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Comencem a fer papers... i a pagar impostos!
El primer tràmit que cal fer per legalitzar-se 
com a pagès és sol·licitar l’alta en el cens d’em-
presaris, professionals i retenidors a l’Agència 
Tributària2. Es fa omplint el model 037 (persones 
físiques) que podem trobar a internet3 o com-
prar a qualsevol oficina d’Hisenda. Un cop ple el 
podem presentar telemàticament o si el tenim 
en paper, lliurar-lo a qualsevol dels organismes 
oficials amb registre (per exemple les oficines 
del DAAM) i ells ja faran la tramesa4. També po-
dem enviar-lo per correu certificat però a cor-
reus ens cobraran. Al registre (o a correus) ens 
han de segellar la còpia que ens quedarem.

Els pagesos, si no és que hi renuncien expressa-
ment, s’acullen al Règim Simplificat d’Agricul-
tura5. En aquest règim no es cobra IVA, només 
una compensació si es ven a altres pagesos o 
empreses, i el que es paga a Hisenda és en fun-
ció dels ingressos bruts. S’ha de portar un llibre 
de vendes i ingressos (no cal apuntar les despe-
ses6), que pot ser una fulla d’excel. Es computen 
com a ingressos les vendes, les subvencions i les 
feines i serveis fets per altri.

Si es ven a empresaris (cooperatives, boti-
gues,...) aquests faran una retenció a compte de 
la renta d’un 2%. Si més del 30% de les vendes 
són a particulars (sense factura) cal fer cada tri-
mestre un pagament fraccionat a compte de la 
renta (imprès 130). És paga un 2% dels ingressos 
bruts del trimestre.

Un cop l’any s’ha de fer la declaració de renta. 
No és una declaració complicada i a més la fan a 
les oficines d’hisenda. Els beneficis es calculen a 
partir dels ingressos bruts, aplicant un percen-
tatge que depèn del tipus d’activitat agrària. Per 
als que produeixen dins del mòdul 5 (cereals, cí-
trics, fruita seca, productes hortícoles, llegumi-
noses, raïm per a vi de taula sense denomina-
ció d’origen, fongs per al consum humà i tabac) 
es considera que el rendiment net o benefici és 
d’un 26% de l’ingrés brut. Si aquests mateixos 
productes fossin processats, aleshores el bene-
fici seria d’un 36%.

Per tenir una idea de què poden significar 
aquests números, amb un ingrés brut anual de 
19.500 € es calcularia un benefici de 5.070 €  (el 
26% de 19.500) i la declaració sortiria negativa 
perquè aquest benefici està per sota dels ingres-
sos nets mínims vitals per persona (5.151 €) a 
partir dels quals es tributa. 

A l’hora de fer la declaració de renta ens des-
comptaran totes les retencions que s’han prac-
ticat a compte (a les factures a clients o en les 
declaracions trimestrals) i si la declaració surt 
negativa, hisenda ens tornarà els diners.

La nostra estimada Seguretat Social7

Per donar-se d’alta d’autònoms en el Regim 
Especial Agrari de la Seguretat Social cal omplir 
un formulari8 i aportar la següent documenta-
ció:

Text: Redacció
Imatges: Magaly Castañeda

En aquest article resumim la paperassa que cal omplir per esdevenir un pagès o 
pagesa a la llei i quines obligacions burocràtiques suposa ser-ho. Per simplificar (i 
força) hem suposat que aquest pagès no té bestiar, només comercialitzarà producte 
no elaborat i serà pagès a títol personal (no des d’una empresa). En la segona part del 
text abordem la política de noves incorporacions al sector agrari a partir de la lectura 
de la tesi de la Neus Monllor1.

1. Explorant la jove page-
sia: camins, pràctiques i 
actituds en el marc d’un 

nou paradigma agrosocial. 
Estudi comparatiu entre el 

sud-oest de la província 
d’Ontario i les comar-
ques gironines. 2011.

2. El telèfon d’informació és 
el 901 33 55 33

3. http://www.agenciatri-
butaria.es/AEAT.internet/

Modelos_formularios/mo-
delo_037.shtml

4.  Podeu consultar quina és 
l’oficina amb registre que us 
queda més a prop a: http://

www10.gencat.cat/sac/
AppJava/registre.jsp

5. Si es té prou volum de 
negoci (es paguen moltes 
factures, es tenen llogats) 

compensa renunciar-hi.

6. Encara que està bé de 
fer-ho per poder calcular 

si surt a compte renunciar 
al Regim Especial i saber 

com va el negoci.

7. El telèfon d’infor-
mació de la Tresoreria 
de la Seguretat Social 

és el 901 50 20 50.

Fer-se pagès a la llei 
recursos
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- Rebut de contribució de la finca rústica o con-
tracte de lloguer
- Imprès de declaració d’activitat: núm. 37 d’Hi-
senda
- DNI

Un cop donat d’alta es paguen 196,82 € al mes si 
s’escull la base de cotització mínima (la base es 
situa entre els 850€  als 3200€ aproximadament). 
De manera optativa pot afegir-s’hi l’assegurança 
per accidents de treball i el dret a atur. La quota 
a pagar en aquest cas depèn del tipus d’activitat 
agrària que es dugui a terme. Per exemple, en el 
cas d’horticultura, tot plegat serien de 221,05 € al 
mes amb quota mínima.

