PRIMA EN BENEFICI DELS PRODUCTORS D´OVÍ-CABRUM
1.- Beneficiaris
Persona física o jurídica titular d’una explotació ramadera que disposi d’un mínim de
10 ovelles i/o cabres i que tingui assignats drets a prima.
Els animals objecte d’ajut són :
Ovelles: femelles de l’espècie ovina que siguin parides o que tinguin un mínim d’un
any al final del període de retenció.
Cabres: femelles de cabrum que siguin parides o que tinguin un mínim d’un any al final
del període de retenció.
Els animals objecte de sol·licitud hauran d’anar identificats d’acord amb el que s’hagi
indicat a la sol·licitud, i són vàlides només les identificacions amb marca oficial
d’explotació o cròtal de sanejament.
Els productors en zones desfavorides i/o que tinguin més del 50% de la superfície
dedicada a l’agricultura en una zona desafavorida, rebran una prima complementària.
Les superfícies que es tindran en compte per a l’anterior càlcul seran les incloses pel
productor en la seva declaració de superfícies.
També podran rebre aquesta prima complementària els productors que practiquin la
transhumància i ho hagin fet els dos anys anteriors, i a més compleixin que:
-

Almenys el 90% dels animals pels que sol·liciten prima pasturin durant 90
dies consecutius en una zona desafavorida.
La seva explotació estigui situada en una de les zones en què la
transhumància és una pràctica tradicional.

2.- Obligacions
Mantenir els animals objecte de sol·licitud durant el període de retenció, que serà de
100 dies a comptar des de la finalització del termini de sol·licitud.
Comunicar qualsevol trasllat dels animals objecte de sol·licitud que es produeixi durant
el període de retenció.
Comunicar les baixes que es produeixin dels animals sol·licitats durant el període de
retenció.
Col·laborar en els controls que es puguin realitzar per part de l’autoritat competent.

3.- Període de sol·licitud
La sol·licitud s’haurà de presentar juntament amb la DUN (Declaració Ramadera) amb
el procediment establert per aquesta.
El període de sol·licitud serà el comprès entre el 2 de gener i el 14 de març de 2003.

4.- Import de l’ajut
L’import de l’ajut serà:
- 21 euros per ovelles pesants
- 16,8 euros per ovelles lleugeres i cabres
- 7 euros de prima complementària
No s’abonaran bestretes, i es farà un pagament únic entre el 16 d’octubre de 2003 i el
31 de març de 2004.
PRIMA EN BENEFICI
ALLETANTS

DELS

PRODUCTORS

QUE

MANTENEN

VAQUES

1.- Beneficiaris
Les persones físiques ó jurídiques titulars d’una explotació ramadera que mantingui
vaques alletants i que tinguin assignats drets a prima. En cas de disposar de quota
lletera, aquesta haurà de ser inferior als 120.000 kg.
Els animals objecte d’ajut són :
Vaca alletant: vaca pertanyent a raça càrnia o encreuament amb alguna d’aquestes
races i que formi part d’un ramat dedicat a la cria de vedells per a la producció de carn.
Brava: femella bovina d’un mínim de 8 mesos que encara no hagi parit.
A la sol·licitud s’hauran d’incloure obligatòriament un mínim d’un 15% de braves
(màxim 40%), excepte pels sol·licitants de 13 caps o menys.
Els animals hauran d’anar identificats d’acord amb la normativa, i aquesta identificació
és la que es farà constar a la sol·licitud. Els animals disposaran d’un DIB i figuraran a
la base de dades SIMOGAN a l’explotació del sol·licitant.
L’explotació del productor podrà tenir una densitat ramadera màxima d’1,8 UBM/ ha,
on es comptabilitzaran els animals d’oví-cabrum, vaques alletants, vaquí de carn pels
quals s’hagi sol·licitat la prima (o nombre de drets en cas de ser inferior) i la quota
lletera, i, per altra banda, les superfícies farratgeres declarades pel productor a la DUN
(Declaració de Superfícies).
Els productors que venguin llet podran beneficiar-se d’aquest ajut, però el nombre de
vaques màxim pel qual podran sol·licitar la prima no podrà ser superior a la resultant
de restar de les vaques totals aquelles destinades a la producció de llet.
2.- Obligacions:
Mantenir els animals objecte de sol·licitud durant el període de retenció, que serà de 6
mesos a comptar des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud.
Comunicar qualsevol trasllat dels animals objecte de sol·licitud que es produeixi durant
el període de retenció, prèviament a la seva realització.
Comunicar les baixes que es produeixin dels animals sol·licitats durant el període de
retenció en un termini màxim de 10 dies hàbils des que es produeix el fet.

