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La PAC 2023-2027 a Catalunya

Situació actual. Calendari PAC. Europa

 Juny 18. Propostes legislatives de la Comissió Europea PAC post 2020 

 Desembre 18. Document de posicionament català. Signat Taula Agrària

 2019 – Acord de “El Pacte Verd Europeu” 

 2020 - Reglament de Transició de la PAC (per 2021 i 2022)

 2020 – Aprovació marc financer 2021 – 2027

 2019-2020-2021. Grups de treball Pla Estratègic. MAPA-FEGA i CCAA

 2021 – Publicats els Reglaments  (UE)

 De 30/11/2021 a 04/02/2022 – Consulta pública 

 Final desembre 2021 – remissió oficial de la proposta de PEPAC estatal

 31/08/2022- aprovació del PEPAC per la Comissió

 2023 – inici nova PAC

R (UE) 2021/2015, de 2 desembre
R (UE) 2021/2116, de 2 desembre 
R (UE) 2021/2117, de 2 desembre
R (UE) 2021/2290 de 21 desembre

http://gestio.agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Nova-Noticia-09595
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget-2021-2027/
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PAC 2023-2027. OBJECTIUS
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Intervencions del Pla Estratègic 2023-2027

Què s’espera del Pla Estratègic?

 Impacte ECONÒMIC

 Impacte MEDIAMBIENTAL 

 Impacte SOCIAL

foment de la competitivitat i productivitat de les 

explotacions

Mes despesa per a compormisos mediambientals, 

contribuint als objectius del Pacte Verd Europeu. 

Enfoc de gènere (+15%), incentius per als joves, 

condicinalitat social (2024) 
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PAC 2023-2027. Objectius i Estratègia

Pacte Verd i Estratègia de la Granja a la Taula

Reglaments PAC2023-2027

R (UE) 2021/2015, de 2 desembre
R (UE) 2021/2116, de 2 desembre 
R (UE) 2021/2117, de 2 desembre
R (UE) 2021/2290 de 21 desembre

PEPAC
...
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Assignacions per a pagaments dels ajuts directes

2023 2024 2025 2026 2027

Estat espanyol* 4.874.879.750 4.882.179.366 4.889.478.982 4.896.778.599 4.896.778.599

Catalunya** 263.243.506 263.637.686 264.031.865 264.426.044 264.426.044
Dissociats 234.286.271 234.637.540 234.988.360 235.339.179 235.339.179
Ramaders 23.691.916 23.727.392 23.762.868 23.798.344 23.778.344
Agrícoles 5.264.870 5.272.754 5.280.637 5.288.521 5.288.521

Anys naturals 2023 - 2027

Reglament (UE) 2021/2115 del Parlament europeu i del Consell de 2 de desembre de 2021, pel qual s'estableixen normes 

en relació amb l'ajuda als plans estratègics que cal elaborarels Estats membres en el marc de la política agrícola comuna 

(plans estratègics de la PAC),finançada amb càrrec al Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i al Fons Europeu

Agrícolade Desenvolupament Rural (Feader)

** Import estimat a partir dels valors corresponents a Catalunya de l’any 2021 (5,4% del total de l’estat)
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.435.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2021:435:TOC
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZThlODUyZjQtYWE2Yi00YmI0LTliM2QtZTliNWJmOGZhOTQ0IiwidCI6IjNiOTQyN2RjLWQzMGUtNDNiYy04YzA2LWZmNzI1MzY3NmZlYyIsImMiOjh9&pageName=ReportSectionb4c64eb87319b9ce8974
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Contingut del Pla Estratègic

1. Avaluació de necessitats
(Anàlisi DAFO, identificació 
de necessitats respecte a 

objectius

2. Estratègia d’intervenció
(desenvolupament per objectius, 

resultats esperats, dotacions 
financeres)

3. Elements comuns
(definicions: activitat agrària, 

agricultor actiu; condicionalitat; 
assistència tècnica)

4. Intervencions
(pagaments associats i dissociats, 
programes sectorials, mesures de 

desenvolupament rural)

5. Metes i plans financers

6. Descripció dels elements que 
garanteixen la modernització de 
la PAC i relatius a la simplificació 
i menor càrrega administrativa 

per beneficiaris
7. Descripció del sistema de 

governança i coordinació

8. Descripció AKIS

9. Annexes
(DAFO complet, avaluació 
ex-ante i mediambiental, 
consulta al partenariat, 
finançament nacional 

addicional)

Pla PAC
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Conceptes generals PEPAC 23-27

pressupost €€

INTERVENCIONS
Arquitectura VERDA

dimensió 
social

CONDICIOnalitat reforçada
40% pressupost per mesures verdes
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Intervencions del Pla Estratègic 2023-2027

AJUTS DIRECTES INDEPENDENTS DE LA 
PRODUCCIÓ

Ajut redistributiu
(petites explotacions)

Ajut a joves

Eco règims (clima i medi 
ambient) 

Ajut bàsic a la Renda 
per a la sostenibilitat

Ajuts
complementaris a 

SUPORT A LES RENDES 
DEL SECTOR AGRARI

MESURES SECTORIALS

Programes sectorials per a 
fruites i hortalisses, 

apicultura, vi i altres sectors

AJUTS DIRECTES PER A CERTS 
SECTORS:
- Ajuts associats a la 

producció
- Ajuts específic al cotó

MESURES DE 
DESENVOLUPAMENT 

RURAL

- Compensació a zones amb certes limitacions (Ex. 
zones de muntanya)

- Compensació per compliment de compromisos 
mediambientals i climàtics (Ex. Producció 
ecològica)

- Compensació per compliment de requisits 
obligatoris (Xarxa Natura 2000)

- Inversions (agràries, mediambientals, serveis 
bàsics, etc.)

