Aplicació de la Reforma de la PAC (VI)
L’entrada del nou any 2015 marca l’agenda definitiva de l’aplicació de la PAC. En els propers mesos
viurem un calendari endimoniat que implicarà forts canvis pel conjunt d’empreses agropecuàries
catalanes. Així, el dia 31 de desembre de 2014 van desaparèixer els Drets de Pagament Únic.

PAC

Durant el mes de març de 2015, el DAAM remetrà una comunicació que serà la carta de
presentació de la DUN i que és on es transmetrà a l’interessat la seva nova contrasenya per
l’aplicatiu del web del DAAM entre d’altres.
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Al respecte és bo conèixer que es preveu que aquesta sigui la darrera comunicació escrita
ja que per a les següents comunicacions el DAAM preveu realitzar-les per correu electrònic,
i en el cas que la persona no en disposi, habilitar una bústia al seu web on l’interessat pugui
realitzar les consultes pertinents a les seves comunicacions a través d’Internet. En aquest sentit
el DAAM ha anunciat els canvis legals necessaris per a que aquestes comunicacions tinguin la
mateixa validesa que les que es feien en format paper.
Per part nostre -tot i que entenem la realitat de modernitzar el país-, simplificar les comunicacions
i reduir costos a l’Administració, fet que recolzem, entenem que aquesta modificació en la política
de comunicacions del DAAM, en un any amb tants canvis i on hi ha tant en joc, és absolutament
desencertada, màxim quan el propi Departament elabora les estadístiques on es reflecteix l’edat
promig dels caps d’explotació a Catalunya i la seva distribució territorial. Esperem que des del
DAAM es recondueixi aquest posicionament

Ara sí, a partir del dia 2 de març de 2015 s’inicia
la nova campanya de la DUN 2015 la qual enguany
inclourà varis tràmits en un.
1) Es farà la Declaració de conreus (DUN) que es
venia fent cada any, i que enguany com a novetat,
s’estendrà a tots els productors d’aliments a
efectes de Registre obligatori. Això implica que
productors que tradicionalment no feien la DUN
perquè no havien de sol·licitar cap ajut ni tramitar
cap assegurança (molts d’ells de l’àmbit de l’horta
i la fruita, però no exclusivament) a partir d’ara
estan obligats a fer aquest tràmit. Això no obstant,
no comportarà el poder cobrar drets de pagament
base, tot i que podria comportar un augment en la
sol·licitud d’altres ajuts com ara els agroambientals.
2) Es durà a terme el tràmit de la Sol·licitud de
Concessió de Drets de Pagament Base. Es tracta
dels drets que substitueixen als antics Drets de
Pagament Únic. Per tal que aquesta sol·licitud pugui
ser estimada i els drets assignats es verificaran
per part de l’Administració els nous condicionants.

a. El sol·licitant ha de ser Agricultor Actiu
(regla del 80/20)
b. El sol·licitant ha d’haver fet la DUN els anys
2013, 2014 i 2015 (excepte els supòsits
establerts a la norma), i haver cobrat els
imports dels ajuts directes corresponents.
c.

Aquestes DUNs prèvies ens indicaran els
condicionants de cada expedient.

3) S’han de sol·licitar els nous ajuts directes i
agroambientals que enguany es presenten en
forma de múltiples línies. Per cobrar el 100%
del pagament base assignat, caldrà verificar
que es compleixen les condicions del Greening
(diversificació de cultius, superfície d’interès
ecològic i pastures).
4) S’han de dur les al·legacions pertinents pel
supòsits dels sol·licitants que no compleixin
els requisits establerts per a poder rebre drets
de Pagament Base (ex: si hi ha una herència,
transmissió de drets etc...), o bé que hagin patit
afeccions rellevants que hagin afectar al valor de
cobrament dels drets en més d’un 15% al 2014.