L’imprés es pot baixar d’internet i un cop ple en-
viar-lo per correu certificat o registrar-lo en al-
guna oficina amb registre (cal quedar-se la còpia 
segellada).
 
I el nostre benvolgut 
Departament d’Agricultura 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) de la 
Generalitat de Catalunya no té cap registre de 
pagesos en actiu. Només cal anar al DAAM si es 
vol tenir bestiar o demanar alguna subvenció.

Les subvencions es sol·liciten totes a través de 
la DUN (Declaració Única Agrària) on es fa una 
descripció de l’explotació i s’escullen les subven-
cions a les quals es vol optar. La DUN es presenta 
de principis de febrer a finals d’abril. A través 
de la DUN es tramiten també els drets de pa-
gament de la PAC, que abans anaven lligats a la 
producció, però que després es van desvincular 
i es van associar com a drets històrics a cada 

persona que els havia percebut fins llavors. 
Aquests drets es poden comprar (es sol·licita als 
bancs) o hi pot haver algú que te’ls cedeixi (t’ha 
d’estimar molt). 

Si ets jove (< 40 anys) i t’incorpores de nou (no has 
estat donat d’alta d’autònom agrari, però pots 
haver estat contractat en el sector com a pagès 
amb anterioritat), pots sol·licitar drets de la PAC 
a la reserva nacional. També pots optar a la sub-
venció per a la primera instal·lació. Per poder-la 
sol·licitar s’ha de fer un Contracte Global d’Ex-
plotació (CGE) que és: “un acord de col·laboració 
entre l’Administració i la persona titular d’una 
explotació agrària que té per objectiu millorar la 
competitivitat de les explotacions i orientar-les 
cap a un desenvolupament rural sostenible.” Un 
contracte s’elabora a partir d’una diagnosi prè-
via i d’un pla d’explotació per als propers cinc 
anys. A partir d’aquí se sol·liciten els ajuts als 
que es creu que es pot accedir. En el cas d’ajuts 
per a la incorporació de joves s’ha de presentar 
un pla d’empresa del qual es pugui deduir que 
la renda procedent de l’explotació estarà entre 
el 35% i el 120% de la renda de referència (27.503 
€ l’any 2011). 
En definitiva pots aconseguir que et subvencionin:
- Cost de la primera anualitat d’un contracte 
d’arrendament de terres.
- Despeses notarials i registrals derivades de la 
primera instal·lació.
- Despeses financeres dels préstecs destinats a 
finançar el capital circulant el primer exercici.
- Despeses de permisos, llicències i autoritza-
cions administratives originades per la instal-
lació.
- Aportació econòmica a l’entitat associativa o 
societària.
- Adquisició de drets de producció de caràcter 
individual i transferible.
- Despeses d’avals de préstecs.
- Pagament dels drets hereditaris als cohereus.
- Adquisició i condicionament de l’habitatge que 
constitueixi residència habitual.
- Adquisició de capital territorial.
- Adquisició i/o adequació del capital de l’explo-
tació.
- Despeses dels projectes visats i plans empre-
sarials fins al 12% de l’import de les actuacions.

Pel que fa a l’adquisició i/o adequació del capi-
tal de l’explotació, val a dir que només es sub-
venciona la compra de maquinària nova, no de 
segona mà. Com a contrapartida, si la subven-
ció s’aprova, s’haurà de fer  formació persona-
litzada que tutorarà un professor de l’escola de 
capacitació agrària (ECA) que el DAAM atorga. 
Fins ara, un jove que decideixi incorporar-se i 
que ja hagi cursat un cicle formatiu agrari, ha 
de fer un mínim de 80 hores més. En canvi, una 
persona sense formació agrària prèvia ha de fer 
al voltant de 400 hores. Tant en un cas com en 
l’altre, el Departament atorga dos anys de coll 
per completar els itineraris formatius.

Si tens més de 40 anys o ja has treballat abans 
a l’agricultura sempre pots demanar un ajut per 
modernització de l’explotació. També cal redac-
tar, prèviament, un Contracte Global d’Explota-
ció. En aquest cas les inversions subvenciona-
bles són:
- Construcció, adquisició o millora d’immobles, 
amb exclusió d’habitatges.

8. http://www.seg-social.
es/prdi00/groups/pu-
blic/documents/bina-

rio/099862.pdf
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- Adquisició i instal·lació de nova maquinària i 
equips, inclosos els programes i suports infor-
màtics
- Inversions en cultius llenyosos
- Un màxim del 12% de les despeses vinculades 
als dos primers punts, especialment honoraris 
d’arquitectes i enginyers

Algunes reflexions
La Neus Monllor, en la tesi doctoral9 que va de-
fensar l’any passat, estudia els camins d’incor-
poració seguits per joves agricultors del sud-
oest de la província d’Ontario (Canadà) i de les 
comarques gironines. L’itinerari d’incorporació 
d’aquests joves el podem dividir en diferents 
fases (figura 1). Hi ha un període de planifica-
ció i un punt de partida que enceta el període 
d’incorporació. Cada període es pot dividir en 
fases que determinen necessitats específiques 
i diferents. 

