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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
ORDRE ARP/242/2015, de 29 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre AAM/82/2015, de 10 d'abril, per la qual
s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els
corresponents a l'any 2015.
L’Ordre AAM/82/2015, de 10 d’abril, va aprovar les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global
d’explotació, i va convocar els corresponents a l’any 2015 (DOGC núm. 6853, de 17.4.2015), i en la disposició
segona condiciona els ajuts a l’aprovació definitiva del PDR de Catalunya 2014-2020 per la Comissió Europea.
L’Ordre AAM/165/2015, de 29 de maig, va modificar l’Ordre AAM/82/2015, de 10 d’abril, per la qual s’aproven
les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d’explotació i es convoquen els corresponents a
l’any 2015 (DOGC núm. 6887, de 8.6.2015), per tal d’incorporar les modificacions avançades per la Comissió
abans de l’aprovació definitiva del PDR.
D’acord amb els requeriments de la Comissió Europea efectuats amb l’aprovació del PDR 2014-2020 de
Catalunya mitjançant la Decisió C(2015) 5325 final, de 27 de juliol de 2015, cal modificar les bases reguladores
dels ajuts per tal d’adaptar-les a les noves exigències de la Comissió que afecten l’ajut a la primera instal·lació
de joves agricultors i agricultores, la millora de la competitivitat de les explotacions agràries, la mitigació del
canvi climàtic en explotacions agràries, la diversificació agrària i la compensació a les zones amb limitacions
naturals o altres limitacions específiques.
En conseqüència, d’acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural i en
ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1
Modificació de l’apartat 2.2.j.1) de l’annex 1 de l’Ordre AAM/82/2015, de 10 d’abril
Es modifica l’apartat 2.2.j.1) Objecte dels ajuts de l’annex 1, relatiu als requisits de beneficiari en cas
d’instal·lació en una entitat associativa de l’ajut a la primera instal·lació de joves agricultors i agricultores, el
qual queda redactat de la manera següent:
“Les accions o participacions del sol·licitant han de suposar un capital social igual o superior que el del soci
amb major participació, i aquest ha de formar part dels òrgans de govern de la societat.”

Article 2
Modificació de l’apartat 2.3 de l’annex 1 de l’Ordre AAM/82/2015, de 10 d’abril
Es modifica el darrer paràgraf de l’apartat 2.3 de l’annex 1, relatiu als requisits de beneficiari de l’ajut a la
primera instal·lació de joves agricultors i agricultores, el qual queda redactat de la manera següent:
“2.3 Simultàniament a la sol·licitud d’ajut, s’iniciarà el procés d’instal·lació mitjançant alguna de les
circumstàncies següents:
“a) Acreditació de l’obtenció de l’itinerari formatiu.
“b) Alta de l’activitat agrària en la Tresoreria de la Seguretat Social.
“c) Alta en el Sistema integrat de dades d’explotacions agràries de Catalunya, mitjançant la presentació de la
DUN.
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“El procés d’instal·lació ha d’haver-se iniciat com a màxim 12 mesos abans de la sol·licitud o simultàniament
amb aquesta.”

Article 3
Modificació de l’apartat 5.3 d) de l’annex 1 de l’Ordre AAM/82/2015, de 10 d’abril
Es modifica l’apartat 5.3 d) de l’annex 1, relatiu al tipus i quantia dels ajuts a la primera instal·lació de joves
agricultors i agricultores, el qual queda redactat de la manera següent:
“d) Quan sigui necessària l’adquisició de capital territorial per tal que l’explotació on s’instal·la assoleixi 1 UTA o
sigui necessària l’adquisició d’animals reproductors, s’incrementarà la prima base en la següent graduació:
5.000,00 euros quan la despesa sigui de 5.000,00 fins a 20.000,00 euros; 10.000,00 euros per despesa
superior a 20.000,00 euros i fins a 50.000,00 euros; 25.000,00 euros per despesa superior a 50.000,00 euros
i fins a 80.000,00 euros; i 40.000,00 euros per despesa superior a 80.000,00 euros. Només es podran
considerar a aquest efecte les adquisicions que puguin acreditar que s’han dut a terme amb posterioritat a la
sol·licitud d’ajut i només en cas d’explotacions constituïdes com a persona física. La despesa a considerar en
aquesta graduació serà exclusivament la necessària perquè l’explotació assoleixi el 35% de la RR amb 1 UTA.
Per acreditar la despesa s’ha d’aportar l’escriptura de compra de superfícies o les factures de compra del
pagament de bestiar als efectes de comprovar que el preu s’ajusta al de mercat. Quan les superfícies
adquirides incloguin improductius, forestals o altres superfícies no productives, únicament es considerarà la
superfícies agrària útil (SAU) necessària. En aquests casos i quan calgui distingir en superfícies de cultius
mixtos, caldrà aportar certificat d’un taxador independent competent en la matèria, degudament acreditat i
inscrit en el corresponent registre oficial, on consti la SAU. Els pagaments derivats de pactes successoris de
l’explotació familiar no generen aquest increment.”

