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Política Agrària Comuna 2014-2020

Ajuts associats per
les explotacions de
cabrum a Catalunya
Requisits

Objectius
L’objectiu és garantir la viabilitat econòmica d’aquestes explotacions
i reduir el risc d’abandonament d’aquesta activitat productiva.

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

Línies d’ajut:

Ajut associat per
les explotacions de
cabrum en zones
de muntanya.

(Reglament (UE) nº1305/2013).

Ajut associat per
les explotacions de
cabrum a la resta
de territori.

Són animals elegibles les femelles reproductores que estiguin degudament identificades
i registrades segons normativa
vigent, a 1 de gener de l’any de
presentació de l’ajut.
Cada any cal fer l’actualització de cens a
data 1 de gener de l’any en curs, a l’oficina
comarcal. Aquest cens s’ha de comunicar a
partir de l’1 de gener i sempre abans de l’1
de març.

≥10

Tenir un cens de femelles
elegibles igual o superior a 10.

(no zones de muntanya).

En el cas que l’explotació es composi de més d’una unitat de
producció (marca oficial) situada en zones de muntanya i en
zones diferents de les de muntanya, es determinarà el nombre
d’animals elegibles en cada una de les unitats de producció.
L’explotació s’entendrà ubicada en la zona on radiquin les
unitats de producció que sumin el major nombre d’animals
elegibles, de forma que tots els animals rebran l’import
corresponent a aquesta zona.

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
5.093.000 euros per les zones de muntanya, i de 5.386.000 euros per
a la resta del territori.

Les explotacions on s’ubiquin els animals
elegibles han de constar al Registre
d’explotacions ramaderes (REGA) com
explotacions de cabrum amb classificació
de: reproducció per a producció de carn,
o reproducció per a producció de llet o
reproducció per a producció mixta.
Cal haver comunicat moviments de sortida de
l’explotació de almenys 0,6 cabrits per femella
elegible i any. Aquestes comunicacions, així
com la resta de comunicacions de moviments
de sortida de l’explotació, s’han
de fer a l’oficina comarcal del
DARP a partir de l’1 de gener
0,6
de l’any de sol·licitud, en el
termini màxim de 7 dies naturals
a comptar a partir de la data del
moviment.

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

100 L 100 L

Les explotacions podran,
alternativament, complir
el requisit anterior si tenen
una producció mínima de
llet de 200 litres per
reproductora i any.

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

