
Ramaderia 
ecològica

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 en el rendiment productiu, la millora de les instal·lacions i la dis-
minució de la densitat animal i la disminució dels transports d’animals 
entre granges de cria i d’engreix. Així mateix, també preveu la variació 
en els costos per l’increment de la despesa relativa a la major dedica-
ció dels productors i la inclusió de farratges ecològics en la dieta, es 
substitució d’una dieta únicament basada en pinsos concentrats. Per 
determinades categories, s’estableix un ajut amb qualificació ecològica 
i altre específic durant el període de conversió.

Es podran beneficiar dels ajuts les persones físiques o jurídiques que 
siguin agricultores actives.
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 Estar inscrits en el Consell Català de la Producció Agrària Ecolò-
gica (CCPAE) i complir les obligacions que se’n deriven. La sol·li-
citud d’inscripció al CCPAE haurà d’haver-se realitzat abans de 
la data que regula l’Ordre de convocatòria anual.

 Tenir com a mínim en 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 su-
perfície farratgera per a l’alimentació del bestiar:

Avicultura ecològica de carn ....................................0,05 ha/UBG
Avicultura ecològica de posta ..................................0,31 ha/UBG
Porcí ecològic de cria ..............................................0,30 ha/UBG
Porcí ecològic d’engreix ..........................................0,23 ha/UBG
Boví ecològic de carn – cria .....................................0,40 ha/UBG
Boví ecològic d’engreix ............................................0,33 ha/UBG
Boví ecològic de llet .................................................0,50 ha/UBG
Oví i cabrum ecològic de carn .................................0,50 ha/UBG
Oví i cabrum ecològic de llet ....................................0,50 ha/UBG
Equí ecològic – cria .................................................0,50 ha/UBG
Equí ecològic d’engreix ............................................0,50 ha/UBG

 Mantenir algun del censos ramaders mínims següents:
Boví i equí ........................................................................10 UBG
Oví i cabrum ......................................................................6 UBG
Avicultura ..........................................................................3 UBG

Objectius de la línia d’ajut

Beneficiaris

Requisits de l’actuació subvencionada
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Quantia dels ajuts
 Intensitats d’ajuts durant el període de conversió

€/ha
 Boví ecològic de carn - cria 208
 Oví i cabrum ecològic de carn 297
 Equí ecològic - cria 166

  Als sectors que no disposen d’un ajut específic durant 
el període de conversió se’ls aplica directament l’ajut 
amb qualificació ecològica.

 Intensitat d’ajuts amb qualificació ecològica:
€/ha

450
450
450
131
 215
148

386
450
450
231
450
118
197

 Avicultura ecològica de carn  
Avicultura ecològica de posta  
Porcí ecològic de cria 
Porcí ecològic d’engreix 
Porcí ecològic per a cicle tancat  
Boví ecològic de carn - cria
Boví ecològic de carn - cria per reposició
Boví ecològic d’engreix 
Boví ecològic per a cicle tancat  
Boví ecològic de llet 
Oví i cabrum ecològic de carn  
Oví i cabrum ecològic de llet  
Equí ecològic - cria 
Equí ecològic d’engreix
Equí ecològic per a cicle tancat 234

Per realitzar la transformació del bestiar a unitats 
de bestiar gros (UBG), es consideren els següents 
factors de conversió:

UBG
0,03

0,014
0,5
0,3

1
0,6

1
0,15
0,15

1 plaça d’avicultura de carn 
1 plaça d’avicultura de posta 
1 plaça de reproductors de porcí  
1 plaça d’engreix de porcí 
1 plaça de boví de carn 
1 plaça de boví de carn de reposició 
1 plaça de boví d’engreix 
1 plaça de boví de llet 
1 plaça d’oví i cabrum de carn  
1 plaça d’oví i cabrum de llet 
1 plaça d’equí 1

S’estableix un màxim de superfície subvencionable 
equivalent a 1,2 UBG/ha en  totes les categories 
excepte per a l’avicultura de carns que s’estableix en 
4 UBG/ha. 
Els imports establerts per UBG no superaran en cap 
cas els màxims que estableix l’annex II del Reglament 
(UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 17 de desembre de 2013.

O un total de  10 UBG, si cap de les categories anteriors arriba al mínim
Porcí ...............................................................................................10..    UBG

0,6

  89



 Tant si és nou sol·licitant, com si prové de subrogació, Pla agro-
ambiental en el qual es descrigui la situació de l’explotació, així com 
els objectius a assolir.

 En cas que els animals es portin a un escorxador fora del àmbit del 
CCPAE però aquest està certificat per una entitat europea reconeguda i 
homologada, caldrà aportar la documentació que ho acrediti.

 Millora i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya 
2007-2013.

 Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del pai-
satge i la biodiversitat 2007-2013.

Documentació específica a presentar

Incompatibilitats amb altres línies d’ajut
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Valor de les UMCA
El càlcul de les primes es realitzarà aplicant 
la superfície de les unitats mínimes de conreu 
agroambiental (UMCA). Les UMCA establertes 
són per a cada categoria de superfície (herbacis 
extensius de secà, de regadiu, farratges i pastures) 
de 30 ha. 

Compromisos

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 
principals

Les explotacions d’engreix de boví i equí han de mantenir els animals en 
l’explotació 4 mesos, com a mínim. En el cas de les explotacions de porcí 
d’engreix, 3 mesos com a mínim.

Compromisos 
secundaris

Acreditar formació o participar en activitats de formació específiques re-
lacionades amb la producció agroalimentària ecològica, segons l’Ordre 
ARP/52/2003, de 4 de febrer, o formacions equivalents. El termini màxim 
per a la inscripció o matriculació als centres oficials serà el 15 d’octubre 
de l’any de la sol·licitud inicial i la seva realització i homologació, fins el 15 
d’octubre de l’any posterior a la sol·licitud inicial.
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