Article 4
Modificació de l’apartat 7 de l’annex 2 de l’Ordre AAM/82/2015, de 10 d’abril
4.1 Es modifica l’apartat 7.2 de l’annex 2, relatiu a la quantia de l’ajut a la millora de la competitivitat de les
explotacions agràries, el qual queda redactat de la manera següent:
“7.2 L’import màxim de la subvenció, expressat en percentatge de la inversió subvencionable, serà del 40%.
L’import màxim de la subvenció, després d’aplicar els increments de l’apartat 7.3 següent, serà del 80% de la
inversió.”
4.2 Es modifica l’apartat 7.3.b) de l’annex 2 relatiu a la quantia de l’ajut a la millora de la competitivitat de les
explotacions agràries, el qual queda redactat de la manera següent:
“b) Quan la persona sol·licitant sigui un agricultor o agricultora jove o bé quan s’hagi instal·lat en els 5 anys
anteriors a la sol·licitud d’ajut per a la millora de la competitivitat de les explotacions i compleixi tots els
requisits de la definició d’agricultor jove prevista en el Reglament, incloent el requisit de l’edat, podrà obtenir
un suplement addicional del 10%. En cas d’instal·lació compartida, en cotitularitat o incorporació a una
societat, s’aplicarà aquest increment d’acord amb el percentatge de capital que representin els socis o sòcies
joves, amb un mínim del 50% en els dos primers casos.”

Article 5
Modificació de l’apartat 3.2.c) de l’annex 3 de l’Ordre AAM/82/2015, de 10 d’abril
Es modifica l’apartat 3.2.c) de l’annex 3, relatiu a les inversions subvencionables de l’ajut a la mitigació del
canvi climàtic en explotacions agràries, el qual queda redactat de la manera següent:
“c) L’ús, per a consum exclusiu de la mateixa explotació, de fonts renovables d’energia, subproductes, residus
i d’altres matèries primeres no alimentàries per impulsar el desenvolupament de la bioeconomia. S’exceptua la
producció d’energia elèctrica a partir de biomassa i la producció de bioenergia a partir de cereals i altres cultius
rics en fècula, sucres i oleaginoses.”

Article 6
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Modificació de l’apartat 6 de l’annex 3 de l’Ordre AAM/82/2015, de 10 d’abril
6.1 Es modifica l’apartat 6.2 de l’annex 3, relatiu a la quantia de l’ajut a la mitigació del canvi climàtic en
explotacions agràries, el qual queda redactat de la manera següent:
“6.2 L’import màxim de la subvenció, expressat en percentatge de la inversió subvencionable, serà del 40%.
L’import màxim de la subvenció, després d’aplicar els increments de l’apartat 6.3 següent, serà del 90% de la
inversió.”
6.2 Es modifica l’apartat 6.3.b) de l’annex 3 relatiu a la quantia de l’ajut a la mitigació del canvi climàtic en
explotacions agràries, el qual queda redactat de la manera següent
“b) Quan la persona sol·licitant sigui un agricultor o agricultora jove o bé quan s’hagi instal·lat en els 5 anys
anteriors a la sol·licitud d’ajut per a la mitigació del canvi climàtic i compleixi tots els requisits de la definició
d’agricultor jove prevista en el Reglament, incloent el requisit de l’edat, podrà obtenir un suplement addicional
del 10%. En cas d’instal·lació compartida, en cotitularitat o incorporació a una societat, s’aplicarà aquest
increment d’acord amb el percentatge de capital que representin els socis o sòcies joves, amb un mínim del
50% en els dos primers casos.”

Article 7
Modificació de l’apartat 4.1.f) de l’annex 4 de l’Ordre AAM/82/2015, de 10 d’abril
Es modifica l’apartat 4.1.f) de l’annex 4, relatiu a les inversions subvencionables de l’ajut, el qual queda
redactat de la manera següent:
“f) El desenvolupament d’energies renovables en l’explotació destinades exclusivament a la comercialització. Se
n’exceptua la producció d’energia elèctrica a partir de biomassa i la producció de bioenergia a partir de cereals
i altres cultius rics en fècula, sucres i oleaginoses.”

