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Política Agrària Comuna 2014-2020

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

Persones beneficiaries
Ramaders que mantinguin vaques alletants, que sol·licitin anualment aquest ajut.

Documentació
Certificat oficial de control lleter en cas d’acreditar rendiment superior al 6.500 kg/vaca.

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
187.745.000 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.

Ajut associat
a les explotacions
que mantinguin
vaques alletants
Requisits
L’ajut es concedeix per animal elegible i any.
Són animals elegibles les vaques alletants
que es trobin inscrites en el Registre General
d’Identificació Individual d’Animals (RIIA)
Mantenir un ramat de vaques destinat a la
cria de vedells per a la producció de carn. Es
consideren animals elegibles per a l’ajut:
▶ Vaca alletant: femella de raça càrnia o
encreuament amb alguna d’aquestes races,
que formi part d’un ramat dedicat a la cria de
vedells per a la producció de carn i que hagi
parit en els 20 mesos previs al 30 d'abril.
▶ Brava: el nombre de braves elegibles per
explotació no serà superior al 15% de les
vaques alletants elegibles. Si el càlcul del
nombre màxim de braves expressat en percentatge és un nº fraccionari s’arrodonirà a la
unitat inferior si és menor a 0,5 i a la unitat superior si
és major
a 0,5.

alletants
/ braves

Animals presents a l’explotació
a 1 de gener, a 30 d’abril i en
dos dates més dins d’aquest
període. Els animals a computar
seran els presents en les quatre
comprovacions realitzades.
Les explotacions ramaderes on s’ubiquin
els animals elegibles han de constar al
Registre d’explotacions ramaderes (REGA)
com explotacions de boví amb classificació
de: reproducció per a la producció de carn o
reproducció per producció mixta.

Més informació a la pàgina web agricultura.gencat.cat/dun

Si l’explotació ven llet, es determina el nombre
de caps amb dret a l’ajut associat, mitjançant
la relació entre la
quantitat de llet
comercialitzada (d’1
d’octubre a 30 de
setembre de l’any
següent) i el rendiment
lleter mitjà, establert
6.500 kg ANUALS en 6.500 kg anuals
(per rendiments lleters
superiors caldrà
acreditar-ho).