Per lògica, sembla que el moment en què el pa-
gès hauria de legalitzar la seva activitat seria en 
el punt de partida, però resulta que, a Girona i 
a Ontario, l’etapa d’arrencada es viu de manera 
molt diferent si t’incorpores a l’explotació fami-
liar o ets un pagès nouvingut. Els fills de page-
sos segueixen un itinerari molt més marcat per 
l’activitat agrària dels seus pares . En canvi els 
pagesos nouvinguts tenen més opcions i és molt 
probable que experimentin abans de prendre’n 
una de definitiva. En el primer cas és possible 
que es tinguin les idees prou clares i el suport 
suficient com per elaborar un Contracte Global 
d’Explotació que permeti optar a la subvenció 
de primera instal·lació. Ara bé, si ets nouvingut, 
és molt probable que necessitis aquesta etapa 
per explorar el camí definitiu i aconseguir els re-
cursos necessaris per encetar-lo. És massa aviat 
per tenir les idees clares i emprendre inversions 
costoses. Si et dones d’alta en aquest moment 
perds el dret a demanar la subvenció d’incor-
poració que podria ser interessant de demanar 
més endavant, quan t’hagis aclarit. 

Ens diu Monllor: “per a la pagesia tradicional que 
ja té l’estructura muntada, l’ajut és un bon suport... 
És un ajut continuista que esperona el jove a incorpo-
rar-se i a fer una inversió. Però per als joves que no 
tenen una estructura muntada és un ajut insuficient. 
El servei públic català no posa a l’abast de la pagesia 
nouvinguda una programa adequat a les seves neces-
sitats: per cercar terra, per trobar ramat, per assolir 
els coneixements específics adequats, per projectar 

l’empresa des d’un punt de vista alternatiu, etc.” i 
afegeix: “de fet el model agrari deslligat de l’entramat 
industrial troba més suport en la societat civil que en 
l’administració pública.”

Potser ens caldria redefinir la nostra manera de 
facilitar les incorporacions. Com diu ella matei-
xa:  “Fer política agrària és molt més que adaptar les 
normatives europees a un context local, és programar 
tota una sèrie d’actuacions i plans amb uns objec-
tius molt concrets i determinats que donin resposta a 
les principals problemàtiques detectades al territori. 
Catalunya encara no ha decidit quants pagesos i page-
ses vol, ni quantes explotacions agràries han de viure 
dignament. El Departament d’Agricultura hauria de 
deixar clara la seva política de suport a la pagesia 
catalana... Si el Departament d’Agricultura vol veure 
com en els propers anys s’incorporen més persones 
al sector agrari ha de començar per reconèixer que 
hi ha moltes tipologies de joves i ha d’entendre que 
la incorporació és un procés on calen diferents línies 
d’actuació per a cadascuna de les fases.”

I també ha d’entendre que les persones que té 
treballant en el territori han de fer-se seu el va-
lor de la incorporació de nous pagesos i pageses, 
assessorant i acompanyant en la mesura que si-
gui possible, cosa que és evident que no sempre 
succeeix (la primera visita a una oficina comar-
cal per escriure aquest article només va aconse-
guir la derivació cap a un gestor i cap a hisenda). 
Evidentment sempre és més fàcil exigir –que es 
compleixi la normativa, que es presentin els pa-
pers,...– que no pas ajudar, però si la tendència 
no s’inverteix, aviat no quedaran massa page-
sos o pageses a qui exigir ni demanar. y

Si estàs a l’atur... 

Pots suspendre la prestació i donar-te d’alta d’autò-
noms. Si en menys de dos anys et repenses, pots 
recuperar l’atur en el punt on el vas deixar. També 
pots capitalitzar l’atur per invertir-lo en la teva nova 
empresa. Et donaran fins al 60%  (fins al 80% si ets 
home menor de 30 anys o dona menor de 35) del 
que et queda pendent de cobrament tot d’un cop, 
però cal justificar que les despeses s’ajusten als ob-
jectius de l’empresa. La resta pot anar a càrrec de 
les quotes d’autònom de la Seguretat Social.  Si no 
vols fer inversions pots sol·licitar igualment que es 
paguin les quotes de la Seguretat Social a càrrec 
al teu atur. 

Figura 1.- El camí per esdevenir pagès. Font: Neus Monllor.

9.  Podeu trobar-la a 
http://www.laccb.cat/ca/
espai-tomata/la-pagesial

PUNT DE 
PARTIDA

PERIODE DE
PLANIFICACIÓ

Exploració Decisió Arrencada

Cada FASE té unes necessitats específiques i diferents

Redefinició Establiment Consolidació

PERIODE 
D’INCORPORACIÓ

0-3 anys 4-7 anys 8-10 anys <11 anys

http://www.laccb.cat/ca/espai-tomata/la-pagesia