Article 8
Modificació de l’apartat 5.1 de l’annex 5 de l’Ordre AAM/82/2015, de 10 d’abril
8.1 Es modifica l’apartat 5.1.a) de l’annex 5, amb relació als mòduls base de l’ajut a la compensació a les
zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, el qual queda redactat de la manera següent:
“a) Mòduls de base.
“- El mòdul de base indica la quantitat unitària a pagar en la compensació, expressada en euros per hectàrea
de superfície indemnitzable, en funció de les següents tipologies d’explotació: explotacions amb el 75% o més
de la superfície de cultius no llenyosos; explotacions amb el 75% o més de la superfície de cultius llenyosos;
explotacions amb el 75% o més de la superfície de pastures; i explotacions mixtes, quan es combinin com a
mínim dues de les casuístiques anteriors i no es compleixin amb els percentatges mínim indicats.
“Zona de muntanya:
“Explotacions de cultius no llenyosos: 66,00 euros/ha.
“Explotacions de cultius llenyosos: 77,00 euros/ha.
“Explotacions de pastures: 51,00 euros/ha.
“Explotacions mixtes: 57,00 euros/ha.
“Zona amb limitacions naturals significatives:
“Explotacions de cultius no llenyosos: 58,00 euros/ha.
“Explotacions de cultius llenyosos: 68,00 euros/ha.
“Explotacions de pastures: 48,00 euros/ha.
“Explotacions mixtes: 63,00 euros/ha.
“Zona amb limitacions específiques:
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“Explotacions de cultius no llenyosos: 149,00 euros/ha.
“Explotacions de cultius llenyosos: 144,00 euros/ha.
“Explotacions de pastures: 85,00 euros/ha.
“Explotacions mixtes: 118,00 euros/ha”.
8.2 Es modifica l’apartat 5.1.c) de l’annex 5, amb relació a la reducció dels ajuts en funció de la superfície
sol·licitada en l’ajut a la compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, el
qual queda redactat de la manera següent:
“c) Reducció dels ajuts en funció de la superfície sol·licitada.
“Es fixa una reducció dels ajuts en funció de la superfície que sol·liciti la persona demandant de la
compensació. Els imports màxims segons el tipus de superfície seran els següents:
“c.1) Explotacions de cultius llenyosos, de cultius no llenyosos en les tres zones i explotacions mixtes en zones
amb limitacions naturals significatives:
“c.1.a) Quan la superfície sigui igual o menor a 20 hectàrees, el valor de l’ajut serà del 100% de l’establert.
“c.1.b) Quan la superfície sigui més gran de 20 hectàrees i igual o menor de 40 hectàrees, per a aquesta
superfície, el valor de l’ajut serà del 75% de l’establert.
“c.1.c) Quan la superfície sigui més gran de 40 hectàrees, per a aquesta superfície, el valor de l’ajut serà del
50% de l’establert.
“c.2) Explotacions de pastures en les tres zones i explotacions mixtes en zones amb limitacions naturals
significatives:
“c.2.a) Quan la superfície sigui igual o menor a 40 hectàrees, el valor de l’ajut serà del 100% de l’establert.
“c.2.b) Quan la superfície sigui més gran de 40 hectàrees i igual o menor de 80 hectàrees, per a aquesta
superfície, el valor de l’ajut serà del 75% de l’establert.
“c.2.c) Quan la superfície sigui més gran de 80 hectàrees, per a aquesta superfície, el valor de l’ajut serà del
50% de l’establert.”

Article 9
Modificació de l’apartat 10.6.b) de l’annex 6 de l’Ordre AAM/82/2015, de 10 d’abril
Es modifica el segon paràgraf de l’apartat 10.6.b) de l’annex 6 en relació amb els requisits de l’ajut a la
Producció Integrada, el qual queda redactat de la manera següent:
“- Estar inscrit en el Registre de productors de producció integrada amb la totalitat de la superfície acollida a
l’ajut i complir les obligacions que se’n deriven. La sol·licitud d’inscripció al Consell Català de la Producció
Integrada (CCPI) s’haurà d’haver realitzat abans del 30 de juny de l’any en què se sol·licita l’ajut, excepte per
a l’any 2015, que serà abans del 10 de juliol.”

Article 10
Modificació de l’apartat 5 de l’annex 7 de l’Ordre AAM/82/2015, de 10 d’abril
Es modifica el primer paràgraf de l’apartat 5 de l’annex 7 en relació amb els requisits de l’ajut a l’agricultura
ecològica, el qual queda redactat de la manera següent:
“- Estar inscrit en el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) i complir les obligacions que se’n
deriven. La sol·licitud d’inscripció al CCPAE s’haurà d’haver realitzat abans del 30 de juny de l’any en què se
sol·licita l’ajut, excepte per a l’any 2015, que serà abans del 10 de juliol.”

Article 11
Modificació de l’apartat 5 de l’annex 8 de l’Ordre AAM/82/2015, de 10 d’abril
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Es modifica el primer paràgraf de l’apartat 5 de l’annex 8 en relació amb els requisits de l’ajut per al foment de
la ramaderia ecològica, el qual queda redactat de la manera següent:
“- Estar inscrit en el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) i complir les obligacions que se’n
deriven. La sol·licitud d’inscripció al CCPAE s’haurà d’haver realitzat abans del 30 de juny de l’any en què se
sol·licita l’ajut, excepte per a l’any 2015, que serà abans del 10 de juliol.”

Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 29 de juliol de 2015

Jordi Ciuraneta i Riu
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

(15.215.038)
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