Abril 2014

AJUTS 2014 ASSOCIADES AL CONTRACTE GLOBAL
D’EXPLOTACIÓ

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: finalitza el dia 15-05-2014.
El termini màxim per a la presentació de la diagnosi prèvia i el pla d'explotació s'estableix
fins al dia 15 de maig de 2014
Es convoquen per a l'any 2014 el CGE i les ajudes associades a aquest contracte, així com
la renovació dels compromisos subscrits per les persones que ja tenen un CGE vigent.

OBJECTE: aprovar les normes que regeixen les ajudes associades al CGE per a l'any 2014
que es relacionen a continuació:
a) Procediment general:
• Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores
• Diversificació cap a activitats no agrícoles
b) Procediment abreujat:
• Pràctiques agroambientales
• Foment de la ramaderia ecològica
• Indemnització compensatòria en zones de muntanya i indemnització compensatòria en
zones desfavorides fos de les de muntanya
PERSONES BENEFICIÀRIES: les persones signatàries del CGE, segons l'establert en
l'article 11.1 del Decret 2/2012, de 3 de gener, i que compleixin les condicions i els requisits
específics de les ajudes definides en els annexos de l'Ordre.
Les persones signatàries del CGE han de ser titulars d'explotacions agràries que compleixin
les condicions generals d'admissibilitat de l'article 3 del Decret 2/2012, de 3 de gener.
Les persones beneficiàries, han d'estar al corrent de les obligacions amb l'Administració
tributària i la social en el moment en què el DAAM realitzi les comprovacions corresponents
amb la AEAT i la TGSS, així com no tenir deutes de cap tipus amb la Generalitat de
Catalunya. No serà necessari aportar els certificats acreditatius en el cas de l'autorització al
DAAM perquè obtingui aquesta informació mitjançant l'imprès de sol·licitud.

AJUDES A LA PRIMERA INSTAL·LACIÓ DE JOVES AGRICULTORS I
AGRICULTORES. (Annex 1)
OBJECTE: instal·lació de joves agricultors i agricultores en explotacions agràries, sempre
que accedeixin per primera vegada a la titularitat exclusiva, compartida, o com a cotitular
d'una explotació, o en qualitat de socis i/o sòcies d'una entitat jurídica, preexistent o de nova
constitució, que sigui titular d'una explotació agrària prioritària..
BENEFICIARIS: persones físiques signants del CGE que compleixin els requisits (aptdo 5
annex I)
Solament podran ser beneficiaris els joves que accedeixin a la titularitat de l'explotació
agrària per successió en l'explotació per motiu d'herència o incapacitat legal del titular, per
compliment de l'edat de 40 anys durant l'any 2014 o perquè ja s'ha produït la instal·lació i
s'ha executat part de la inversió durant els 6 mesos previs a la sol·licitud, sempre que la
instal·lació i l'execució de part de la inversió s'hagin realitzat com a màxim el 31-12-2013
QUANTIA:
- Per a primera instal·lació en una explotació agrària prioritària, s'estableix una cosina
d'import de 30.000,00 euros, que es podrà incrementar en un 10% alguns casos
- Per a primera instal·lació en una explotació agrària, l'import de l'ajuda es determinarà
reduint en un 40% els imports establerts en el punt anterior per a la modalitat de primera
instal·lació en explotació agrària prioritària.
L'import es podrà aplicar com a subvenció directa i/o bonificació d'un préstec.

DIVERSIFICACIÓ CAP ACTIVITATS NO AGRÍCOLES (Annex 2)
OBJECTE: diferents ajudes de diversificació de les activitats agràries cap a altres activitats
de caràcter complementari en l'àmbit de l'explotació agrària, amb l'objectiu de fomentar el
seu desenvolupament i la creació de llocs de treball, així com incrementar les rendes dels
agricultors i agricultores a fi que mantinguin l'activitat agrària al territori.
BENEFICIARIS: persones físiques o jurídiques signants del CGE que en el moment de
presentar la sol·licitud compleixin els requisits que es detallen en els apartats següents:
1. Amb caràcter general:
a) Ser titular d'una explotació agrària en la data de presentació de la sol·licitud, la renda
unitària de la qual de treball (RUT) es trobi entre el 35% i el 120% de la renda de referència.
Sense perjudici del que estableixen les explotacions agràries de titularitat compartida
reconegudes, que podran tenir una RUT fins al 180% de la renda de referència.
b) No haver iniciat les inversions per les quals se sol·licita l'ajuda amb anterioritat a la data
de sol·licitud, excepte en casos que preveu l'article 12.3 de l'Ordre.
c) Complir la normativa aplicable a les inversions que es tracti.
2 .En cas de les persones físiques:
a) Ser agricultor o agricultora professional.
b) Tenir divuit anys complerts i no haver complert els seixanta-cinc.
3. Quan l'explotació formi part d'una comunitat de béns, solament es podrà beneficiar de les
ajudes si tots els comuneros compleixen els requisits relatius a les persones físiques de
l'apartat anterior i dels annexos de l'Ordre.

