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Objectius
L’objectiu és garantir la viabilitat econòmica d’aquestes explotacions.

Persones beneficiaries
Ramaders titulars d’explotacions de boví, que sol·licitin anualment
aquest ajut.

Ajut associat per
les explotacions
de boví d’engreix
Requisits
Són animals elegibles els bovins
entre 6 i 24 mesos engreixats entre
l’1 d’octubre de l’any anterior a la
sol·licitud i el 30 de setembre de
l’any de la sol·licitud en l’explotació
beneficiària o en un engreixador
comunitari d’on hagin sortit amb destí
sacrifici o exportació.

Línies d’ajut
Ajut associat als vedells engreixats a la mateixa
explotació de naixement o en engreixadors comunitaris.
Ajut associat als vedells engreixats procedents
d’explotacions d’altri.

Documentació
En cas d’engreixadors comunitaris cal justificar la pertinença dels socis. A més els engreixadors comunitaris ha de complir que:
Un dels objectius de l’engreixador és l’engreix dels vedells nascuts a
les explotacions de vaques alletants de les persones sòcies.
Tots els socis que aporten animals a la sol·licitud de l’ajut, tenen
vaques alletants i han sol·licitat l’ajut associat a les explotacions que
mantenen vaques alletants en el mateix any de sol·licitud.
Les persones sòcies d’un engreixador comunitari poden sol·licitar també l’ajut a títol individual. En aquest cas, el productor ha d’indicar a la
sol·licitud que la presenta a títol individual, que és soci d’un engreixador
comunitari que també sol·licita aquest ajut, i indicar-ne el NIF.

Import de l’ajut
L’import unitari de l’ajut es determinarà anualment dividint la dotació pressupostària de cada línia d’ajut entre els animals elegibles, un cop efectuada, si escau, la deducció a percebre pels agricultors integrats al règim
simplificat de petits agricultors.
Per aquesta línia, l’import màxim pressupostat per tot l’estat és de
38.687.000 euros.

Sol·licitud de l’ajut
La sol·licitud d’aquest ajut associat s’ha de fer a través de la Declaració
única agrària (DUN).
La DUN 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

La destinació i dates d’entrada i
sortida dels animals es
determinaran mitjançant consulta al
SIR. Entre la data d’entrada i de
sortida de l’explotació haurà d’haver
una diferència mínima de tres
mesos.
Les explotacions han de constar al
Registre d’explotacions ramaderes
(REGA), com explotacions de boví amb
classificació de: reproducció per a
producció de carn o reproducció per a
producció de llet o reproducció per a
producció mixta o engreix o pastures i
han de ser la darrera explotació on es
localitzaven els animals abans del seu
destí a sacrifici o exportació.

Cada
beneficiari ha
de presentar
un mínim de
3 animals
elegibles i any.

≥3

No podran optar els sol·licitants que
hagin tingut drets especials a 2014 i
que a la DUN de cada campanya no
declarin hectàrees admissibles sobre
les quals es puguin activar drets de
pagament base.

