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Reforma de la PAC
Serveis Tècnics de JARC
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• Novetats DUN 2012
• Plans de millora (o modernització
d’explotacions agràries)
• Reforma de la PAC 2014-2020
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DUN 2011
* PAGAMENTS DELS AJUTS
PU: 100% FEGA
50% bestreta ¿28 d’octubre?
50% restant desembre 2011

IRPF 2009: PU 2008 i 50% PU 2009
IRPF 2010: 50% PU 2009 i PU 2010
IRPF 2011: PU 2011
Agroambientals: octubre-ZEPA,RAMSAR,Equi, Prats i pastures
Amortitzacions ajuts i avantatges EAP
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NOVETATS DUN 2012
* APLICACIÓ DEL HEALT CHEAK
Desaparició d’ajuts directes:

2010

2012
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NOVETATS DUN 2012
* APLICACIÓ DEL HEALT CHEAK
Càlcul dels drets d’ajut:
1. Si els beneficiaris ja tenen drets de pagament únic:
S’incrementarà el seu valor afegint l’import de referència
calculat pels nous sectors integrats al PU.
2. Si els beneficiaris no tenen drets de pagament únic:
S’establirà un nombre de drets igual al nombre d’hectàrees
admissibles determinades a la DUN 2012.
El valor de cada dret s’establirà dividint l’import de
referència entre el nombre de drets establert.
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NOVETATS DUN 2012

Al·legacions a l’assignació provisional de drets de PU:
- Canvis de cultivadors de terres.
- Herències.
- Compraventes.
- Canvis de personalitat jurídica o denominació.
- Fusió en una persona jurídica.
- Situacions excepcionals.
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NOVETATS DUN 2012

Transferències de drets de PU:
- Temporals: arrendaments amb terres. 0%
- Definitives: 30% – 0%
* Sense terres a un AP o EAP. 3%.

Termini: 1 de novembre al 16 de març
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NOVETATS DUN 2012

Reserva Nacional de drets de PU:
- Agricultors legitimats per sentències judicials.
- Joves Agricultors.
- Programes de reestructuració:
* Concentracions parcel·laries.
* Nous regadius en herbacis.
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NOVETATS DUN 2012

Modulació dels ajuts directes:

Anys
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Modulació
3%
4%
5%
5%
7%
8%
9%
10%

Els primers
5.000 euros
exempts.
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NOVETATS DUN 2012
Ajut de Pagament Únic:
- Es podran declarar com a hectàrees admissibles (des de
2011):
- Fruita dolça.
- Horta.
- Fruita seca: AM.
- No s’admetran pastures amb ús sigpac FO
Usos admissibles pastures 2012: PA, PR, PS.
Revisió de la admissibilitat dels recintes amb alta
densitat arbòria declarats.
Estabilització Coeficient de Pastures pel 2012.
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NOVETATS DUN 2012

Ajut de fruits de closca:
- Desapareix l’ajut per superfície dels fruits de closa,
s’integra al PU.
- Manteniment de l’ajut nacional per superfície
60 €/ha del Ministeri
60 €/ha de la CCAA (màx)

- NOU: ajut per la gestió dels residus d’esporga (picar
la rama o per biomasa).
136 €/ha per pendent igual o superior al 10%
109 €/ha per la resta
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NOVETATS DUN 2012

Boví de carn:
- Prima i pagaments addicional vulnerabilitat per vaca
alletant: es mantenen
- Prima per sacrifici de bovins: desapareix en integrar-se
en PU
- Pagament addicional a la producció de carn de vaquí
de qualitat: es manté per IGP, DO, Eco, Q i certific.
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NOVETATS DUN 2012

Oví i cabrum:
- Ajut de qualitat d’oví cabrum, que comercialitzin carn
i/o llet a l’empara d’una denominació de qualitat. 7 M€
- Ajut específic per a productors d’oví de carn que
ordenin l’oferta a través d’agrupacions. 28 M€
carn el 100% i llet el 70% de l’import.
- NOU: Ajut específic per a productors de cabrum de llet
i/o carn, per les explotacions situades en zones
desfavorides. 4,7 M€
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NOVETATS DUN 2012

Boví de llet:
Pagament addicional al sector lacti (art.69): es
reconverteix per a passar als ajuts ja existents de l’article
68.
- 20%: Ajut específic al foment de productes lactis, que es
manté igual; 4 M€ - ajut per vaca
- 80%: Ajut específic al sector lacti, que s’amplia a totes
les explotacions lleteres (abans només per zones
desfavorides) però amb quanties diferents en base a la
localització. 56 M€ - ajut per vaca
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NOVETATS DUN 2012

Altres tràmits que s’incorporen a DUN:
•

Ajut per activitat apícola en zones amb abellarol (DG
Medi Natural).

