Ajut per Pèrdua de Renda a l’Oví i
Cabrum
TS oví i cabrum. 18 de juny de 2020
Servei d’Ordenació Ramadera

APROC
Marc legal
Reial Decret 508/2020, de 5 de maig, pel qual s’estableixen les bases
reguladores per a la concessió de les subvencions estatals destinades
per a l’exercici 2020 a les explotacions d’oví i cabrum amb dificultats de
comercialització de xais i cabrits, durant els mesos de març i abril, com a
conseqüència de les limitacions impostes pel Reial Decret 463/2020, de
14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la
situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, i les seves
pròrrogues.
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APROC
És un ajut de minimis, que es concedirà en concurrència competitiva, i que s’articula
com a un complement del pagament per ovella i cabra.
L’RD lliga l’ajut als beneficiaris de la DUN (ajuts associats oví i cabrum i drets
especials) però a Catalunya no es gestionarà com a complement de la DUN perquè són
pressupost DARP/MAPA.
Per tant es farà una tramitació separada de la DUN però íntimament relacionada quan
a les comprovacions necessàries.
Es preveu la publicació de l’ordre a començaments de Juliol 2020
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BENEFICIARIS
Els beneficiaris seran les persones físiques o jurídiques, o ens sense personalitat
jurídica, que:
presentin o hagin presentat la DUN per a l’any 2020, i que reuneixin els requisits per a ser
beneficiaris del pagament per ovella i/o cabra establert a la secció 5.ª, secció 6.ª o secció
9.ª.

les explotacions d’oví/cabrum classificades com a reproducció de llet, de carn o
mixta, amb un nombre de femelles superior a 50 en el cas d’oví i 30 en el cas
de cabrum, i amb la declaració censal anual realitzada.
NO caldrà presentar una sol·licitud específica ja que és vàlida la declaración DUN.
Encara que no calgui fer sol·licitud sí que caldrà presentar declaració responsable:
De que no es troba incurs en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions de
conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
i
De si ha rebut o no altres ajuts de mínimis en els darrers tres anys, indicant les quantitats,
en el seu cas. Aquesta declaració es preveu què sigui telemàtica. L’accés al formulari seria
per l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) i es podrà signar per idCAT Mòbil.
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REQUISITS
L'explotació ha de ser de reproducció per a la producció de llet, carn o mixta.
Cal haver fet la declaració de cens 2020 en termini i tenir un cens per explotació de
cabrum superior a 30 femelles i d’oví, superior a 50 ovelles.
Cal haver comunicat moviments de sortida de l’explotació de almenys 0,6 xais 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 de l’any de sol·licitud, en el termini màxim de 7 dies naturals a
comptar a partir de la data del moviment.
un cop finalitzat el període de sol·licitud de la DUN el 15 de juny, enviarem un correu a tots
els sol·licitants dels ajuts associats d’oví i cabrum i de drets especial d’oví i cabrum, atorgant
1 setmana-10 dies per què comuniquin els moviments que puguin tenir endarrerits.
Recordem que es tracta de moviments des de l’1/6/2019 a 31/5/2020
Es donaran instruccions a les OC per informatitzar els moviments de manera urgent.-
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ATORGAMENT
El RD 508/2020 preveu atorgar un import màxim de 12 euros (dependrà del
pressupost total) per femella reproductora
Els criteris objectius d’atorgament en base als quals puntuar i ordenar per prioritats
les sol·licituds admissibles són la condició de joves agricultors i les explotacions
prioritàries.
En cas d’empat, aquest es trencarà en favor del que hagi obtingut major puntuació al
primer criteri.
En cas que algun beneficiari renunciï a la subvenció, l’òrgan concedent acordarà la
concessió als sol·licitants següents en puntuació. Sempre que s’hagi alliberat crèdit
suficient per a atendre-les.

El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució no podrà excedir de sis
mesos, Si no s'ha dictat i publicat resolució expressa en el termini de sis mesos,
els interessats podran entendre desestimada la seva sol·licitud.
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CÀLCULS
Els animals elegibles seran aquelles ovelles i cabres mantingudes com
a
reproductores conforme a la declaració censal obligatòria, i que es trobin
correctament identificades i registrades a data 1 de gener de 2020
Per a l'establiment del nombre de femelles elegibles de cada granja s’estima un
percentatge de femelles amb cries a la paridera de primavera, que s’ha fixat en el
60%, així com la reducció dels sacrificis de xais i cabrits en els mesos de març i
abril constatat en el Sistema Integral de Traçabilitat Animal (SITRAN) respecte de
el mateix període de l'any 2019, que s'estableix en un 40% per als xais i un 20 %
per a cabrits, d'acord amb la fórmula:
Ovelles elegibles: Nombre de femelles declarades x 0,6 x 0,40
Cabres elegibles: Nombre de femelles declarades x 0,6 x 0,20

El nombre màxim d’animals elegibles per beneficiari serà de 100, de manera
independent a l’oví i al cabrum.
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PREVISIONS
Previsió explotacions beneficiàries
Creuant dades de declaració de cens (SIR) + beneficiaris DUN 2019:
OVINS:
CABRUM:

566 titulars
145 titulars

39.007 animals elegibles
2.725 animals elegibles

Total: 41.732 animals elegibles.
Per a pagar 12 € per animal elegible, caldria un pressupost de 500.784,00 €
Pressupost repartiment MAPA, es destinen a Catalunya 287.765,00€
500.784,00 – 287,765,00 = 213.019,00€ de fons propis

Es preveu que el nombre d’animals elegibles com el d’explotacions sigui
superior amb les dades de la DUN 2020
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Tramitació
Es farà arribar un correu als possibles beneficiaris on s’indicaran els requisits per a poder ser
beneficiaris (Cal haver fet la declaració de cens 2020 en temps i tenir un cens de cabrum superior a
30 femelles i d’oví, més de 50. Encara que no calgui fer sol·licitud sí que caldrà presentar una
declaració responsable de que no es troba incurs en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir
subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i de si ha rebut o no altres ajuts de mínimis en els darrers tres anys, indicant les
quantitats, en el seu cas.
L’accés al formulari per a la declaració responsable serà per l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) i es
podrà signar per idCAT Mòbil. Aquesta informació es detallarà a la convocatòria de l’ajut que es
preveu publicar el mes de juliol.
Cal haver comunicat moviments de sortida de l’explotació d’almenys 0,6 xais per femella i any.
S’atorgaran un termini per comunicar la informació de moviments endarrerits
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agricultura.gencat.cat