- Joves agricultors i noves empreses rurals
- Instruments de gestió de riscos
- Cooperació entre entitats
- Intercanvi de coneixement i informació

Condicionalitat 
reforçada



11La PAC 2023-2027 a Catalunya

CONDICIOnalitat 

CONDICIOnalitat reforçada
• Clima/MA: CC, aigua, sòl, biodiversitat, paisatges
• Directiva de nitrats
• Directiva Marc de l’Aigua i Natura 2000)

2023

CONDICIOnalitat social
• condicions laborals transparents

• seguretat i de la salut dels treballador

2024

RLGs + BCAMs
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Arquitectura verda de la PAC

PAC 2014-2020 PAC POST-2020 

Mesures agroambientals
en el 2n Pilar 

Greening (3 obligacions detallades 
sobre diversificació de cultius, 

pastures permanents i superfícies 
d’interès ecològic)

Condicionalitat (sobre Clima/MA, 7 
normes BCAM (aigua, sòl, reserves de 

carboni, paisatge) i RLG de normes 
comunitàries) 

N
iv

el
l d

’e
xi

gè
n

ci
a

Eco règims en
el 1r Pilar

Mesures 
agroambientals 

en el 2n Pilar

Condicionalitat reforçada
(sobre Clima/MA, pràctiques basades en 
requisits mínims de la UE (CC, aigua, sòl, 

biodiversitat, paisatges) i els requisits de la 
Directiva sobre nitrats, de la Directiva Marc 

de l’Aigua i Natura 2000)

Obligatori
per a 

beneficiaris

Voluntari 
per a 

beneficiaris

Voluntari 
per a 

beneficiaris

Obligatori
per a 

beneficiaris

Obligatori
per a 

beneficiaris
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Condicionalitat reforçada

Nous elements

RLG 1 – Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre del 2000,
pel que s’estableix el marc comunitari de l’actuació en l’àmbit de la política d’aigües.

RLG 8 – Directiva 2009/128/CE del Parlament i del Consell, de 21 d’octubre del 2009, pel
que s’estableix el marc d’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels
plaguicides.

BCAM 2 - Protecció de d’aiguamolls i torberes.

Elements originaris del 
Greening

BCAM 1 – Manteniment de pastures permanents basat en una proporció de pastures
permanents respecte a la superfície agrícola a escala nacional, regional, subregional,
d’agrupació d’explotacions o d’explotació en comparació amb l’any de referència 2018.
Reducció màxima del 5% en comparació amb l’any de referència.

BCAM 7 – Rotació en terres de cultius excepte en cultius sota aigua.

BCAM 8 – Percentatge mínim de la superfície agrícola dedicada a superfícies o elements no
productius.
• Manteniment dels elements del paisatge.
• Prohibició de talar arbusts i arbres durant el període de reproducció i cria d’aus.
• De manera opcional, mesures per a evitar espècies de plantes invasores.

BCAM 9 – Prohibició de convertir o llaurar les pastures permanents declarades com pastures
permanents sensibles des del punt de vista mediambiental en els espais Natura 2000.

Element nacional BCAM 10 – Fertilització sostenible.



14La PAC 2023-2027 a Catalunya

BCAM 1: Manteniment de pastures permanents
OBJECTIU: evitar la conversió de les pastures permanents a altres usos agrícoles per a preservar 

les reserves de carboni.

CONDICIOnalitat reforçada

BCAM 2: Protecció d’aiguamolls i torberes
OBJECTIU: Protecció de sòls rics en carboni.

BCAM 3: Prohibició crema de rostolls, excepte per raons fitosanitàries

OBJECTIU: manteniment de la matèria orgànica del sòl evitant la crema de rostolls.

BCAM 4: Creació de franges de protecció en els marges dels cursos d’aigua

OBJECTIU: protecció dels cursos fluvials contra la contaminació i les escorrenties.

BCAM 5: Gestió llaurat, reduint el risc de degradació i erosió del sòl
OBJECTIU: gestió adequada de les terres de manera que reflecteixi les condicions específiques 

locals per a limitar l’erosió.

BCAM 9: Prohibició convertir o llaurar pastures permanents mediambientalment 

sensibles en espais Natura 2000

OBJECTIU: protecció dels hàbitats i espècies.

LINIA BASE per ECO RÈGIMS
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OBJECTIU: protecció dels sòls

Cultius herbacis: En cultius herbacis d’hivern no es llaurarà el sòl

amb volteig ni llaurat vertical, entre la data de collita i l’1 de

setembre.

Cultius llenyosos: pendent > 10%, caldrà coberta vegetal

d’amplada mínima d’1 metre d’octubre a març

Terres en guaret: pràctiques tradicionals de maneig del sòl,

pràctiques de treball mínim o manteniment d’una coberta.

BCAM 6: Cobertura mínima del sòl en períodes i superfícies més sensibles

CONDICIOnalitat reforçada

LINIA BASE per ECO RÈGIMS
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OBJECTIU: preservar el potencial del sòl
BCAM 7: Rotació en terres de cultiu excepte en cultius sota aigua 

CONDICInalitat reforçada

LINIA BASE per ECO RÈGIMS
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OBJECTIU: manteniment de superfícies no productives i altres per a millorar la biodiversitat de l’explotació.

BCAM 8: Percentatge mínim de la superfície agrícola dedicada a superfícies o elements no productius

CONDICIOnalitat reforçada

LINIA BASE per ECO RÈGIMS
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OBJECTIU: protegir els cursos fluvials contra la contaminació i preservar el potencial del sòl.