Entre els principals supòsits contemplats tenim:
•

Defunció o desaparició del Beneficiari (2014)

•

Incapacitat laboral de llarga durada

•

Catàstrofe natural

•

Destrucció accidental de naus ramaderes

•

Epizoòtia reconeguda per l’autoritat competent

•

Plaga vegetal o malaltia vegetal reconeguda
per l’autoritat competent

•

Expropiació de la totalitat o una part important
de l’explotació

Un cop s’acabi el termini per realitzar les DUN al mes
de maig es pot dir que el procés intern de l’Administració
tot just comença.
De fet, malauradament, enguany els sol·licitants i
productors se n’hauran d’anar cap a casa tot sovint
sense la seguretat de conèixer el que cobraran i
quan, i fins i tot amb la certesa que en determinats
casos es produiran daltabaixos econòmics
rellevants.
El procediment dissenyat resulta de gran complexitat
i aporta una enorme inseguretat jurídica al respecte.
Els empresaris han de recórrer a un assessorament
extern expert i confiar de vegades la viabilitat de la seva
empresa a un procediment amb molts interrogants.
L’aparició “d’índexs correctors”, diversos valors promig
en funció de la regió agronòmica a la que es pertany, els
aspectes lligats al Greening, i a la definició d’Agricultor
Actiu entre d’altres aspectes confusos per l’empresariat,
només han servit per augmentar una sensació de
desempara de molts empresaris i multiplicar les
consultes a l’Administració i les Organitzacions.

El procediment és tal, que ningú no pot respondre
amb certesa absoluta a la pregunta cabdal que
tothom fa:

"i jo, quant cobraré?"
Podrem fer aproximacions, i fins i tot mirar de verificar
que es compleixen els requisits bàsics per no quedar-se
fora tenint-ne dret. De fet, per a molts la verificació de la
condició d’Agricultor Actiu no es podrà substanciar fins
que s’hagi fet la Declaració de la Renda d’enguany on
s’hauran de reflectir els ingressos agraris de l’exercici
2014, i on aquests no podran ser en més del 80%
provinents dels ajuts directes.
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Malauradament, un dels motius pels quals no es pot
saber la quantia que es percebrà, rau en el fet que es
veu influenciada pel nombre final de sol·licitants de
la regió o regions agronòmiques a les que pertany el
sol·licitant.
Tot i així, és important saber que els imports que
s’assignaran en concepte de Pagament Base seran
substancialment inferiors als que abans es tenien
en forma de Drets de Pagament Únic, en bona
mesura per l’existència del pagament complementari
del Greening (que ja implica un repartiment dels
imports originals entre el greening i el pagament base),
però també perquè la suma d’aquests imports no pot
equiparar el percebut al període anterior, simplement
perquè el pressupost comunitari s’ha reduït.
En aquest punt es preveu una reducció promig
respecte el que es cobrava en l’anterior període
equivalent a un 15%, tot i que s’haurà de verificar cas
per cas, tenint en compte que la norma preveu que el
màxim a perdre per un únic beneficiari serà el 30%.
Al Setembre del 2015 es quan es rebrà la comunicació
del Departament d’Agricultura en relació a la pertinença
o no al Règim de Petits Agricultors (perceptors de menys
de 1.250 €). Aquest règim es d’adhesió voluntària, així
que si algú i vol renunciar aleshores serà el moment.
Entre els pros i contres d’acceptar o renunciar estarà
el fet que si acceptes cobraràs el mateix tot el període
i se’t considerarà agricultor actiu de forma automàtica.
Per contra no podràs participar d’un increment de valor
dels drets derivat d’entrar en la convergència de valors.
Al Desembre del 2015 es preveu que es faci una
comunicació provisional tant dels drets de pagament
base, com dels seus valors futurs fruit de la convergència
d’imports. En base en aquesta comunicació provisional
és possible que es faci un primer pagament, però cal
indicar, que la comunicació serà provisional i subjecta
a al·legacions fet que podrà comportar canvis en els
imports definitius dels drets a percebre, fet que podria
donar alguna sorpresa. No cal dir que un eventual retard
comportarà efectes a les declaracions de la renda, i als
impostos de societats si és el cas, i com no, dificultats
amb la definició d’Agricultor Actiu.
Finalment, la previsió sobre la comunicació definitiva
dels Drets de Pagament Base i els valors futurs en
base a la Convergència es preveu per al mes d’Abril
de 2016. Data que, per altra banda, esperem s’anticipi
a fi d’evitar problemes a la campanya de la DUN de
l’any vinent que hauria de començar al mes de març.
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En aquest sentit s’habiliten uns supòsits vàlids
anomenats de causa de força major o dificultat
excepcional que caldrà provar documentalment.
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