•

Sol·licituds d’inscripció/actualització al CCPI.

•

Sol·licitud d’inscripció/actualització al CCPAE.

•

Actualització del cens del SIR a data de presentació de la
declaració i a 1/1/2012 si no s’ha realitzat amb anterioritat
a l’OC (data límit obligatòria 1 de març).
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NOVETATS DUN 2012

Ajut de Indemnització compensatòria:
- L’any 2011 s’augmenten el mòduls/ha i el màxim
d’ajut
- 6.000 €/ explotació persona física.
- 12.000 €/ explotació persona jurídica.
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NOVETATS DUN 2012

Ajuts agroambientals:
- Es poden renovar compromisos de totes les
agroambientals
- NO S’ADMET NOUS SOL·LICITANTS
- Declaració de recintes per l’apicultura per a la
millora de la biodiversitat en zones fràgils
(emplaçaments a data DUN)
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NOVETATS DUN 2012

Nous ajuts de Diversificació de l’economia agrària (2011):
* Serveis turístics complementaris.
* Patrimoni cultural per a usos turístics.
* Recuperació i condicionament d’espais naturals.
* Transformació de productes agraris.
* Creació de botigues dins de la pròpia explotació per a
la comercialització de productes propis i no propis.
* Comercialització de productes i materials relacionats amb
l’agricultura.
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NOVETATS DUN 2012

Ajuts d’ Inversions no productives:
* Conservació i millora d’edificis tradicionals agraris.
* Rehabilitació integral de marges de pedra seca.
* Canvis o harmonització de sistemes de tancament de les
instal·lacions de l’explotació.
Ajut és el 50% amb un màxim de 10.000 €
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PLANS DE MILLORA
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Beneficiaris
 Persones físiques o jurídiques que:


La renda de l’explotació entre el 35% i el 120%.



No hagin iniciat les inversions.



Compromís d’exercir l’activitat agrària i mantenir les inversions
durant 5 anys des de la data de concessió.



Compleixin la normativa aplicable.



Estar al corrent d’obligacions fiscals i amb la S Social.
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Beneficiaris
 Requisits per persones físiques :


Ser AP (renta agrària i autònom agrari)



Capacitació professional suficient.



Entre 18 i 64 anys.



Compleixin la normativa aplicable.



Residir a la comarca o limítrof.

 Requisits per persones jurídiques :


Ser EAP



Objecte social: exclusivament agrari.
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Inversions subvencionables


Construcció, adquisició o millora d’immobles, excloses les
vivendes.



Adquisició i instal·lació de nova maquinària i equips, inclosos
els programes i suports informàtics.



Seran subvencionables les inversions relatives a cultius
llenyosos.



Despeses generals vinculades a les despeses de l’apartat a) i b)
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Inversions excloses


Compra de terres.



Adquisició vehicles.



Compra de maquinària, excepte:
 Primera adquisició, adequada a l’orientació i a la
dimensió de l’explotació.
 Increment superfície, canvi d’OTE.
 El volum d’inversió en maquinària que es tindrà en
compte com a inversió subvencionable serà del
80% en zona ordinària i del 90% en zona
desfavorida.
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 Compra de maquinària, excepte:
Vibradores i paraigües de recol·lecció.
Picadores de residus de collita i esporga.
Equips de distribució de productes fitosanitaris.
Equips de prepoda.
Fileradores de residus d’esporga.
Sembradores de sembra directa (filera i monogrà).
Sembradores combinades.
Injectors de purins localitzats o Mànegues penjants
Distribuïdors de fertilitzants sòlids i líquids.
Remolcs per a la preparació i distribució d’aliments (Unifeed).
Embaladores, rotoembaladores i embolicadores de bales.
Fresadora medi aquàtic.
Plantadores i plastitransplantadores
Equip per mecanitzar el muntatge d’espatlleres.
Equips de sega i condicionament (en Pi i/o PE).
Equips de recol·lecció d’hortalisses d’arrel.
Desensitjadores.
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Inversions excloses


Diversificació: turisme rural, activitats cinegètiques i
artesanals.