 Registrar les aportacions de nutrients o matèria orgànica al sòl QIE

 pla d’adobat

 aplicació de purí i fems sòlids

BCAM 10: Fertilització sostenible

CONDICIOnalitat reforçada

RLG 8: Directiva 2009/128/CE sobre l’ús sostenible de plaguicides

RLG 1: Directiva 2000/60/CE sobre actuació en l’àmbit de política d’aigües

Proper RD de nutrició dels sòls
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1. SUPORT A LA RENDA

 Ajuts Directes Dissociats (Ajut Bàsic a la Renda, Ajut

Redistributiu, Ajut a Joves, Eco Règims)

2. MESURES SECTORIALS

 Ajuts Directes Associats (vacum llet i carn, oví i cabrum,

proteics, fruits closca, arròs, tomàquet, olivar)

 Programes sectorials (fruita, horta, apicultura, vi i altres sectors)

3. MESURES DE DESENVOLUPAMENT RURAL

Intervencions del PLA ESTRATÈGIC PAC
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No exerceix activitats excloses (Llista Negativa)

S.S. Agrària o 25% € agraris/€ Totals

Agricultor Actiu

PF o PJ titular d’explotació agrària i que exerceix una activitat agràriaagricultor

actiu

Es QUI pren les decisions

assumeix el risc empresarial
obté els beneficis
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SIEX-RuralDATA                   SIDEAC i Qie

QUÈ? dades de l’explotació: SIDEAC 
dades generals del cultiu, activitat agrària, sistema cultiu, 
maquinària i equips de l’explotació, edificacions ...

ON?  DGC: delimitació gràfica del cultiu

COM?    activitat de l’explotació a nivell de DGC  Qie
sembra/plantació, fitosanitaris, fertilització, reg, collita ...
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SIDEAC

EAP

RVC

Sol·licitud
única

PI

AE

Marques 
de 

qualitat

Instal·lacions

Ramaderia

TC
Formació

Maquinària

RuralDATA:   SIDEAC

QUÈ?

ON?
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Qie

Malalties

Cobertura 
sòl

Activitat
cobertura

Llavors

Regs

Plagues

Fitosanitaris

Sistema 
reg

Treballs
sòl

Gestió
males 
herbes

Tipus
fertilització

Qie: quadern integrat d’explotacions

COM?
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Sistema d’informació d’EXPLOTACIONS AGRÀRIES

REA

Cue

DGC’s SIDEAC

Qie

DGC’sDUN

RuralDATA



25
La PAC 2023-2027 a Catalunya

Ajuts Directes Dissociats

Ajut bàsic a la renda per la 

sostenibilitat
61%

Ajut complementari a la renda 

redistributiva

Eco règims 23%

Ajut complementari a la renda 

per a joves agricultors 2%

Ajuts associats 14%

 Ajuts a titulars REALS

 Ajuts a activitats agràries REALS

 Nou paquet d’ajuts:

Eco règims

NOU 
VERD

VOLUNTARI 
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1. SUPORT A LA RENDA

 Ajuts directes Dissociats (Ajut Bàsic a la Renda, Ajut

Redistributiu, Ajut a Joves, Eco Règims)

2. MESURES SECTORIALS

 Ajuts Directes Associats (vacum llet i carn, oví i cabrum,

proteics, fruits closca, arròs, tomàquet, olivar)

 Programes sectorials (fruita, horta, apicultura, vi i altres sectors)

3. MESURES DE DESENVOLUPAMENT RURAL

Intervencions del PLA ESTRATÈGIC PAC



27
La PAC 2023-2027 a Catalunya

 Ajut Bàsic a la Renda per a la Sostenibilitat (ABRS)

 20 regions (a nivell estatal), a partir de 5 tipus de territori en funció de criteris

agronòmics i socioeconòmics:

• Terres de conreu de secà (TCS, 5 Regions)

• Terres de conreu de regadiu (TCR, 5 Regions)

• Conreus permanents (CP, 4 Regions)

• Pastures permanents (PP, 5 Regions)

 Convergència: al 2026 tots els drets assoliran el 85% del valor mig de la seva regió.

 Reserva Nacional:
• Inici activitat agrària Jove

• Inici activitat agrària Nou

• Activitat agrària i no participació en sistema de drets pagament bàsic, des del 2015 

• Participació en programa abandonament de terres regulat per llei

• Sentencia judicial ferma/Acte administratiu ferm

 Cessions, retenció 30% del valor unitari a favor RN

Ajuts Directes DISSOCIATS
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 Ajut Bàsic a la Renda per a la Sostenibilitat (ABRS)

Conversió de Drets en titularitat a 31/12/2022 a 20 regions

Ajuts Directes DISSOCIATS

25% entre 60.000 i 75.000 €
50% entre 75.000 i 90.000 €
85% entre 90.000 i 100.000 €

Convergència/regió al 2026: 85% valor mig regional

Degressivitat des de 60.000 € i capping a partir de 100.000 €
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Distribució fons – ajuts directes 

Període 2014/2020 Període 2023/2027

Pagament bàsic 56%

Pagament per 

pràctiques agrícoles 

beneficioses pel medi 

ambient. Greening

30%

Pagament

complementari per a

joves agricultors

2%

Règim simplificat per 

a petits agricultors

Ajuts associats 12%

Ajuda bàsica a la 

renda per la 

sostenibilitat
61%

Pagament 

redistributiu

Eco règims 23%

Ajuda complementària 

a la renda per a joves 

agricultors

2%

Ajuts associats 14%
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ABRS: Regions

Ajuts Directes DISSOCIATS
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 Ajut REDISTRIBUTIU Complementari a la Renda

Ajuts Directes DISSOCIATS

*  Import que s’abona en la diferència entre el llindar T2 i el llindar T1 

Orientació REGIÓ
Umbral Tram 1 

(ha T1)
PR T1 (€/ha)

Umbral Tram 2 

(ha T2)

