Fitxa Interpretativa núm. 2: CGE abreujat. Mesura Agroambiental

Agricultura ecològica

Objectius de la mesura:

Requisits de la mesura:

L’objectiu de la mesura és estimular
la conversió de nous productors cap
a l’agricultura ecològica així com
ajudar a mantenir els actuals dins
aquest sistema de producció, basat
en pràctiques agrícoles sostenibles i
compatibles amb el medi ambient i
amb la qualitat dels productes, i
reforçar la presència d’aquests
productes en el mercat nacional.



Estar inscrit/a al Registre d’Operadors del Consell Català
de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) i complir
totes les obligacions que se’n derivin. Caldrà que la
sol·licitud d’inscripció al CCPAE s’hagi efectuat amb
anterioritat al 30 de juny de l’any 2011.



Mantenir la superfície de conreu, sense disminuir-la,
acollides a aquesta actuació durant almenys 5 anys. Pels
conreus llenyosos caldrà mantenir la mateixa superfície
acollida al compromís i pels mateixos conreus.



Acollir-se amb les superfícies mínimes de conreu
següents:
o Conreus herbacis: 2 ha
o Hortícoles a l’aire lliure i sota coberta: 0,5 ha
o Olivera, avellaner, altra fruita seca, vinya per
vinificació i raïm de taula: 2 ha, en cadascun
d’aquests.
o Fruiters de llavor, de pinyol i cítrics: 1 ha, en
cadascun d’aquests.



Certificar el compliment de les normes de producció que
regulen la producció ecològica a través del Consell Català
de la Producció Agrària Ecològica, d’acord amb la
normativa vigent (Reglament (CE) núm. 834/2007, del
Consell, de 28 de juny, DOUE L 189, de 20.7.2007) i amb
el quadern de normes tècniques de la producció agrària
ecològica de Catalunya.

Beneficiaris:
Es podran beneficiar de l’ajut totes
les persones titulars d’explotacions
agràries que compleixin amb els
compromisos
agroambientals
d’aquest tipus de producció i que
estiguin inscrites al Consell Català
de la Producció Agrària Ecològica, i
que subscriguin mitjançant el CGE
la present actuació agroambiental.
Qui pot sol·licitar l’ajut:
Per l’any 2011 poden sol·licitar
l’ajut tant nous sol·licitants que es
vulguin
acollir
a
la
nova
convocatòria, com els beneficiaris
que ja tinguin l’ajut concedit i
que hagin de renovar els
compromisos de la campanya
anterior.
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Compromisos Principals:


No conrear la mateixa espècie en altres parcel·les de
l’explotació on no s’utilitzin els mètodes d’agricultura
ecològica.

Compromisos Secundaris:


Omplir i mantenir actualitzat el quadern d’explotació
específic per a la producció agrària ecològica on
s’inscriuran totes les operacions de conreu realitzades en
cadascuna de les parcel·les.



Realitzar la formació específica establerta per a la
producció ecològica segons l’Ordre ARP/52/2003, de 4 de
febrer. El termini màxim per a la inscripció o matriculació
en els centres oficials serà el 15 d'octubre de l’any de
sol·licitud i la seva realització i homologació fins al 15
d'octubre de l’any posterior a la sol·licitud.
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Quantia dels ajuts:
Els ajuts que es concediran si preval la reconversió (qualificació que tenen les explotacions en el
període de transició entre la producció convencional i l’ecològica) i els ajuts un cop acabada la
reconversió (quan la qualificació és ecològica), per hectàrea i any són:
euros/ha
reconversió
219
127
170
600
270
195
557,58
586,84
380
420
500
520
310
380
594

Conreu
COP* de regadiu
COP i farratges de secà
farratges de regadiu
arròs
olivera
altra fruita seca
avellaner secà
avellaner regadiu
fruiters de llavor
fruiters de pinyol
cítrics
raïm de taula
vinya de vinificació
hortícoles a l’aire lliure
hortícoles sota coberta

euros/ha
ecològic
175
102
136
480
216
156
446,06
469,47
304
336
400
416
248
304
475

*

( COP: Cereals-Oleaginoses-Proteaginoses)

Valor de l’UMCA:
Conreu
COP de regadiu
COP i farratges de secà
farratges de regadiu
arròs
olivera
altra fruita seca
avellaner secà
avellaner regadiu
fruiters de llavor
fruiters de pinyol
cítrics
raïm de taula
vinya de vinificació
hortícoles a l’aire lliure
hortícoles sota coberta
avellaner de secà
avellaner de regadiu
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UMCAS
30
30
30
20
20
15
15
15
15
15
15
10
15
10
10
15
15
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Documentació específica:
 Si és el primer any de sol·licitud de l’ajut, pla agroambiental en el qual es descriu la situació de
partida de l’explotació, així com els objectius a assolir
 En cas de ser receptor de subrogació total o parcial, cal fer-ho constar expressament a la DUN en
cada un dels recintes subrogats i adjuntar la documentació justificativa (impres i-2713 que es
genera al imprimir la DUN, degudament signat i en cas de defunció del anterior beneficiari, a més
documents acreditatius dels drets del subrogat).
Mesures agroambientals incompatibles:
-