Adquisició drets producció agrícoles i ramaders.



Adquisició de bestiar.



Adquisició i plantació de plantes anuals.



Simple substitució, reposició o renovació d’elements de
l’explotació.



L’adquisició de maquinària, vehicles i equips de segona
mà.



Les inversions i els sectors productius que tinguin limitacions
sectorials: ampliacions porcí, plantació vinya, gallines
ponedores d’ou per consum, ...

DUN I CGE 2012



Inversió màxima :

Persones físiques

en 6 anys

Persones jurídiques

120.000 euros/UTA

120.000 euros/UTA

240.000 euros/explotació

240.000 euros/socis AP (màxim fins
a 4 socis AP o 960.000 euros)

El mínim dels dos valors

El mínim dels dos valors



Inversió mínima: 5.000 euros d’inversió sol·licitada
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Quantia dels ajuts:
 Percentatge d’ajut


40% de la inversió (base imponible).

 Increments


10% en Zones de muntanya, desafavorides per despoblament
o Xarxa Natura 2000.



10% per a joves que s’instal·len simultàniament o bé que ho
hagin fet en els darrers 5 anys. Si instal·lació compartida o en
societat, s’aplicarà increment d’acord amb el percentatge de
participació social dels joves.
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•Cronologia d’un expedient

REALITZACIÓ INVERSIONS
Factura + tranferència bancària

01-02-11

30-04-11

Preparar la
sol·licitud

Presentar la
sol·licitud

8-10 mesos

Visita prèvia
del DAR

Revisió de la
sol·licitud

6-8 mesos

Resolució
de l'ajut

3 m.

Certificació
de l'ajut

Pagament
de l'ajut
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INCORPORACIÓ
DE JOVES
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Accés a la titularitat de l’explotació
 Titularitat com a persona física, mitjançant compra, herència,
arrendament, parceria o altres figures anàlogues.

 Integració com a soci en una entitat amb personalitat
jurídica, preexistent o de nova constitució, titular d’una
explotació agrària prioritària.
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Modalitat d’instal·lació
• Instal·lació en EAP:
- Explotació que requereixi 1 UTA, el jove s’instal·la aportant mínim 0,5
UTA i la resta s’ha de complementar amb mà d’obra assalariada o
mà d’obra familiar fins a 1 UTA.
- La renda agrària procedent de l’explotació ha de ser igual o
superior a 25% i almenys el 50% d’agrària (AP).

• Instal·lació en explotació agrària:
- Explotació que requereixi 0,5 UTA en zona de muntanya com fins ara
i a partir d’aqueta campanya també en zona desfavorida per
despoblament o xarxa natura 2000.
- La renda de l’activitat agrària ha de ser =>25%; i la renda de
l’explotació + altres activitats realitzades al medi rural 50 % del total.
 Activitats realitzades en medi rural = activitats de caràcter estacional, temporal
o esporàdic realitzades a comarca o comarques limítrofes de l’explotació
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Requisits


Primera vegada



Edat: 18 – 39 anys



Complir l’itinerari formatiu (a data d´instal·lació o compromís en 2 anys)



Residència a la comarca de l’explotació o limítrof



Compromís d’exercir l’activitat agrària i mantenir les inversions durant 5
anys



>>>>EXPLOTACIÓ VIABLE



Compliment de totes les normes d’aplicació



Instal·lar-se en una explotació que requereixi el nombre d’UTA exigible
d’acord amb la modalitat d’instal·lació (compromís en 2 anys)
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Despeses auxiliables:
 Primera anualitat contracte arrendament
 Despeses financeres préstecs destinats a finançar el capital
circulant del primer exercici econòmic.
 Despeses de permisos, llicències i autoritzacions administratives
 Adquisició drets de producció
 Adquisició i millora vivenda
 Adquisició del capital territorial (compra de terres) i
 Adequació del capital d’explotació (maquinària)
 Aportació econòmica del jove a l’entitat associativa en
integrar-se com a soci.
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Quantia dels ajuts:
 Dedicació completa
 30.000 euros de subvenció directa que es podran incrementar un
10% en els casos següents:
 Generació d’UTA addicional
 Zona de muntanya, desafavorida per despoblament o Xarxa
Natura 2000
 Agricultura i ramaderia ecològica
 Més un màx de 23.700 a 40.000 euros en bonificació d’interesos
d’un prèstec (condicions ¿?)
 Dedicació parcial
 Es reduiran els imports anteriors en un 40%, com a mínim.
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•Cronologia d’un expedient
les inversions de 6
mesos abans

01-02-11

30-04-11

Preparar la
sol·licitud

Presentar la
sol·licitud

REALITZACIÓ INVERSIONS
Factura + tranferència bancària

6-8 mesos

Visita prèvia
del DAR

Revisió de la
sol·licitud

8-10 mesos

Resolució
de l'ajut

3 m.