PR T2 

(€/ha)*

TC de secà

0101 11,92 16,38 76,61 32,77

0201 10,83 19,64 71,66 39,28

0301 7,78 26,12 53,65 52,23

0401 5,85 40,03 42,66 80,06

0501 1,21 61,94 10,32 123,94

TC regadiu

0601 5,27 31,76 55,07 63,54

0701 4,91 41,34 45,79 82,71

0801 3,78 50,64 30,25 101,34

0901 3,53 81,92 33,59 163,91

1001 2 220,72 20 220,72

Cultius permanents

0102 2,61 19,8 17,68 39,62

0202 1,67 28,57 14,53 57,17

0302 1,52 52,31 13,93 104,68

0402 1,07 73,89 8,43 147,84

Pastures permanents

0103 34,29 11,29 149,88 22,59

0203 21,96 14,37 94,62 28,76

0303 10,26 20,71 51,72 41,44

0403 4,15 27,62 13,12 55,28

0503 6,64 39,75 17,62 79,55

Pagament primeres hectàrees  

sistema doble llindar:

• 1er llindar: AR del 16,7%

del valor mig regional

• del 1er i fins al 2on llindar:

AR del 40% del valor mig

regional

 Cooperatives i SATs: el càlcul

s’aplicarà individualment a cada

membre.
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 Ajut Complementari a la Renda per a JOVES

 Joves fins a 40 anys

 Duració ajut: 5 anys

 Increment 100% valor dret (màxim 100 Ha)

 +15% del valor dret per DONA

 Cooperatives i SATs: el càlcul s’aplicarà individualment a cada

membre

Ajuts Directes DISSOCIATS
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ECORÈGIMS

1.Agricultura de carboni i agroecologia: Pasturatge extensiu, sega i biodiversitat a les superf. de pastures humides

2.Agricultura de carboni i agroecologia: Pasturatge extensiu, sega i biodiversitat a les superf. de pastures Mediterrànies

3.Agricultura de carboni i agroecologia: Rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de secà

4.Agricultura de carboni i agroecologia: Rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de secà humit

5.Agricultura de carboni i agroecologia: Rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de regadiu

6.Agricultura de carboni: Cobertes vegetals i cobertes inerts en cultius llenyosos en terrenys plans

7.Agricultura de carboni: Cobertes vegetals i cobertes inerts en cultius llenyosos en terrenys de pendent mitjà

8.Agricultura de carboni: Cobertes vegetals i cobertes inerts en cultius llenyosos en terrenys d'elevat pendent i bancals

9.Agroecologia: Espais de biodiversitat en terres de cultiu i cultius permanents

LINIA BASE per MAGs
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Pastures

humides

mediterrànies

Terres cultiu

secà

secà humit

regadiu

sota aigua

Conreus 
permanents

Pendent < 5%

Pendent         
5-10% 

Pendent > 
10%

Tipus de superfícies on aplicar l’ ecorègim:

• P1 Pasturatge extensiu

• P4 Sembra directa

• P6 Coberta vegetal

• P7 Coberta inert

Agricultur
a de 

carboni

• P2 Sega sostenible o illes biodiversitat

• P3 Rotació de conreus amb espècies 
millorants

• P5 Establiment espais biodiversitat o gestió 

làmina d’aigua

Agroecologia

Pràctiques agràries a fer:

Ajuts Directes DISSOCIATS
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ECORÈGIMS

 Els ecorègims són pràctiques voluntàries beneficioses per al clima i el medi ambient.

 Son pràctiques anuals.

 CALDRÀ INDICAR PER CADA PARCEL·LA SI S’ACULL A UN DELS 9 ER i, en cas

afirmatiu, SOTA QUINA PRÀCTICA S’HI ACULL.

 Per a cada hectàrea admissible, només es percebrà una ajuda, independentment que es

realitzi més d’una pràctica en aquesta.
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ECORÈGIMS (agrupats per aprofitament) I PRÀCTIQUES

Pastures 

permanents i 

temporals

Pasturatge extensiu, 

sega i biodiversitat a 

les superfícies de:

a) Pastures 

humides.

b) Pastures 

mediterrànies.

Rotació i sembra 

directa en:

c) Terres de cultiu de 

secà.

d) Frescals.

e) Terres de cultiu de 

regadiu.

Conreus 

herbacis

Conreus 

llenyosos

Cobertes vegetals i 

cobertes inerts en 

cultius llenyosos en:

f) Terrenys plans.

g) Terrenys de 

pendent mitjà. 

h) Terrenys d’elevat 

pendent.

Agroecologia

i) Espais de 

biodiversitat en 

terres de cultiu 

i cultius 

permanents.

Aplicació en cultius 

sota aigua (Arròs).
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ECORÈGIMS 

Pastures 

permanents i 

temporals

Pasturatge extensiu, 

sega i biodiversitat a 

les superfícies de:

a) Pastures 

humides.

b) Pastures 

mediterrànies.
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a) Pasturatge extensiu, sega sostenible i biodiversitat en les superfícies

de pastures humides (pluviometria mitjana o superior a ≥ 650 mm).

b) Pasturatge extensiu, sega sostenible i biodiversitat en les superfícies

de pastures mediterrànies.

Pràctiques

ECORÈGIMS

P2. Establiment 

d’illes de biodiversitat 

o sega sostenible

P1. Pasturatge 

extensiu
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• Titulars d’explotacions de boví, oví, cabrum, equí o porcí (“Producció i Reproducció” o

“Pastura”).

• Aprofitament a dent amb animals propis mínim 120 dies/any (90 dies per causes justificades)

• Càrrega ramadera (cal comunicar el nombre d’animals i segons pasturatge):

− Pastura humida: mín 0,4 UBM/ha i màx 2 UBM/ha.

− Pastura mediterrània: mín 0,2 UBM/ha i màx 1,2 UBM/ha.

• Anotar al QiE dates entrada i sortida d’animals a pastures.

ECORÈGIMS
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• Titulars d’explotacions de boví, oví, cabrum, equí (“Producció i

Reproducció”).

• Establiment d’illes de biodiversitat:

− 7% de la superfície sense activitat agrària fins al 31/08.

