
L’objectiu d’aquesta línia d’ajut és mantenir la variabilitat genètica 
de les poblacions ramaderes catalanes i preservar de la desaparició 
aquelles races que forment part del patrimoni genètic i cultural del 
territori i que, a més constitueixen la base de les explotacions tradi-
cionals, respectuoses amb l’entorn i font de productes ramaders de 
qualitat, però que, en l’actualitat, no tenen rendibilitat.

Podran ser beneficiaris d’aquesta mesura els titulars d’explotacions 
ramaderes.
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Quantia dels ajuts
    S’estableixen els següents ajuts per UBG de 

femelles reproductores, any i tipus d’animal:

   Les equivalències entre raça i UBG són les 
següents:

Beneficiaris

Objectius de la línia d’ajut

Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural:
Europa inverteix en les zones rurals

 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 re-
glamentat a Catalunya l’aptitud dels quals sigui la producció ramadera, 
diferent del lleure o l’esport. 

 Estar inscrit en el Registre d’explotacions col·laboradores que gesti-
ona l’associació de criadors reconeguda per a la gestió del Llibre ge-
nealògic 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 d’un cens mínim de:

 5 Unitats de Bestiar Gros (UBG) en el cas d’animals bovins i equins.

 3 Unitats de bestiar Gros (UBG) en el cas d’animals ovins i caprins.

Requisits de l’actuació subvencionable

Agroambient i clima

Conservació
de races

autòctones

Compromisos bàsics

Compromisos

    Realitzar les actuacions de pasturatge amb animals de races autòc-
tones.

    Cal que, almenys, el 50% del ramat sigui de la raça (relació entre el 
cens de femelles reproductores segons el SIR i les femelles repro-
ductores que consten en el llibre genealògic), excepte per a la vaca 
pallaresa i la cabra pirinenca.

Documentació específica a 
presentar

La sol·licitud, que s’ha de presentar mit-
jançant la Declaració Única Agrària (DUN), 
haurà d’acompanyar-se de la documenta-
ció específica següent:

  Si és el primer any de la sol·licitud o és 
sol·licitant de superfícies provinents de 
subrogació, Pla agroambiental en el qual 
es descriu la situació de partida de l’ex-
plotació, així com els objectius a assolir.

Vaca de l’Albera
Vaca Bruna dels Pirineus
Vaca pallaresa
Ovella aranesa
Ovella ripollesa
Ovella xisqueta
Ovella maellana
Cabra blanca de Rasquera
Cabra pirinenca
Cavall pirinenc
Ase català

200
100 
200
200
100
100
200
200
200
150
200

€/UBG

Vaca i cavall
Ase
Ovella i cabra

1
0,8

0,15

UBG

Valors de UMBA
    El càlcul de les primes es realitzarà aplicant a 

les UBG les unitats mínimes de bestiar gros 
agroambiental (UMBA). Les UMBA establer-
tes són per a totes les races objecte d’ajut 
de 15 UBG.

Incompatibilitats amb altres 
línies d’ajut
    No en té cap.