Producció Integrada.
Agricultura racional i de conservació en el conreu de la fruita de closca
Sistemes alternatius a la lluita química per al conreu de la vinya.
Millora i foment de prats i pastures en zones de muntanya.
Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat.
Gestió de les zones humides incloses en el conveni RAMSAR.
Millora dels hàbitats esteparis de la Plana Agrícola de Xarxa Natura 2000
Ramaderia ecològica per als mateixos conreus.

Declaració a la DUN:


A la DUN cal marcar correctament a nivell de recinte l’opció adient segons si la superfície és de
reconversió cap a l’agricultura ecològica o ja és d’agricultura ecològica. A la DUN 2010
s’incorporen informació sobre la inscripció del recinte al CCPAE en data 15 d’octubre de 2009. Es
una dada orientativa que informa de la inscripció del recinte al CCPAE en reconversió o en
ecològic, sense acreditar que la inscripció sigui a nom del sol·licitant de l’ajut, per la qual cosa cal
confirmar aquestes dades per tal que la inscripció i la declaració sigui correcta. A més s’ha de
tenir en compte que les dades de retorn de DUN corresponen sempre a la declaració de l’any
anterior i per tant es pot donar el cas que un recinte declarat de reconversió el 2009 sigui ja
ecològic al 2010 i per tant s’hagi de canviar l’opció a declarar a la DUN 2010.



A la DUN cal marcar a nivell de recinte, si s’escau, la casuística d’arrencada o de canvi de
parcel·la/recinte i presentar l’imprés signat a l’Oficina Comarcal del DAR..



En cas de ser receptor de subrogació total o parcial, a la DUN cal marcar-ho a nivell de recinte,
adjuntar la documentació justificativa i fer els corresponents canvis al CCPAE en els terminis
establerts.

