RAMADERIA
fitxa 8.06 maig 2020

Subvencions estatals destinades a l'exercici 2020 a les explotacions ovines i caprines amb
dificultats de comercialització de xais i cabrits, durant els mesos de març i abril, com a
conseqüència de les limitacions imposades per l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i les seves pròrrogues
Real Decreto 508/2020, de 5 de mayo – Ministerio de Agricultura – BOE nº 126
(Resum)

 La subvenció s'articula com un complement del pagament per ovella i cabra que estableix l’ «Ajut
associada per a les explotacions d'oví», «Ajut associada per a les explotacions de cabrum» «Ajut
associada per als ramaders d'oví i cabrum que van mantenir drets especials en 2014 i no disposen
d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament bàsic».
 Aquestes subvencions es concediran exclusivament en l'exercici 2020.

Beneficiaris i requisits
Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, o ens sense personalitat jurídica,
que presentin o hagin presentat la DUN el 2020, que reuneixin els requisits per a ser beneficiari del
pagament per ovella i/o cabra i que siguin titulars d'una explotació inscrita al Registre general
d'explotacions ramaderes (REGA), i, en concret, els titulars de les següents explotacions de producció
primària inscrites com:
a) Explotacions d'oví amb una classificació zootècnica de «reproducció per a la producció de carn»,
«reproducció per a la producció de llet» o «reproducció per producció mixta» amb més de 50
femelles reproductores d'acord amb la darrera declaració censal obligatòria.
b) Explotacions de cabrum amb una classificació zootècnica de «reproducció per a la producció de
carn», «reproducció per a la producció de llet» o «reproducció per producció mixta» amb més de
30 femelles reproductores d'acord amb la darrera declaració censal obligatòria.
No obstant el que disposen les lletres a) i b), el límit inferior de més de 50 o 30 femelles reproductores
podrà rebaixar-se per les autoritats competents de les comunitats autònomes el cens d'oví o caprí, en cada
cas, sigui inferior al 2% respecte de el cens nacional.

Animals subvencionables
A l'efecte de determinar el nombre d'animals amb dret a la subvenció, es consideren «femelles elegibles»
aquelles ovelles i cabres mantingudes com a reproductores d'acord amb la declaració censal obligatòria,
que estiguin correctament identificades i registrades a data 1 de gener de 2020.
No obstant això, per a aquelles comunitats autònomes que tinguin plenament implantat el sistema
d'identificació individual dels petits remugants, les femelles elegibles seran les que constin correctament
identificades individualment a 1 de gener de 2020.
Per a l'establiment del nombre de femelles elegibles de cada granja afectat per la reducció de la
comercialització de xais i cabrits, l'autoritat competent ha de prendre en consideració el percentatge
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estimat de femelles amb cries a la paridora de primavera, que es fixa en el 60%, així com la reducció dels
sacrificis de xais i cabrits en els mesos de març i abril de 2020 constatat en el Sistema Integral de
Traçabilitat Animal (SITRAN) respecte de el mateix període de l'any 2019, que s'estableix en un 40% per
als xais i un 20% per als cabrits, d'acord amb la fórmula següent:



Ovelles elegibles: Nombre de femelles declarades x 0,6 x 0,40.
Cabres elegibles: Nombre de femelles declarades x 0,6 x 0,20.

L'ajut es concedirà al nombre d'ovelles i cabres elegibles amb un màxim de 100 animals per beneficiari.
Aquest màxim de 100 animals s'aplica de manera independent a l'oví i a el cabrum.
Com es sol·licita l’ajut?
No hi haurà que sol·licitar-los. Aquests ajuts seran un complement dels ajuts associats destinats al
pagament per ovella i cabra a la DUN 2020. Per tant, el fet de ser perceptor de l'ajut de la PAC a aquestes
produccions farà que sigui automàticament beneficiari de la subvenció.
Els ajuts s'atorgaran en règim de concurrència competitiva, d'acord amb els criteris que fixaran les
comunitats autònomes, però s'ha de tenir en compte la condició de jove agricultor.
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