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Què és

� El DEAC 

� és un sistema integrat de dades que permet conèixer via
Internet, de forma integrada, permanent i actualitzada la
informació de les explotacions agràries de Catalunya.

� recull la informació que el DAAM disposa en diferents
registres i aplicacions, amb l’objectiu d’integrar-la i
homogeneïtzar-la i així, facilitar les relacions entre el c iutadà i
l’administració.



Objectius:

� Facilitar al ciutadà l’accés a la informació

� Flexibilitzar la qualificació com a  prioritàries a les 
explotacions agràries 

� Potenciar la simplificació administrativa



Accés a la informació

� Consulta individualitzada a través d’Internet

� Mostra de les dades integrades de les explotacions

� Informació actualitzada



Millores

� Punt de consulta ÚNIC de dades: 

Agrícoles: superfície, cultiu, varietat, règim de tinença...

Ramaderes: espècie,capacitat, cens... 

Del titular: Agricultor Professional, Adreça, Compte bancari...

De l’explotació: Unitats de treball, Tipus d’activitat...

� Informació actualitzada i homogènia







Millores actuals

Abans Després

Informació en diferents 
registres

Informació única

Consulta per l’administració Consulta pel ciutadà via Internet 
amb codi i contrasenya

Informació actualitzada Informació actualitzada i 
homogènia

Obtenir llistats i informes 
per l’administració

Obtenir llistats i informes 
individualitzats pel ciutadà



Millores previstes

Incorporació de dades relatives a

Ajuts i subvencions

Drets de producció

Atributs de l’explotació: Producció Integrada / Producció Ecològica / 
Distintius d’origen i qualitat agroalimentària, ...

Registre Oficial de Maquinària Agrícola

Assegurances agràries, Formació Agrària...



Qualificació de l’explotació agrària com a prioritària (EAP)

Les explotacions agràries que reuneixen unes
determinades característiques poden sol·licitar la
qualificació d’explotació agrària prioritària per tal de:

� Obtenir avantatges fiscals i accés a determinats ajuts i 
quotes de producció

� Manteniment econòmic de l’explotació i millora de la 
qualificació professional dels titulars

� Correcció dels desequilibris estructurals i foment de 
sistemes agraris sostenibles



Explotacions Agràries Prioritàries per comarques



Explotacions Agràries Prioritàries per Serveis Territorials



Millores

� Facilita la qualificació a les explotacions situades:
� en zones de muntanya, 

� en desfavorida

� i Xarxa Natura 2000

� Simplifica el càlcul per Agricultor Professional

� Exigeix cotització al RETA

� Facilita la titularitat a les dones

� Facilita el relleu a les explotacions
� jubilacions

� incapacitat laboral permanent

� mort del titular



Edat dels titulars d’Explotacions Agràries Prioritàries



Titularitat de les Explotacions Agràries Prioritàries



Millores

Abans Després

Zones de muntanya Zones de muntanya,
Zones desfavorides
i Xarxa Natura 2000

Càlcul complex condició d’AP Càlcul AP senzill

Cotització al RETA agrari Es reconeix altres tipus de 
cotització al RETA

La dona accedeix a la titularitat 
aportant 1UTA

La dona accedeix aportant 
0,8 UTA

Relleu del titular pel cònjuge amb 
compromisos

Relleu per a tothom amb 
compromisos



Simplificació administrativa

� Simplificació normativa i de tràmits per l’Administració 

� Reducció de tràmits i accés a les dades pel ciutadà



Millores

� Eliminació de tràmits administratius:  altes, baixes, 
modificacions....

� Simplificació normativa: derogació Decret 263/2003 i 97/1997

� Actualització de dades de manera automatitzada

� L’accés del ciutadà a les dades permet:
� Simplificar tràmits 

� Millorar la gestió i el control de l’explotació.



Millores

Abans Després

Tràmits de: altes, baixes, 
modificacions...

Eliminació de tots els tràmits

Decret 263/2003 i Decret 97/1997 Únic Decret: 44/2012

Actualització de dades en funció de 
les necessitats de cada registre

Actualització setmanal i 
automatitzada

Accés a les dades amb visita a les OC Accés a les dades via Internet



Avantatges 

A través de:

1. sistema integrat únic dades del DAAM: DEAC

2. flexibilització dels criteris de qualificació EAP

3. simplificació documental

S’aconsegueix:

� Increment del nombre d’explotacions agràries amb 
avantatges fiscals i accés a determinats ajuts 

� Transparència en la informació



Gràcies per la 
vostra atenció !

www.gencat.cat/daam /