Comunicar les substitucions dels animals pels quals s’ha sol·licitat la prima en un
termini màxim de 10 dies hàbils des que es produeix la substitució. Hi ha un termini
màxim de 20 dies perquè es produeixi la substitució.
Col·laborar en els controls que es puguin realitzar per part de l’autoritat competent.
3.- Període de sol·licitud
La sol·licitud s’haurà de presentar juntament amb la DUN (Declaració Ramadera) amb
el procediment establert per aquesta, i presentar o haver presentat la DUN (Declaració
de Superfícies) si s’ha de justificar el factor de densitat ramadera de l’explotació.
El període de sol·licitud serà el comprès entre el 2 de gener i el 14 de març de 2003.
4.- Import de l’ajut
L’ajut per cap (vaca i brava) serà de 200 euros.
S’estableix una bestreta pel 80% de l’import de la prima, és a dir, 160 euros.
El pagament de la totalitat de la prima (bestreta i saldo) es realitzarà abans del 30 de
juny de 2004.
Es dóna un prima nacional complementària de 24,15 euros. Aquest pagament es
realitzarà durant el primer semestre de l’any 2005.
PRIMA ESPECIAL DE VAQUÍ DE CARN
1.- Beneficiaris
Les persones físiques o jurídiques, titulars d’una explotació ramadera, que mantinguin
bovins mascles a la seva explotació.
Els animals objecte d’ajut són :
Bovins mascles no castrats d’un mínim de 7 mesos a l’inici del període de retenció.
Bovins mascles castrats de 1r. tram d’un mínim de 7 mesos a l’inici del període de
retenció i de menys de 20 mesos.
Bovins mascles castrats de 2n. tram d’un mínim de 20 mesos.
El nombre màxim de vedells primables serà de 90 vedells per tram, per titular i per
explotació.
Els animals hauran d’anar identificats d’acord amb la normativa, i aquesta identificació
és la que es farà constar a la sol·licitud. Els animals disposaran d’un DIB i figuraran a
la base de dades SIMOGAN a l’explotació del sol·licitant.
L’explotació del productor podrà tenir una densitat ramadera màxima d’1,8 UBM/ ha,
on es comptabilitzaran els animals d’oví-cabrum, vaques alletants, vaquí de carn pels
quals s’hagi sol·licitat la prima (o nombre de drets en cas de ser inferior) i la quota
lletera, i, per altra banda, les superfícies farratgeres declarades pel productor a la DUN
(Declaració de Superfícies).

2.- Obligacions:
Mantenir els animals objecte de sol·licitud durant el període de retenció, que serà de 2
mesos a comptar des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud.
Comunicar qualsevol trasllat dels animals objecte de sol·licitud que es produeixi durant
el període de retenció, prèviament a la seva realització.
Comunicar les baixes que es produeixin dels animals sol·licitats durant el període de
retenció en un termini màxim de 10 dies hàbils des que es produeix el fet.
Col·laborar en els controls que es puguin realitzar per part de l’autoritat competent.
3.- Període de sol·licitud
A efectes de justificar el factor de densitat ramadera de l’explotació, s’haurà de
presentar o haver presentat la DUN (Declaració de superfícies) amb el procediment i el
termini establert per aquesta.
El període de sol·licitud serà el comprès entre el 2 de gener i el 31 de desembre de
2003. Es podrà presentar una o diverses sol·licituds dins d’aquest termini.

4.- Import de l’ajut
L’import de l’ajut serà el següent :
-

vedells no castrats : 210 euros.
vedells castrats 1r. i 2n. tram: 150 euros.

Es pagarà una bestreta d’aproximadament el 50% de la prima.
L’import final de la prima es pagarà abans del 30 de juny de 2004.
En cas que hi hagi a nivell estatal un nombre de caps primables superior a l’establert
per la Unió Europea, es reduiran proporcionalment totes les sol·licituds en la mesura
que s’escaigui.
PRIMA PER SACRIFICI DE BOVINS
1.- Beneficiaris
Les persones físiques o jurídiques, titulars d’una explotació ramadera, que mantinguin
bovins a la seva explotació.
Els animals objecte d’ajut són :
-

bovins a partir de 8 mesos d’edat.
bovins de més d’un mes i menys de 7 mesos d’edat. Els animals entre 5 i 7
mesos d’edat hauran de tenir un pes en canal inferior a 160 kg o 290 kg de
pes viu.

Es preveuran les situacions següents:

-

bovins sacrificats a l’Estat espanyol.
bovins sacrificats a la Unió Europea.
bovins exportats a tercers països.