− Activitat agrària a partir de 01/09:

o Pasturatge respectant càrregues ramaderes. 

o Sega, treball de sòl, sembra o qualsevol activitat de manteniment. No està permès l’ús 

d’herbicides. 

− Anotar al QiE les dates de l’activitat.

ECORÈGIMS
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• Titulars d’explotacions de boví, oví, cabrum, equí (“Producció i Reproducció”).

• Sega sostenible:

− Cal indicar les superfícies que es mantindran sense segar

− Període de no aprofitament mínim 60 dies, entre juny i agost.

− Freqüència de sega:

o Màxim 3 dalls/any si el 50% de la superfície amb altitud ≤ 300 m.

o Màxim 2 dalls/any si el 50% de la superfície amb altitud > 300 m. 

− Quan sigui possible, fenificat o altra alternativa a l’ensitjat.

− Anotar al QiE els dalls.

ECORÈGIMS
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ECORÈGIMS (agrupats per aprofitament)

Rotació i sembra 

directa en:

Conreus 

herbacis

c) Terres de cultiu de 

secà.

d) Frescals.

e) Terres de cultiu de 

regadiu.
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ECORÈGIMS

c) Rotacions i sembra directa en terres de cultiu de secà.

d) Rotacions i sembra directa en terres de cultiu frescals.

e) Rotacions i sembra directa en terres de cultiu de regadiu.

Pràctiques

P4. Agricultura de 

conservació: 

sembra directa

P3. Rotació de 

cultius amb 

espècies millorants
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• 50% de la superfície de la terra de cultiu ha de tenir cada any un cultiu 

diferent al cultiu previ (25% si un 25% son especies plurianuals).

• Mínim 10% de la superfície de la terra de cultiu ha de ser ocupada per 

espècies millorants (dels quals el 50% han de ser lleguminoses)

• Màxim 20% de Guaret en tota la superfície de la terra de cultiu. (En 

comarques de pluviometria ≤ 400 mm i situacions de força major, pot arribar al 40%).

• Si la terra de cultiu té menys de 10 Ha, es pot substituir la rotació per una 

diversificació amb dos cultius diferents, sense que el principal suposi més 

del 75%.

ECORÈGIMS
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En almenys el 40% de la superfície s’haurà de:

• No llaurar.

• Sembrar directament sobre els rostolls i mantenir-los sobre el terreny.

• Rotació de cultius (després de 3 anys), excepte les espècies plurianuals

quan no sigui l’any d’implantació. Lleguminoses no poden anar seguides

de guaret.

• Complement addicional de 25 €/ha per portar a terme aquesta pràctica en

anys consecutius sobre la mateixa superfície.

ECORÈGIMS
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ECORÈGIMS

Conreus 

llenyosos

Cobertes vegetals i 

cobertes inerts en 

cultius llenyosos en:

f) Terrenys plans.

g) Terrenys de 

pendent mitjà. 

h) Terrenys d’elevat 

pendent.
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ECORÈGIMS

f) Cobertes vegetals i cobertes inerts en cultius llenyosos en terrenys

plans.

g) Cobertes vegetals i cobertes inerts en cultius llenyosos en terrenys

de pendent mitjà.

h) Cobertes vegetals i cobertes inerts en cultius llenyosos en terrenys

d’elevat pendent

Pràctiques

P7. Cobertes 

inerts de restes 

de poda

P6. Cobertes 

vegetals 

espontànies o 

sembrades
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• Tenir una coberta vegetal tot l’any, mantenir viva sobre el terreny durant un

període mínim de 4 mesos entre el 01/10 i el 31/03 (període pendent de

definir).

• El manteniment es farà per mitjans mecànics. Les restes de les cobertes

hauran de cobrir l’espai inicial ocupat per la coberta.

• La coberta ocuparà almenys un 40% de l’amplada lliure de la projecció de

copa.

• Anotar al QiE l’amplada de la coberta (m) i la projecció lliure de copa.

• De forma excepcional, es permetran tasques superficials de manteniment

que siguin poc profundes.

ECORÈGIMS
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• En cobertes sembrades es permetran tasques superficials per adequar el

terreny per a la sembra de les cobertes.

• Per les següents situacions excepcionals es podrà modificar aquesta

pràctica:

• Per la prevenció, control o erradicació de plagues, es permetrà

l’aplicació de fitosanitaris.

• Per condicions agroclimàtiques adverses i en situacions de força major

es podrà reduir el període de 4 mesos.

• Complement addicional de 25€/ha per portar a terme aquesta pràctica en

anys consecutius.

ECORÈGIMS
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• L’agricultor ha de triturar les restes de poda i dipositar-les sobre el terreny. 

• La coberta ocuparà almenys un 40% de l’amplada lliure de la projecció de 

copa. 

• Anotar al QiE la data del triturat i l’amplada de la coberta (m) i la projecció 

lliure de copa (dins dels 15 dies posteriors).

• No està permès la realització de tractaments fitosanitaris, tret de casos 

excepcionals.

• No es farà aquesta pràctica quan s’identifiquin problemes de plagues sobre 

els cultius llenyosos

ECORÈGIMS
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ECORÈGIMS

i) Espais de 

biodiversitat en 

terres de cultiu 

i cultius 

permanents.

Aplicació en cultius 

sota aigua (Arròs).

Agroecologia
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ECORÈGIMS

i) Espais de biodiversitat en terres de cultiu i cultius permanents

(només Espais de biodiversitat).

Pràctiques

(P5 específica). 

Gestió sostenible 

de la làmina d’aigua

P5. Espais de 

biodiversitat
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 Establir un % d’espais de biodiversitat*: marges, illes, tolles, llacunes, 

abeuradors naturals, terrasses, guarets sembrats, “no collita”:

• TC secà: 7%
• TC regadiu: 4%
• C. Permanents: 4%
Aquests % són addicionals al 4% de la BCAM8
En cas d’assolir el 7% al total deTC l’explotació el % de la BCAM8 baixa al 3%

 No es permet l’ús de productes fitosanitaris (excepcions si plagues).

