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Política Agrària Comuna 2014-2020

Objectius
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:
Proteaginoses: pèsols, faves, tramussos dolços.
Lleguminoses: veces, erbs, guixes, fenigrec, garlanda, alfals
(només en secà), trepadella, enclova, sulla.
Oleaginoses: gira-sol, colza, soia, camelina i càrtam.

Línies d’ajut
Ajut associat als conreus proteics: Proteaginoses i Lleguminoses.
Ajut associat als conreus proteics: Oleaginoses.

Documentació
Comprovants de venda o subministrament a tercers de la producció,
o en cas d’autoconsum en la pròpia explotació, tenir un codi REGA
(Registre d’explotacions ramaderes) en el que el sol·licitant figuri
com a titular principal, amb les especies ramaderes i dimensió
adient al consum declarat.

Import de l’ajut

Ajut associat als
conreus proteics
Requisits
Superfície mínima
d’ajut de 0,5 ha en
regadiu

≥0,5 ha
Emprar llavor de varietats o espècies
recollides al catàleg comú de varietats
d’espècies de plantes agrícoles de la Unió
Europea o dels Estats Membres
Cultivar en parcel·les agrícoles de regadiu, o
de secà amb Índex de Rendiment Comarcal
superior als 2.000 kg/ha.
Mantenir el conreu al terreny fins a l’estat
fenològic indicat:
▶ Proteaginoses, lleguminoses gra i soia:
fins estat de gra lletós.
▶ Proteaginoses i lleguminoses farratgeres
anuals: fins inici de floració.
▶ Lleguminoses farratgeres
plurianuals: 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.

L’import unitari de l’ajut es determinarà anualment dividint la
dotació pressupostària de la línia d’ajut entre la superfície amb
dret d’ajuda, un cop efectuada, si escau, la deducció a percebre
pels agricultors integrats al règim simplificat de petits agricultors.

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.

Per aquesta línia, l’import màxim pressupostat per tot l’estat és
de 44.537.000 euros. En cas d’oleaginoses, la superfície màxima
elegible per explotació serà de 50 hectàrees.

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

Sol·licitud de l’ajut
La sol·licitud dels ajuts directes s’ha de fer a través de la Declaració
única agrària (DUN).
La DUN 2015 es podrà tramitar a través de les entitats
col·laboradores del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació.
Més informació a la pàgina web agricultura.gencat.cat/dun