2.- Obligacions:
- Els animals objecte de sol·licitud hauran d’haver estat mantinguts a l’explotació del
sol·licitant durant un mínim de 2 mesos, excepte en el cas d’animals menors de 3
mesos, en què s’hauran d’haver mantingut un mínim d’un mes.
- El temps transcorregut des que l’animal surt de l’explotació del sol·licitant fins al
sacrifici a l’escorxador o l’exportació no pot ser superior a 1 mes.
- El temps transcorregut entre el sacrifici o l’exportació i la sol·licitud no pot ser superior
als 4 mesos.
- Els animals pels quals se sol·licita aquest ajut havien d’anar identificats d’acord amb
la normativa, i aquesta identificació és la que es farà constar a la sol·licitud.
- Els animals pels quals se sol·licita l’ajut, en cas de sacrifici, hauran d’haver estat
sacrificats en un escorxador qualificat com a col·laborador d’aquest ajut.
- Només seran primables aquells animals que figurin a la base de dades SIMOGAN,
amb totes les seves dades, abans del 28 de febrer de 2004.
- Col·laborar en els controls que es puguin realitzar per part de l’autoritat competent.
3.- Període de sol·licitud
Els períodes establerts de sol·licitud són :
-

de l’1 al 31 de març de 2003
de l’1 al 30 de juny de 2003
de l’1 a 30 de setembre de 2003
de l’1 de desembre de 2003 a 15 de gener de 2004

4.- Import de l’ajut
L’import de l’ajut serà el següent :
-

vedells a partir de 8 mesos : 80 euros
vedells menors de 7 mesos : 50 euros

L’import final de la prima es pagarà abans del 30 de juny de 2004.
En cas que hi hagi a nivell estatal un nombre de caps primables superior a l’establert
per la Unió Europea, es reduiran proporcionalment totes les sol·licituds en la mesura
que s’escaigui.
PAGAMENT PER EXTENSIFICACIÓ
1.- Beneficiaris

Les persones físiques o jurídiques titulars d’explotació ramadera que hagin sol·licitat
l’ajut per vaques alletants i/o prima especial.
Aquest pagament s’efectuarà per a cada cap primat de prima de vaques alletants i/o
de prima especial i en el cas d’aquells productors que tinguin una densitat ramadera a
la seva explotació inferior o igual a 1,4 UBM/ha.
Hi ha dues modalitats:
-

simplificada: el productor es compromet a mantenir al llarg de tot l’any una
densitat inferior o igual a 1,4 UBM/ha.
mitjana: el productor té una densitat inferior o igual a 1,4 UBM/ha en 5 dates
fixades a la normativa.

2.- Obligacions:
- La densitat ramadera ha de ser inferior o igual a 1,4 UBM/ha. Per al càlcul d’aquesta
densitat ramadera, es tindran en compte tots els bovins de l’explotació a partir de 6
mesos, així com els ovins pels quals se sol·liciti la prima i tinguin drets a prima. Les
superfícies farratgeres que es tindran en compte seran les declarades a la DUN
(Declaració de Superfícies).
- Com a mínim un 50% de la superfície farratgera a considerar ha de ser de pastures i
ha de ser pasturada pels animals de l’explotació.
- En el cas de modalitat mitjana, s’hauran d’aportar les dades de cens de les dates que
marqui la normativa en el termini d’un mes a partir de la seva publicació. Les dades de
cens no podran ser 0 UBM en més d’una data.
- Aportar la justificació de pastura quan ho sol·liciti l’autoritat competent.
- Col·laborar en els controls.
3.- Període de sol·licitud
La sol·licitud s’haurà de presentar juntament amb la declaració única de conreus
(DUN). El període de sol·licitud serà el comprès entre el 2 de gener i el 14 de març de
2003.
4.- Import de l’ajut
L’import serà de 100 euros per cap primat de vaques alletants i prima especial de
vaquí.
Aquest import s’abonarà abans del 30 de juny de 2004.