4. En el cas de joves agricultors i agricultores que simultàniament en la sol·licitud d'ajuda
per a la diversificació cap a activitats no agrícoles s'incorporin a l'activitat agrària, hauran de
complir els requisits de persona beneficiària de l'ajuda en la primera instal·lació de joves per
poder accedir a l'ajuda de diversificació.
5. Persona jurídica:
En cas de les societats civils particulars i altres persones jurídiques, tenir la qualificació
d'explotació agrària prioritària o complir els requisits.
TIPUS I QUANTIA: Les ajudes tenen caràcter de subvenció directament aplicable a les
despeses ocasionades per la creació, l'ampliació o la millora de les activitats següents:
3.1.1 Establiments d'allotjament turístic.
3.1.2 Serveis turístics.
3.1.3 Activitats d'oci: granja escola, aula d'entorn rural, nuclis zoològics amb ànim de lucre,
excepte els quals realitzin reproducció i producció, consistents en residències i escoles
d'ensinistrament, establiment de équidos i els destinats a la pràctica de l'equitació, excepte
els quals realitzin reproducció i producció, altres activitats d'oci reglades per altres
departaments que es poden realitzar en l'explotació agrària.
3.1.4 Patrimoni cultural per a usos turístics.
3.1.5 Recuperació i condicionament d'espais naturals.
3.1.6 Producció artesanal no agroalimentària.
3.1.7 Transformació de productes agraris.
3.1.8 Creació de tendes
3.1.9 Comercialització de productes i materials relacionats amb l'agricultura (llavors,
fertilitzants, pesticides, pinsos per a animals, medicaments i eines).
3.1.10 Energies renovables.
Amb un nivell màxim i una intensitat del 40% de la inversió subvencionable i fins a un
màxim de 200.000€ d'ajuda total per persona beneficiària durant l'exercici fiscal en curs i els
dos exercicis fiscals anteriors, ja que està subjecta al Reglament (UE) núm. 1407/2013

PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS (Annex 3)
OBJECTE: fomentar la introducció o continuació de mètodes de producció agrícola
compatibles amb la protecció i la millora del medi ambient, el paisatge i les seves
característiques, els recursos naturals, la terra i la diversitat genètica amb la finalitat
d'aconseguir els objectius comunitaris en matèria d'agricultura i medi ambient.
BENEFICIARIS: persones titulars d'explotacions agràries amb ingressos agraris que
compleixin els requisits de l'apartat 9 de l'annex. i els establerts en l'article 5 de l'Ordre i que
es comprometin a realitzar, per a la resta del període de compromís, en tota o en part de la
seva explotació, les actuacions que comporten la percepció d'ajuda incloses en aquest
annex.

FOMENT DE LA RAMADERIA ECOLÒGICA (Annex 4)
OBJECTE: principal objectiu és reforçar la producció agrària ecològica, i més concretament
la producció ramadera, com a sistema que permet obtenir unes majors cotes de benestar
animal, fomenta la conversió de noves persones ramaderes cap a aquest sistema i el
manteniment de les actuals, l'obtenció de productes de qualitat diferenciada i la promoció
del desenvolupament de les estructures de mercat per a productes ecològics.

Aquesta línia es qualifica com a acció de renovació, per la qual cosa solament es poden
acollir les persones beneficiàries que han de renovar els compromisos de la campanya
2013, així com les que prorroguin voluntàriament els compromisos d'acord amb la DT 2ª
d'aquesta Ordre.
BENEFICIARIS: les persones titulars d'explotacions agràries amb ingressos agraris que
compleixin els requisits que estableix el CGE i que subscriguin els compromisos d'aquest
annex.
TIPUS I QUANTIA: l'ajuda consisteix en una subvenció directament aplicable a la
compensació de les pèrdues de renda i costos addicionals per al compliment dels
compromisos. Quantia màxima (apartat 8 de l'annex 4)

INDEMNITZACIÓ COMPENSATÒRIA EN ZONES DE MUNTANYA I EN ZONES
DESFAVORIDES FORA DE LES MUNTANYES (Annex 5)
OBJECTIU I LÍNIES: assegurar un ús continuat de les terres agràries, contribuir al
manteniment d'una comunitat rural viable, que possibiliti la conservació del camp, així com
mantenir i fomentar sistemes agraris sostenibles amb especial consideració a les exigències
mediambientals amb la finalitat d'aconseguir els objectius comunitaris en matèria
d'agricultura i medi ambient.
a) Ajudes destinades a indemnitzar a les persones agricultores per les dificultats naturals en
zones de muntanya (municipis de muntanya o amb dificultats especials).
b) Ajudes destinades a indemnitzar a les persones agricultores per les dificultats en zones
diferents de les de muntanya (municipis desfavorits).
BENEFICIARIS: les persones físiques o jurídiques signants d'un CGE i que compleixin
requisits:
-Si persona física, ser agricultor professional o titular d'una explotació agrària qualificada
com a prioritària d'acord amb la normativa aplicable a Catalunya.
- Si persona jurídica, comunitat de béns o societat civil particular, ser titular d'una explotació
agrària qualificada com a prioritària.
QUANTIA: màxima en concepte d'indemnització compensatòria anual que pot rebre una
explotació no podrà ser superior a 6.000€ quan tinguin personalitat física i a 12.000€ quan
tingui personalitat jurídica o assimilada, excepte quan aquestes tinguin caràcter
unipersonal, en què se'ls aplicarà el límit de 6.000€, i es garantirà, sempre que no superi els
esmentats límits, el cobrament mínim de 25 € per hectàrea de superfície comprovada.
Mínima no podrà ser inferior en cap cas a 100€.

Per a més informació us agrairíem es possessiu en contacte amb el nostre departament de
gestió d’ajuts i subvencions que us aclarirà qualsevol dubte que tingueu i us ajudarà en la
tramitació d’aquests expedients.

Ajuts i Subvencions
Responsable: Rocío Caro
rcaro@paresiaubia.com

