014 ni 2015 
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 Cessions: Finalitzacions d’arrendaments només de terres  

(2) 
 Arrendament de terres anteriors al 2014, que finalitza 

inici 2014 i arrendatari propietari dels drets 

 Arrendatari cedeix drets al propietari (cessió tipus V5) 

 
 Arrendador ja en el sistema:  

 Incorporació d’ofici del “límit màxim de superfície” 

 Incorporació d’imports a la seva “motxilla 2014” 

 

 
 Arrendador NOU en el sistema:  

 Transferència d’ofici de la “referència pagaments 2013”  

  Incorporació d’ofici del “límit màxim de superfície” 

 Incorporació d’imports a la seva “motxilla 2014” 
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 Cessions: HE, HA (transmissions intervius), CD, ES, FU  

 Cessions de drets per canvis de titularitat 

 

 El nou titular té les mateixes condicions que el titular original. 

 Transferència d’ofici “referència pagaments 2013” 

 Transferència d’ofici del “límit màxim de superfície” 

 Ha de ser agricultor actiu (2) 

 

 Tots els canvis de titularitat resolts en 2014 són vàlids a efectes 

2015.  

 
(2) Pendent situació hereus quan no són agricultors actius. 
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 CREACIÓ DE CONDICIONS ARTIFICIALS  
 (arts. 58 i 60 del R1306/2013 ) 

 Al RD d’assignació 2015, s’establiràn disposicions específiques per 

prevenir: 

 La realització d’operacions especulatives en les transferències 

d’explotació (terres) i canvis de titularitat. 

 L’increment desmesurat del valor unitari dels drets derivat 

d’una disminució artificial de les hectàrees declarades 2015. 

 Qualsevol altra pràctica que tingui per objecte obtenir o 

incrementar de manera artificial els drets assignats. 

 El compliment irregular de la normativa en relació als requisits 

derivats de la definició d’ “agricultor actiu” i “activitat agrària”. 
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