• L’import es per tota la superfície declarada per aquest ER

 Cal percebre l’ajut bàsic a la renda.

(*) elements que es consideren espais de biodiversitat i requisits: annex XIII del RD

ECORÈGIMS
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Portar a terme una o varies de les següents pràctiques:

1. Anivellament anual del terreny per una làmina d’aigua homogènia.

2. Sembra en sec amb inundacions als 30-45 dies posteriors.

3. Seques intermitents al realitzar tractaments herbicides o fitosanitaris.

4. Construcció de cavallons per a reduir l’alçada de la làmina d’aigua.

Anotar al QiE les dates de sembra, inundació i seques (dins dels 15 dies 

posteriors).

La làmina d’aigua haurà de romandre X temps sobre el terreny.

Disposar d’un Pla d’Adobat.

ECORÈGIMS
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Ecorègims Pràctiques 2023* 2024 2025 2026 2027

a)  Pasturatge extensiu, sega i biodiversitat a les superfícies de Pastures humides

Pasturatge extensiu

62,16 € 59,09 € 56,31 € 53,80 € 51,42 €Illes de biodiversitat

Sega sostenible

b)  Pasturatge extensiu, sega i biodiversitat a les superfícies de Pastures mediterrànies

Pasturatge extensiu

40,96 € 38,92 € 37,09 € 35,43 € 33,86 €Illes de biodiversitat

Sega sostenible

c)  Rotacions i sembra directa en Terres de cultiu de secà
Rotació de cultius amb espècies millorants

47,67 € 45,94 € 44,32 € 42,81 € 41,33 €
Agricultura de conservació: sembra directa

d)  Rotacions i sembra directa en Terres de cultiu de secà humides
Rotació de cultius amb espècies millorants

85,72 € 82,74 € 79,96 € 77,36 € 74,80 €
Agricultura de conservació: sembra directa

e)  Rotacions i sembra directa en Terres de cultiu de regadiu
Rotació de cultius amb espècies millorants

151,99 € 146,81 € 141,98 € 137,46 € 133,01 €
Agricultura de conservació: sembra directa

f)  Cobertes vegetals i cobertes inertes en cultius llenyosos en terrenys plans
Cobertes vegetals espontànies o sembrades

61,07 € 60,08 € 59,12 € 58,19 € 57,18 €
Cobertes inertes de restes de poda

g)  Cobertes vegetals i cobertes inertes en cultius llenyosos en terrenys de pendent 
mitjà

Cobertes vegetals espontànies o sembrades
113,95 € 112,23 € 110,56 € 108,94 € 107,20 €

Cobertes inertes de restes de poda

h)  Cobertes vegetals i cobertes inertes en cultius llenyosos en terrenys d'elevat 
pendent i bancals

Cobertes vegetals espontànies o sembrades
165,17 € 162,74 € 160,39 € 158,11 € 155,64 €

Cobertes inertes de restes de poda

i)  Espais de biodiversitat en terres de cultiu i cultius permanents Establiment d'espais de biodiversitat 56,05 € 52,66 € 49,67 € 47,01 € 44,56 €

j) Aplicació en cultius sota aigua
Establiment d'espais de biodiversitat

156,78 € 155,19 € 153,64 € 152,13 € 150,41 €
Gestió sostenible de la làmina d'aigua

ECORÈGIMS 

Import planificat (euros/hectàrea)
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Tipus de superfície Llindar (ha) 

Pastures humides 65

Pastures mediterrànies 95

Terres de cultiu de secà 70

Terres de cultiu de secà humit 30

Terres de cultiu de regadiu 25

Cultius llenyosos en terrenys plans 15

Cultius llenyosos en terrenys de pendent mitjà 15

Cultius llenyosos en terrenys de pendent elevat 15

ECORÈGIMS

Degressivitat (reducció de l’import/ha per les ha que superin el llindar) 
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Intervencions del PLA ESTRATÈGIC PAC:

1. SUPORT A LA RENDA

 Ajuts directes Dissociats (Ajut Bàsic a la Renda, Ajut

Redistributiu, Ajut a Joves, Eco Règims)

2. MESURES SECTORIALS

 Ajuts Directes Associats (vacum llet i carn, oví i cabrum,

proteics, fruits closca, arròs...)

 Programes sectorials (fruita, horta, apicultura, vi i altres sectors)

3. MESURES DE DESENVOLUPAMENT RURAL

Intervencions del PLA ESTRATÈGIC PAC
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Ajuts Directes ASSOCIATS

Pressupost (€) per ajuts associats

AJUTS DIRECTES AL SECTOR AGRARI M€ 2022
PROPOSTA M€ any

(octubre 2021)
Cultiu de l’arròs 12 14,2
Cultius proteics 43,5 94

Als fruits de closca i garrofa 13,7 14
Als llegums de qualitat 0,98

Al tomàquet per a indústria 6,2 9,3
Als productors de remolatxa 16,5 17

Als productors de “uva pasa” 0,68

Per a les explotacions que mantenen vaques alletants 184
199

(186,61 + 12,39)
Per a les explotacions de boví d’engreix pròpia explotació 12,4

Als ramaders de boví d’engreix que van mantenir drets especials el 2014 i no 
disposen d’ha admissibles per a l’activació de drets de pagament bàsic

1,4 25,9

A les explotacions de boví d’engreix fora explotació 25,5
A les explotacions de boví de llet 89,5 122

Als ramaders de boví de llet que van mantenir drets especials el 2014 i no disposen 
d’ha admissibles per a l’activació de drets de pagament bàsic

2

A les explotacions d’oví 125

196,29
(Carn: 131,61

Llet: 44,68
Sense base territ.: 

20)A les explotacions de cabrum 10,3

Als ramaders d’oví i cabrum que van mantenir drets especials el 2014 i no disposen 
d’ha admissibles per a l’activació de drets de pagament bàsic

29,5
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Proposta d’intervencions per als sectors de:

 Fruita seca

 Arròs

 Proteics

 Tomàquet per a indústria

 Olivar

 Boví de carn

 Boví de llet

 Oví

 Cabrum

Ajuts Directes ASSOCIATS
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“Ajut associat als productors de fruita seca en secà en àrees amb

risc de desertificació”.

