Ajuts a superfícies per a determinats productes agrícoles
Aspectes generals
Aquests ajuts van adreçats als titulars d'explotacions agràries que conreen en la seva explotació qualsevol dels
conreus definits en aquesta línia.
Als efectes d'aquest ajut s'entén per:
Titular d'explotació: el productor agrícola, amb personalitat física o jurídica, o l'agrupació de persones
físiques o jurídiques, amb independència del règim jurídic de l'agrupació i dels seus membres,
l'explotació dels quals es trobi en territori de l'Estat espanyol.
Explotació: el conjunt de les unitats de producció gestionades pel titular de l'explotació en el territori de
l'Estat espanyol.
Parcel·la agrícola: superfície contínua de terreny en què un únic titular d'explotació realitzi un únic tipus
de cultiu.
Superfície farratgera: superfície de l'explotació disponible durant tot l'any natural per a la cria de bovins,
ovins i cabrum. S'hi inclouen les superfícies utilitzades en comú i les que estiguin dedicades a un cultiu
mixt.
Els conreus que són objecte de rebre subvenció en aquesta línia són:
Pagament per superfície als cultius herbacis
Cereals: blat, ordi, civada, sègol, blat de moro, sorgo i altres cereals.
Oleaginoses: gira-sol, colza, nabina i soja.
Proteagionoses: pèsols, faves, favons i tramussos dolços.
Lli no tèxtil.
Lli tèxtil i cànem.
Retirada.
Pagaments compensatoris
Arròs.
Pagaments per superfície de lleguminoses-gra
Cigrons, llenties, veces i erbs.
Conjunt de superfícies farratgeres als efectes del càlcul de densitat ramadera
La superfície per a la qual se sol·licita l'ajut per hectàrea ha d'estar dedicada a la producció de qualsevol dels
cultius ressenyats anteriorment.
El pagament s'efectua d'acord amb el Pla de Regionalització Productiva d'Espanya, establert en el Reial Decret
1026/2002, de 4 d'octubre, sobre pagaments a superfícies a determinats productes agrícoles BOE 239, de 5
d'octubre, excepte per a les comarques en què s'ha variat el rendiment del secà, i l’import a cobrar és el que es
pot observar en el quadre adjunt.

Terminis sol·licitud
El període normal de presentació de sol·licituds s'inicia l'1 de gener de 2003 i finalitza el dia 14 de març de
2003. El període extraordinari de presentació de sol·licituds serà dins els 25 dies naturals següents a la data
límit fixada al paràgraf anterior. Durant aquest període l'import dels ajuts per superfícies es reduirà, tret de
supòsits de força major, en un 1% per cada dia hàbil de retard. Les sol·licituds presentades amb posterioritat al
termini extraordinari es consideraran com a no presentades.

Calendari de pagaments
En el període comprès entre el 16 de novembre de 2003 i el 31 de gener de 2004 s'efectuaran els pagaments
dels ajuts de cereals, oleaginoses, proteaginoses, lli no tèxtil, lli tèxtil, cànem i retirada de terres (excepció feta
de les superfícies amb cultiu no alimentari) i de l'ajut especial al blat dur.
Als 60 dies de la publicació de l'import definitiu, es farà efectiu el pagament de l'ajut a les lleguminoses-gra.
Entre el 16 de novembre i el 31 de març de 2004, es farà efectiu el pagament de l'ajut per a superfícies
corresponent a les terres retirades utilitzades per a la producció de cultius no alimentaris.
En el període comprès entre el 16 de novembre del 2003 i el 31 de gener de 2004 es farà efectiu el pagament
de l'ajut compensatori de l'arròs.
Abans de l'1 d'abril de 2004, si s'escau, es faran efectives les liquidacions corresponents als pagaments dels
ajuts compensatoris de l'arròs.
CAMPANYA 2003/2004 (collita 2003)
RENDIMENTS
CULTIUS
CEREALS
BLAT DE MORO
OLEAGINOSES
PROTEAGINOSES
LLI NO TÈXTIL
LLI TÈXTIL
CANEN
RETIRADA

Euros/tona
63,00
63,00
63,00
72,50

SECÀ
MIG
MIG
MIG
MIG

REGADIU
ALTRES CEREALS
BLAT DE MORO
ALTRES CEREALS
MIG

63,00

MIG

ALTRES CEREALS

63,00

MIG

MIG

Indemnització compensatòria en zones desafavorides
El Programa de Desenvolupament Rural (PDR) preveu, entre les mesures incloses en el
Programa horitzontal de mesures d'acompanyament, indemnitzacions compensatòries
a determinats agricultors de determinades zones desafavorides
S'estableix una línia d'ajut per compensar les zones amb desavantatges naturals, que té com a objectiu:
Assegurar un ús continuat de les terres agràries i contribuir així al manteniment d'una comunitat rural
viable.
Conservar el camp.
Mantenir i fomentar sistemes agraris sostenibles, amb especial consideració a les exigències
mediambientals. S'estableixen tres zones diferenciades:
-

Zones desafavorides de muntanya.

-

Zones desafavorides per despoblament.

- Zones desafavorides amb limitacions específiques.
Les explotacions únicament es consideren a efectes del cobrament de la indemnització per al còmput de les
hectàrees situades en cadascuna de les tres zones.
En poden ser beneficiaris els sol·licitants que compleixin aquests requisits:
Agricultors que siguin agricultors a títol principal o titular d'una explotació agrària qualificada com a
prioritària. Pot ser titular d'una EAP, bé a títol individual o bé com a soci d'una explotació agrària
constituïda com a cooperativa o societat agrària de transformació; en aquests darrers casos, cada soci
podrà percebre la indemnització corresponent a la seva quota de participació, que, si escau, podrà
acumular-se a la de la seva explotació individual als efectes del càlcul d'una indemnització
compensatòria única.
El beneficiari ha de residir en el terme municipal on radiqui la seva explotació o en alguns dels municipis
limítrofs enclavats en zones desfavorides.
No percebre cap mena de pensió de jubilació, subsidi d'atur o qualsevol altre prestació anàloga.
La indemnització es pagarà en funció d'un mòdul base que indica la quantitat unitària a pagar per
hectàrea indemnitzable, per a cadascuna de les zones desafavorides. Aquesta superfície indemnitzable,
per a cadascuna de les zones desafavorides. Aquesta superfície indemnitzable és el resultat d'aplicar
coeficients correctors en funció del tipus de conreu, de manera independent, d'una banda a les
superfícies agrícoles, i, per l'altra, a les superfícies farratgeres.
En qualsevol cas, l'ajut màxim per hectàrea serà de 200 euros i la mínima de 25 euros per hectàrea.
El mòdul base és:
75 euros per zones desafavorides de muntanya.
45 euros per zones desafavorides per despoblament.
120 euros per zones desafavorides amb limitacions específiques.
Hi ha uns factors d'aplicació al mòdul base, en funció de la renda del beneficiari, i del nombre de
hectàrees indemnitzables totals.
L’import de la indemnització compensatòria anual que pot rebre el titular de l'explotació no podrà ser
inferior a 300 euros, ni superior a 2.000 euros.

El període normal de presentació de sol·licituds s'inicia l'1 de gener de 2003 i finalitza el dia 14 de març
de 2003.
Es podran aplicar criteris de prioritat de selecció de beneficiaris. Es consideraran preferents els joves
agricultors, les explotacions ubicades en zones de la xarxa Natura 2000, o aquelles que acreditin un
nivell més elevat de compliment de Bones Pràctiques Agràries Habituals.