AJUTS AGROAMBIENTALS. CAMPANYA 2003

L’objecte dels ajuts agroambientals és fomentar la utilització de mètodes de producció agrària que
permetin protegir el medi ambient i mantenir el camp (agroambient) per tal d’aconseguir els objectius
comunitaris en matèria d’agricultura i medi ambient, d’acord amb allò que disposa el capítol VI del
Reglament (CE) 1257/99 del Consell, de 17 de maig, sobre ajudes al desenvolupament rural a càrrec
dels Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agràries.
Els ajuts agroambientals preveuen l’establiment de contractes entre els titulars d’explotacions agràries
i l’administració, d’una durada mínima de cinc anys, mitjançant els quals el titular es compromet a
introduir un seguit de pràctiques agroambientals en la seva explotació i, a canvi, rep un ajut que
compensa la disminució de renda derivada de la introducció de la pràctica i s’afegeix un incentiu.
L’Ordre d’1 de març de 2001, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts agroambientals, i
es convoquen els corresponents a l’any 2001 (DOGC núm. 3345, de 12.3.2001), preveu l’establiment,
en l’àmbit de Catalunya, d’aquestes mesures específiques destinades a la conservació i la promoció
d’una naturalesa d’alta qualitat i d’una agricultura sostenible que respecti les exigències
mediambientals.
L’experiència de la primera campanya d’establiment de mesures agroambientals va fer aconsellable,
mitjançant la convocatòria del 2002 (Ordre ARP/26/2002, de 30 de gener, DOGC núm. 3568, de
5.2.2002), facilitar la possibilitat que nous titulars d’explotacions poguessin acollir-se a l'agricultura i la
ramaderia ecològica, així com establir una nova línia d’ajut per al manteniment de prats a les
explotacions ramaderes extensives d’àrees de muntanya.
Per a l'any 2003, seguint la trajectòria anterior, i per tal de promoure una naturalesa d’alta qualitat i
una agricultura sostenible que respecti les exigències mediambientals, es preveuen convocar dues
noves línies d'ajut agroambiental.
L'Ordre del 2003 tindrà els següents continguts:
•
•
•
•
•

La modificació de les bases reguladores dels ajuts, vigents per al període 2001-2006, on
s'inclouran els nous ajuts convocats.
La convocatòria d’ajuts per l’any 2003.
Les noves incompatibilitats entre les diferents línies d’ajuts que es convoquen.
Els compromisos que han de complir els beneficiaris de les noves línies d’ajut convocades.
Els terminis de presentació dels nous ajuts convocats i de la Renovació de compromisos ja
adquirits.

En el quadre següent es presenten les línies d'ajut que es convocaran al 2003 per a nous beneficiaris
i les línies de renovació de compromisos.
Novetats i renovació de compromisos agroambientals 2003:
-

Convocatòria d'ajut 2003:

Únicament, per a les línies que es relacionen a continuació podran demanar l'ajut els titulars d'explotació que
vulguin acollir-se com a nous beneficiaris:
⇒

Actuacions en arrossars (NOVA LÍNIA).

⇒

Apicultura per a la millora de la biodiversitat en medis fràgils (NOVA LÍNIA).

⇒

Lluita contra l'erosió en el conreu de l'avellaner: Es convoca únicament per als beneficiaris de l'ajut Noves
Mesures Programa zonal avellaner que al 2002 acabessin el seu compromís.

-

Renovació de compromisos 2003:

Per a les següents línies, hauran de presentar la renovació de compromisos els titulars d'explotació que ja tinguin
l'ajut concedit en anteriors campanyes i que no hagin deixat de complir els compromisos:

⇒

Foment dels mètodes de producció agrària compatibles en zones humides incloses en el llistat de la
convenció de Ramsar (únicament hauran de presentar la renovació els beneficiaris de compromisos iniciats
al 1999 i del compromís de retirada de la producció durant 20 anys).

⇒

Gira-sol de secà en la rotació de conreus.

⇒

Producció Integrada.

⇒

Lluita contra l'erosió en el conreu de l'avellaner.

⇒

Agricultura ecològica.

⇒

Ramaderia ecològica.

⇒

Actuacions en prats i pastures.

NOVES LÍNIES AGROAMBIENTALS OBJECTE D’AJUT
Com a novetat per al 2003, seran objecte d’ajut les actuacions agroambientals següents:
1) Apicultura per a la millora de la biodiversitat en medis fràgils
L’objectiu fonamental d’aquesta línia és la millora de la biodiversitat en els agroecosistemes
adevesats, prats i pastures on puguin existir endemismes i espècies relictes.
Es podran beneficiar dels ajuts tots els titulars d’explotacions apícoles que es comprometin durant 5
anys a assumir els compromisos, estiguin inscrits en el Registre oficial d'explotacions apícoles i
disposin d'un llibre ramader amb un mínim de 150 arnes.
L'import de l’ajut és de 10,52 euros/ha i any.
2) Actuacions en arrossars
L’objectiu d’aquesta línia és el foment de la millora de la qualitat mediambiental de les aigües i terres
dedicades al conreu i superfícies inundables, com l'arròs, mitjançant la conservació de la superfície
inundada, la regulació i la racionalització de la utilització de fertilitzants i productes fitosanitaris
ecotòxics. Es permet la realització del conreu, al mateix temps que la inundació de la superfície
conreada durant èpoques prolongades de l'any, per tal de beneficiar l'avifauna i evitar l'abandonament
de les terres.
Es podran beneficiar dels ajuts tots els titulars d’explotació que adquireixin els compromisos durant 5
anys.
L'import de l’ajut és de 397,63 euros/ha i any.