 Superfícies d’ametller, avellaner i garrofer

 Superfícies conreades en secà

 Creació de dues regions: Regió peninsular  i regió insular

 Superfícies amb pendent > 10% 
o bé

 Pluviometria anual mitja en el període 2011 – 2020 < 300 mm (Cap comarca de Catalunya, 

segons llistat del MAPA)

 Densitat mínima arbres/ha (80 per ametller, 150 per avellaner, 30 per garrofer)

 Superfície mínima parcel·la: 0,1 ha

 Superfície mínima explotació: 0,5 ha

 Assignació financera aprox: 13,4 M€

 Import unitari: min 58,12 - max 71,04 €/ha

Ajuts Directes ASSOCIATS
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“Ajut associat a la producció d’arròs”.

 Superfície mínima de l’explotació: 0,5 Ha.

 Utilització de llavor de certes varietats (Catàleg varietats UE, Registre varietats

comercials,...).

 Sembra anterior a 30 de juny.

 Pràctiques habituals de conreu i arribar fins al final del cicle productiu

 Presentar abans del 30/11:
• Declaració d’existències a 31 d’agost.

• Declaració de collita (producció obtinguda i superfície conreada).

 Gestió sostenible d’inputs

 Assignació financera indicativa: 14,2 M€

 Import unitari indicatiu: 135,69 €/ha

Ajuts Directes ASSOCIATS
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“Ajut associat a la producció sostenible de proteïnes d’origen

vegetal. Pla proteic”.

El Pla Proteic preveu 4 tipus d’ajut (import) diferents, per fomentar els cultius proteics

produïts a la UE i reduir la dependència de matèries primeres essencials per a

l’alimentació humana i animal:

 Assignació financera indicativa: 51,2 M€

Ajuts Directes ASSOCIATS

Tipus d’ajut Import màxim (€/ha) Import mínim (€/ha)

Producció de llegums (cigró, llentia i 

mongeta seca)
120 40

Producció resta lleguminoses 120 30

Producció llavor certificada de 

llegums (cigró, llentia i mongeta seca)
120 40

Producció llavor certificada resta de 

lleguminoses
120 30 
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Ajuts Directes ASSOCIATS

“Ajut associat a la producció sostenible de proteïnes d’origen

vegetal. Pla proteic”.

 OK barreges de lleguminoses* amb gramínies, (lleguminosa sempre predominant)

 Llavor de varietats catalogades o registrades

 Pràctiques habituals de conreu i mantenir al camp fins:

• Lleguminoses gra: maduresa lletosa del gra

• Lleguminoses aprofitament farratger anual: inici floració

• Lleguminoses farratgeres plurianuals: tot l’any (excepte any de sembra i

d’aixecament de cultiu, que es farà d’acord amb les pràctiques tradicionals de la zona)

• Lleguminoses per a la producció de llavor certificada: fins a la maduresa

fisiològica de la llavor.

• OK aprofitament pel bestiar sobre el terreny (cultiu fins floració)

 S’exclou de l’ajut l’adobat en verd.

 Alfals en regadiu: contracte amb explotació ramadera o ser-ne titular. Declaració

estimada de la producció

*
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“Ajut associat a la producció sostenible de tomàquet per a

transformació.”

 Ser titular d’una explotació inscrita al REGEPA.

 Destinar a la transformació la producció de tomàquet, emparada per un

contracte.

 Realitzar una sembra mínima de 22.000 llavors per hectàrea, o bé una

plantació mínima de 20.000 plantes per hectàrea.

 Realitzar els lliuraments de matèria primera a les indústries transformadores

entre el 15 de juny i el 15 de novembre de cada any.

Assignació financera aprox: 9,3 M€
Import unitari: 282,683 €/ha

Ajuts Directes ASSOCIATS
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“Ajut associat a l’olivar amb dificultats específiques i alt

valor mediambiental”

 Superfícies declarades o inscrites al REGEPA al 2018, 2019 o 2020.

 Superfícies conreades en secà.

 Densitat de plantació per hectàrea de fins a 100 arbres i/o un pendent mitjà

de parcel·la superior o igual al 25%.

 Densitat mínima per hectàrea de 30 arbres.

 Edat mitjana de la plantació superior als 10 anys.

 Seran subvencionables els olivars centenaris amb reconeixements

internacionals específics com a patrimoni cultural, tot i no complir els

requisits de densitat o pendent, sempre que aquests estiguin clarament

identificats en SIGPAC.

 Superfície mínima parcel·la: 0,1 ha.

 Superfície mínima explotació: 0,5 ha.
Assignació financera aprox: 27,6 M€
Import unitari: entre 35,28 i 117,59 €/ha
per les 10 primeres ha // entre 17,64 i 58,8
€/ha a partir de l’ha 11.

Ajuts Directes ASSOCIATS
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Ajut associat a la ramaderia extensiva de boví de carn.

 Vaques alletants de morfotip carni o procedents d’encreuament amb

algun d’aquests morfotips.

 Explotacions amb tipus de producció de reproducció de bestiar boví

per a la producció de carn o mixta classificades com a extensives o

tipus pastura.