Preguntes freqüents:
1. Entren a l’ajut la producció d’oleaginoses i proteaginoses?
Sí, són cultius que es contemplen a la convocatòria de l’ajut. A la DUN es correspon a les mesures
amb literal Cereal, Oleag i Proteag. o abreujat COP.
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2. Es pot haver sol·licitat l’ajut de producció integrada al 2010 i enguany el de producció ecològica per
a la mateixa explotació?
Tal com s’estableix a l’article 27, apartat 11 del Reglament (CE) 1974/2006 de la Comissió de 15 de
desembre de 2006, per la qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 1698/2005 del
Consell relatiu a l’ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER), els estats membres podran autoritzar que un compromís es
transformi en un altre durant el seu període d’execució sempre que entre d’altres raons, la transformació
constitueixi un benefici indiscutible pel medi ambient i el benestar dels animals. Així, com la producció
ecològica implica el compliment d’uns compromisos superiors als establerts a la producció integrada,
s’admet aquest canvi sense la reclamació dels pagaments dels anys anteriors, i començant al 2011 un
nou període de compromís de 5 anys.
3. El suplement d’aplicació de mètodes alternatius a la lluita química present a l’ajut de Producció
Integrada també és aplicable a les explotacions que es troben en Agricultura Ecològica?
No, no existeix aquest suplement per a l’ajut de Agricultura Ecològica, ja que la norma específica de la
Producció Agrària Ecològica, preveu com a únics mètodes possibles de lluita contra plagues i per tant
obligatoris exclusivament aquest tipus de mètodes.
4. Quina és la formació exigida?
La formació exigida per l’ajut és la que estableix la Ordre ARP/52/2003. Aquesta formació es pot
realitzar a través de les escoles de capacitació agrària del DAAM (hi ha modalitats presencials o a
distància) o dels cursos homologats que s’ofereixin. Per ampliar més informació us podeu adreçar al
Servei de Formació del DAAM, a l’ECA de Mas Bové i a la web del DAAM en l’apartat de Formació.
5. És vàlida alguna altra formació?
En el cas en que s’hagi realitzat un altre tipus de formació, per tal que aquesta sigui vàlida per a l’ajut,
s’haurà de comprovar el seu contingut per veure si es pot assimilar a la formació exigida. Per tal de fer
aquest tràmit s’haurà de presentar a la corresponent Oficina Comarcal, el diploma del curs realitzat i el
seu programa per tal que el Servei de Formació del DAR determini la seva equivalència.
6. Si vaig realitzar el curs durant l’anterior període de compromisos, cal que el torni a realitzar?
No, el curs homologat només s’ha de realitzar un cop.
7. Durant els 5 anys de compromís, es pot realitzar una arrencada d’una plantació de fruiters vella i
plantar una de nova en la mateixa parcel·la? Quin conreu hem de declarar a la DUN?
Sí que es pot. L’arrencada d'una plantació al final del seu cicle productiu es considera un mètode
adequat per a complir la finalitat de l'ajut. El temps màxim que es pot deixar descansar el sòl abans de
tornar a plantar, en les superfícies amb compromís d’aquest ajut és de 12 mesos. Durant aquest
període de descans, només es podran conrear adobs en verd (combinacions de cereals i lleguminoses,
per exemple: veça-civada).
Pel que fa a la declaració a la DUN, si l’arrencada ja s’ha efectuat o s’efectuarà properament, però no
s’implantarà el nou cultiu llenyós fins la propera tardor-hivern, s’haurà de declarar en el recinte el cultiu
anterior a l’arrencada (donat que encara no hem implantat el nou), marcar “Arrencada” i omplir “Dades
complementàries”, indicant en “conreu previst” el cultiu llenyós que previsiblement es plantarà i
declararà la propera campanya i indicar el període (mesos) de descans previst.
Si no es deixa període de descans, i per tant ja s’ha realitzat o es realitzarà properament la nova
plantació de cultiu llenyós, a la DUN s’haurà de declarar la nova plantació. Per tal de facilitar els controls
posteriors i evitar que l’arrencada es consideri un trencament del compromís agroambiental, s’haurà de
marcar “Arrencada” i omplir “Dades complementàries” indicant en “conreu previst” l’espècie llenyosa
que ja s’ha plantat. Aquesta casuística implica que en l’imprès de sol·licitud d’arrencada que es genera,
coincideixin el “cultiu anterior a l’arrencada” i el “conreu que es preveu”. Per tal de facilitar-ne una
correcta interpretació, caldrà que s’informi “1” en el camp “període de descans”, per tal d’assenyalar que
s’ha arrencat i plantat en la mateixa campanya, sense deixar període de descans.
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8. Es podran acollir a l’ajut les noves superfícies en que s’ampliï l’explotació?
A partir de la segona anualitat de l’ajut es podrà ampliar la superfície declarada un màxim de 3 ha
respecte la primera campanya sempre que el primer any s’hagi concedit un mínim de 3 ha (si no arriba
a 3 ha es podrà incrementar com a màxim el doble de la superfície comprovada el primer any). Aquest
increment es podrà efectuar durant el segon i tercer any de compromís, per tant el 2011 només poden
incrementar els sol·licitants que van iniciar el compromís el 2009 o el 2010.
9. Es pot realitzar un canvi de la parcel·la de conreu inclosa en el contracte agroambiental?
De forma general no es pot fer, però hi ha casos que agronòmicament és aconsellable i justificable
tècnicament realitzar el canvi de parcel·la per evitar problemàtiques generades pel conreu anterior. En
aquest cas caldrà que les noves parcel·les estiguin inscrites al CCPAE i marcar a la DUN a nivell de
recinte “canvi de parcel·la”. Això generarà un imprès normalitzat que s’haurà de presentar com a
documentació complementària a la DUN, dins del termini de presentació de sol·licituds.
Els casos que està permès la realització de canvi de parcel·la són la fi de la vida productiva dels
conreus llenyosos, tant per causes naturals com per calamitats naturals o expropiacions forçoses. No es
permetrà un canvi de parcel·la per motiu de finalització de contracte d'arrendament. Només
s’acceptaran canvis pels conreus que tinguin Norma Tècnica de Producció Agrària Ecològica i ajut
convocat, però en cap cas es permetrà el canvi de conreus llenyosos a conreus hortícoles.
Per canvis de parcel·la que impliquin una superfície inferior a la compromesa inicialment, s’acceptarà
una tolerància del 5%. S’acceptaran canvis de parcel·la per un màxim de superfície del 50% respecte la
superfície original compromesa.
Per les parcel·les que en un any determinat provinguin de subrogació no es permetrà un canvi de
parcel·la, és a dir, les subrogacions són per parcel·les no per superfícies. Les parcel·les noves que
s'acceptin no es podran tornar a canviar en la resta del període de compromís.
10. Com puc saber si els recintes pels que demano ajut d’Agricultura Ecològica són de reconversió o
ecològics?
Cada productor ha de conèixer i comprovar que els recintes que declara estan correctament inscrits al
CCPAE per tal de poder cobrar correctament l’ajut. Aquesta informació figura a la resolució facilitada pel
CCPAE. Això significa que han d’estar inscrits al mateix nom que el sol·licitant de l’ajut de l’Agricultura
Ecològica i en “ecològic” o en “reconversió” segons correspongui.
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