Fitxa Interpretativa núm. 1: CGE abreujat. Mesura Agroambiental

Producció integrada

Objectius de la mesura:

Requisits de la mesura:

L’objectiu de la mesura és reduir la
contaminació
d’aigües
i
sòls
fomentant l’adopció de metodologies
de producció vegetal que utilitzin al
màxim els recursos i mecanismes de
producció
naturals
per
tal
d’assegurar a llarg termini una
agricultura sostenible i la protecció
dels recursos naturals i les normes
tècniques específiques per a cada
tipus de conreu, tot utilitzant
mètodes alternatius a la lluita
química.

 Estar inscrit al Registre de productors de producció
integrada amb la totalitat de la superfície acollida a l’ajut i
complir les obligacions que se'n deriven. Caldrà que la
sol·licitud d’inscripció al Consell Català de la Producció
Integrada (CCPI) s’hagi efectuat abans del 30 de juny del
2011.

Beneficiaris:
Es podran beneficiar dels ajuts les
persones
titulars
d'explotacions
agràries que siguin persones
agricultores professionals que
tinguin més del 50% de la renda total
que provingui d'activitats agràries o
d'altres de complementàries en cas
de persones físiques, o empresa
agrària prioritària, en cas de
persones
jurídiques,
segons
estableix la legislació aplicable a
Catalunya,
i
subscriguin
els
compromisos agroambientals amb
superfícies de conreu de fruita de
pinyol i de llavor, fruita de closca,
cítrics, olivera, hortalisses, així com
el de realitzar producció integrada, i
que subscriguin mitjançant el CGE
aquesta actuació agroambiental.