Certificació
de l'ajut

Alta Hisenda (M036)
Alta S Social
DUN "amb ajuts" (RN PU)

Pagament
de l'ajut
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P olítica
A grícola
C omunitària
Reforma de la PAC 2014/2020
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Novembre 2010 Comunicació de la PAC 2020.
Juny 2011 Perspectives financeres 2014-2020..
12 Octubre 2011: Presentació oficial de lles propostes legislatives
2012: Negociació
2013: Publicació de la reglamentació.
1 gener 2014: Entrada en vigor del paquet PAC 2020.
1 gener 2019: Convergència de tots els
drets de pagament d’un EM o
**31 desembre 2028: Convergència de tots els drets de
regió.
pagament a la UE.

MARC FINANCER: PAC 2014-2020:
Comparativa perspectives financeres propostes per la Comissió

2007-2013

2014-2020

Dif. %

Total

417.000 m€

371.700 m€

-11%

1r Pilar

319.000 m€

281.800 m€

-11.50%

2n Pilar

98.000 m€

89.900 m€

-8%

Descens del pes de la PAC en el Pressupost total Europeu del 40 al 36%
benefici d’altres polítiques

en

RÈGIM D’AJUDES: SOBRES NACIONALS
Any
Francia
Alemania
Espanya
Italia

2014
7 732 867
5 276 081
4 .935.157
4 024 086

2015
7 695 366
5 236 585
4 .951. 220
3 963 449

2016
7 657 987
5 197 198
4 .967 .286
3 902 950

2017
7 620 533
5 157 786
4 .989. 366
3 842 491

En milers d’EUR

2018
7 620 533
5 157 786
4 .989. 366
3 842 491

2019
7 620 533
5 157 786
4 .989. 366
3 842 491

RE DISSENY DEL 1r PILAR
Re disseny del Pilar: redistribució, redefinició i millor
orientació segons els objectius:
Econòmic  Renda: distribució més equitativa de l’ajuda
de manera que TOTS els pagaments directes per Ha
s’ajustin progressivament.
Tots els EEMM amb PD per sota del 90% de la mitjana se’ls
hi aportarà 1/3 de la diferència entre el seu nivell actual i
el nivell del 90%.

1r PILAR
PAGAMENT DIRECTE
MESURES DE MERCAT
281.800 €

Mediambiental (greening) EL 30% dels pagaments
directes estarà condicionat al compliment de pràctiques
mediambientals (encara per definir en la legislació)

RE DISSENY DEL 1r PILAR

PROPOSTES LEGISLATIVES

Agricultor Actiu
L’Ajuda Bàsica només estarà disponible per als Agricultors Actius que tinguin drets
en el marc de la nova legislació.
Els drets de Pagament Únic obtinguts amb la reglamentació anterior seran
cancel·lats a partir de l’1 de Gener de 2014 pels no agricultors actius

¿Què és un “agricultor actiu”?
Almenys el 5% dels seus ingressos provingui de
l’Agricultura (excloent els ingressos per PAC)
Aquest concepte no s’aplicarà en el cas de que es rebin
menys de 5.000€.

PROPOSTES LEGISLATIVES

 Límits mínims
•
•

A nivell comunitari: 100€ o 1ha.
Espanya: 300€ o 2ha

 Modulació per imports superiors a 150.000€.
•
•
•
•

20% per quantitats entre 150.000-200.000 euros.
40% per quantitats entre 200.000-250.000 euros.
70% per quantitats entre 250.000-300.000 euros.
100% per quantitats > 300.000 euros.

PROPOSTES LEGISLATIVES
El sistema de capes
•

Renda base: Nous drets

•

Pagament per capa “verd”: 30% del sostre anual nacional.

•

Ajudes acoblades a la producció: fins a un 5% (ampliable a 10% o més).