 Haver parit en els 20 mesos previs al 30/04 any sol·licitud

 Animals presents a l’explotació a tres dates (01/01, 30/04 i una intermèdia)

 Races autòctones: complement addicional

 Assignació financera indicativa: 186,61 M€

 Import unitari indicatiu: 90,25 €/cap

 Import unitari indicatiu amb complement Raça Autòctona: 99,28 €/cap

Ajuts Directes ASSOCIATS
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Ajut associat per a l’engreix de vedells a l’explotació de naixement.

 Explotacions extensives o semi-extensives amb tipus de producció i

reproducció de bestiar boví per a la producció de carn, llet o mixta o

tipus pastura.

 Bovins de 6 a 24 mesos d’edat, engreixats mínim 90 dies a l’explotació

del beneficiari i amb destí sacrifici en escorxador o exportació (directe o amb

intermediari)

 Mínim 3 animals elegibles

 Assignació financera indicativa: 12,39 M€

 Import unitari indicatiu: 32,02 €/cap

Ajuts Directes ASSOCIATS
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Ajut associat per a l’engreix sostenible de vedells.

 Bovins de 6 a 24 mesos d’edat, engreixats mínim 90 dies a l’explotació

del beneficiari i amb destí sacrifici en escorxador o exportació (directe o amb

intermediari)

 Explotacions amb tipus de “producció i reproducció” de bestiar boví amb

classificació zootècnica engreix.

 Degressivitat, 2 trams:
• Fins a 600 vedells: 100% import unitari (T1)

• Del vedell 601 fins al 1.417: 50% import unitari (T2)

• A partir del vedell 1.418: no es cobra

 Assignació financera indicativa: 25,90 M€

 Imports unitaris indicatius:

• T1: 18,94 €/cap

• T2: 9,47€/cap

Ajuts Directes ASSOCIATS
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Ajut a la producció sostenible de llet de vaca.

 Vaques d’aptitud eminentment làctia,

 ≥ 24 mesos d’edat a 30/04 any sol·licitud

 Explotacions amb tipus “producció i reproducció”, de bestiar boví amb

classificació zootècnica per a producció de llet o mixta, o tipus “pastura”.

 Amb declaració de lliuraments de llet o vendes directes a INFOLAC

 Animals presents a l’explotació a tres dates (01/01, 30/04 i una intermèdia)

 zona de muntanya: import 15% superior

 Estrats de l’ajut:
• Fins a 150 vaques: 100% import unitari

• De 151 a 725 vaques: 50% import unitari

• A partir de 725 vaques: 0€

 Assignació financera indicativa: 122 M€

 Import unitari indicatiu: 158,00 €/cap (182 €/cap per zona muntanya)

Ajuts Directes ASSOCIATS
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Ajut associat per a la ramaderia extensiva i semi extensiva

d’oví i cabrum de carn.

 Femelles reproductores d’oví i cabrum nascudes abans 01/02

any anterior, identificades i registrades a 01/01.

 Explotacions amb tipus de “producció i reproducció” amb

classificació zootècnica reproducció per a producció de carn o

mixta i les explotacions tipus pastura.

 Llindar mínim moviments sortida: 0,6 xais o cabrits /femella (entre

01/06 any anterior i 31/05 any sol·licitud).

 Mínim de 30 ovelles o 10 cabres elegibles.

 Assignació financera indicativa: 131,62 M€

 Import unitari indicatiu: 14,45 €/cap

Ajuts Directes ASSOCIATS
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Ajut associat per a la producció sostenible de

llet d’ovella i cabra.

 Femelles reproductores d’oví i cabrum nascudes abans 01/02 any

anterior, identificades i registrades a 01/01.

 Explotacions amb tipus de “producció i reproducció” amb classificació

zootècnica reproducció per a producció de llet o mixta, i les explotacions

tipus “pastura”.

 Producció mínima de 80 litres de llet (oví) o 200 litres (cabrum).

 Mínim de 30 ovelles o 10 cabres elegibles.

 Assignació financera indicativa: 44,68 M€

 Import unitari mínim: 10,55 €/cap

 Import unitari màxim: 30,22 €/cap

Ajuts Directes ASSOCIATS
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Ajut associat als ramaders extensius d’oví i

cabrum que pasturen guarets, rostolls o restes

de collita, inclosa la ramaderia extensiva i semi

extensiva sense pastures a la seva disposició.

 Femelles reproductores d’oví i cabrum nascudes abans 01/02 any

anterior, identificades i registrades a 01/01.

 Explotacions amb tipus de “producció i reproducció” amb classificació

zootècnica reproducció per a producció de carn, llet o mixta, i les

explotacions tipus “pastura”.

 Nombre màxim d’animals subvencionables: el resultat de multiplicar la 

superfície declarada per una càrrega ramadera d’1,2 UBM/ha.

 Els animals hauran de pasturar sobre superfícies de rostolls o guarets

pròpies o declarades per tercers

 En cas de superfícies de tercers, cal disposar d’un acord per escrit amb el

titular o d’una adjudicació o concessió per pasturar.

 El beneficiari no pot haver declarat més de 2 hectàrees subvencionables

de pastures permanents o que aquestes suposin >3% de les ha

declarades.
 Assignació financera indicativa: 20 M€

 Import unitari indicatiu: 7,715 €/cap

Ajuts Directes ASSOCIATS
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Intervencions del PLA ESTRATÈGIC PAC:

1. SUPORT A LA RENDA

 Ajuts directes Dissociats (Ajut Bàsic a la Renda, Ajut

Redistributiu, Ajut a Joves, Eco Règims)

2. MESURES SECTORIALS

 Ajuts Directes Associats (vacum llet i carn, oví i cabrum,

proteics, fruits closca, arròs...)

 Programes sectorials (fruita, horta, apicultura, vi i altres sectors)

3. MESURES DE DESENVOLUPAMENT RURAL

Intervencions del PLA ESTRATÈGIC PAC



Gràcies per la vostra atenció

agricultura.gencat.cat