•

Pagament addicional per zones amb limitacions naturals específiques: fins 5%

•

Pagament addicional per Instal·lació de Joves Agricultors:fins 2%

•

Esquema simplificat per petits agricultors: fins 10%.

•

Pagament específic cotó: 1.400 €/Ha

PROPOSTES LEGISLATIVES
El sistema de capes: El PAGAMENT BASE








El model d’ajudes per capes és el més important i es calcularà a nivell
d’estat membre o regió. En el cas de definir regions caldrà que es defineixin
seguint els objectius de POTENCIAL AGRÍCOLA REGIONAL.
Es recalcularan nous drets de renta en funció de les hectàrees declarades al
2014 per als agricultors actius. Fins al 2019 hi haurà una convivència entre els
dos sistemes (el nou i el de drets de càlcul històric).
El valor d’aquesta ajuda dependrà únicament de les “ha” que es declarin
(nº de drets) i variarà cada any.
L’ 1 de gener de 2019 a més tardar, tots els pagaments en un EM o en les
regions hauran de tenir un valor unitari uniforme.

PROPOSTES LEGISLATIVES
El sistema de capes: El PAGAMENT BASE




Una vegada assignats els DPB només es podran obtenir drets a partir de la
reserva nacional o bé mitjançant transferència.

El valor dels DPB podrà variar anualment, ja que es calcula com a quocient
entre el sostre regional dedicat a RPB en cada any (deduint la Reserva
Nacional) entre el nº de drets sol·licitats.

A partir del 2014 no ens podrem avançar a conèixer
el valor exacte del dret pel proper exercici. Només
podrem aproximar-nos especulant

PROPOSTES LEGISLATIVES
El sistema de capes: El PAGAMENT BASE






Es produirà una transferència de recursos entre
explotacions. Tenen un risc especial les explotacions
ramaderes, de regadiu i olivera, ja que tenen uns drets de
pagament únic més elevats.
La preocupació de les administracions és no perdre recursos.
Però tot i el cas en que cada comunitat autònoma finalment
no perdi recursos, hi haurà una reassignació interna dels
recursos dins la pròpia CCAA. La preocupació per tan ha
d’estar en els agricultors i ramaders i no pas en les
Administracions.
A Espanya dependrà de 2 decisions:

Determinació de les regions o sistemes productius

Del nº total d’Ha admissibles

PROPOSTES LEGISLATIVES
El sistema de capes: El PAGAMENT BASE
Hectàrea admissible
Qualsevol superfície agrària de l’explotació que s’utilitzi per una activitat
agrària

•Evolució de les “hectàrees admissibles” (en
milions de has.)
Drets 2010

16,8

Has. declarades en 2010

22,8

Has. declarades en 2011

24,4

PROPOSTES LEGISLATIVES
El sistema de capes: El PAGAMENT BASE

Hectàrea elegible
Anàlisis de l’evolució del valor del dret mig

Actual

Opció 1

Opció 2

Opció 3

Espanya

273.9

219.8

164.6

153.8

167.0

%

100.0

80.2

60.1

56.1

60.0

Opció 1 repartiment del sobre nacional entre els drets del 2011 (17,1)
Opció 2 rapartiment del sobre entre la superficie declarada al 2009 (22,8)
Opció 3 rapartiment del sobre entre la superficie declarada al 2011 (24,4)
Opció 4 rapartiment del sobre entre la superficie declarada al (21,5)

Opció 4

PROPOSTES LEGISLATIVES
El sistema de capes: El PAGAMENT BASE

Hectàrea elegible
Com major sigui el nº d’hectàrees elegibles a Espanya:


Menor serà el valor del dret del Pagament base



Menys es recolzarà a l’agricultura productiva



més s’aproparà a la SAU de manera que el marge de trobar terres (en el

cas de que es treguin les terres en renda) es redueix o fins i tot s’elimina.
És molt previsible que la renta pugi de valor degut a la circumstància



anterior.

PROPOSTES LEGISLATIVES
Un agricultor te 110 drets amb un valor unitari de 280€. Al 2014
declara 140 has. El valor del dret nou de la regió es 190€

any

drets

Valor dels drets

motxilla

2014

140

205

28.700

2019

140

190

26.600

Un agricultor en la mateixa zona que declara per primera vegada
a l’any 2014 140 has.

any

drets

Valor dels
drets

motxilla

2014

140

95

13.300

2019

140

190

26.600

Torn obert de
paraules