Qui pot sol·licitar l’ajut:
Pel 2011 aquesta línia es qualifica
de renovació per la qual cosa
només l’han de sol·licitar aquells
beneficiaris que han de renovar els
compromisos de la campanya
anterior.
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 Certificar a través d’una entitat acreditada o del CCPI el
compliment de les normes de producció establertes al
Decret 413/2006 i les normes tècniques per a cada un dels
conreus, així com les obligacions del Decret 241/2002 que
regula la producció integrada a Catalunya.
 Utilitzar obligatòriament en les superfícies acollides a
aquest ajut, situades en zones de tractament obligatori,
tècniques alternatives a la lluita química contra plagues,
com la confusió sexual amb feromones, la captura
massiva, l'atracció i mort, quimioesterilització, insecticides
biològics o també de control biològic eficaç i provat, en cas
que el nivell de propagació faci necessari el seu control i
amb la prescripció prèvia de la persona tècnica en
producció integrada, en els conreus i plagues següents:
o Fruiters de llavor: Ceratitis capitata (mosca de la
fruita), Cydia pomonella (carpocapsa), Zeuzera pyrina
(barrinador fusta), i/o Synanthedon myopaeformis
(sesia).
o Fruiters de pinyol: Ceratitis capitata (mosca de la
fruita).
o Cítrics: Ceratitis capitata (mosca de la fruita).
o Fruits de closca: Zeuzera pyrina (barrinador de la
fusta) en avellaner i noguer i/o Cydia sp. (carpocapsa)
en noguer.
o Olivera: Bactrocera oleae (mosca de l'olivera).
o Hortícoles: fomentar el desenvolupament de fauna útil:
parasitoides i/o depredadors.
 En cas de superfícies on aquestes actuacions estiguin
subvencionades a través d'ajuts a les agrupacions de
defensa vegetal (ADV), els beneficiaris podran acollir-se a
les següents tècniques alternatives a la lluita química, per
tal d'accedir a la prima completa d'aquest ajut:
o Fruiters de llavor: confusió sexual contra Zeuzera
Pyrina, l'ús del virus de la Granulosi contra la
carpocapsa i/o el Bacillus thuringiensis contra les
erugues de la pell.
o Fruiters de pinyol: la confusió sexual contra Grapholita
molesta i/o Anarsia lineatella i/o el Bacillus thuringiensis
contra les erugues de la pell.
o Hortícoles: la confusió sexual o Bacillus thuringiensis
contra Helicoverpa arminigera o altres erugues.
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Producció integrada
 Quan el nivell de propagació de la plaga no permeti fer un control efectiu amb mètodes alternatius
a la lluita química, es podran aplicar tractaments amb els productes fitosanitaris autoritzats en el
conreu, amb la prescripció prèvia de la persona tècnica de producció integrada.
 Mantenir una superfície mínima homogènia i contínua per tal que els sistemes alternatius a la lluita
química tinguin la màxima efectivitat (a les zones de lluita obligatòria caldrà fer-ho per a la totalitat
de la superfície). Segons el tipus de conreu i de plaga, les superfícies mínimes i els mitjans que es
poden utilitzar seran els següents:
FRUITERS DE LLAVOR:
 Ceratitis capitata: captura massiva (mass trapping) en un mínim d'1 ha i el número de
trampes/ha que determini la persona tècnica de producció integrada, que com a mínim serà
de 50 trampes/ha, o altres sistemes com l’atracció i mort o la quimioesterilització.
 Cydia pomonella: confusió sexual en un mínim d'1 ha i el número de difusors que estableixi
el tècnic de producció integrada o l’etiqueta del producte.
 Zeuzera pyrina: confusió sexual en un mínim de 2 ha i el número de difusors/hectàrea que
estableixi la persona tècnica en producció integrada.
FRUITERS DE PINYOL:
 Ceratitis capitata: captura massiva (mass trapping) en un mínim d'1 ha i el número de
trampes/ha que determini el tècnic de producció integrada, que com a mínim serà de 50
trampes/ha, o altres sistemes com l’atracció i mort o la quimioesterilització.
CÍTRICS:
 Ceratitis capitata: captura massiva (mass trapping) en un mínim de 0,5 ha i el número de
trampes/ha que determini la persona tècnica en producció integrada, que com a mínim serà
de 50 trampes/ha, o altres sistemes com l’atracció i mort o la quimioesterilització.
FRUITERS DE CLOSCA:
 Zeuzera pyrina: confusió sexual en un mínim de 2 ha i el número de difusors/hectàrea que
estableixi la persona tècnica en producció integrada.
 Cydia sp.: confusió sexual en un mínim d'1 ha i el número de difusors que s’estableix la
persona tècnica en producció integrada.
OLIVERA:
 Bactrocera oleae: captura massiva (mass trapping) en un mínim d'1 ha i el número de
trampes/ha que determini la persona tècnica en producció integrada, que com a mínim serà
de 50 trampes/ha, o altres sistemes com l’atracció i mort.
HORTÍCOLES:
 Introducció de fauna útil (parasitoides i/o depredadors): en hivernacle no s’estableix
superfície mínima, i a l’aire lliure el que estableixi la persona tècnica de producció integrada
en cada conreu.
 Es podran acceptar altres sistemes alternatius a la lluita química amb l’informe previ favorable del
Servei de Sanitat Vegetal del DAR.
 En cas de no assolir la superfície mínima exigida, perquè sigui efectiu el sistema de lluita, els
agricultors podran associar-se en agrupacions de defensa vegetal (ADV) o altres entitats.
 Mantenir sense disminuir la superfície de les parcel·les de conreu acollides a la producció integrada
durant almenys cinc anys.
 Acollir-se a l’ajut amb les superfícies mínimes següents:
o
o

Fruiters de llavor, pinyol, cítrics, fruiters de closca i olivera: 1 ha per cadascun d'aquests.
Conreu hortícoles a l'aire lliure i hortícoles sota coberta: 0,5 ha per cadascun d'aquests.
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Compromisos bàsics:
 Aplicar les tècniques de lluita alternatives a la lluita química en aquelles zones i espècies en les que el
DAR hagi definit anualment com a zones on és obligatòria la seva utilització. Per a la resta de zones,
es podrà optar per realitzar o no aquest tipus de control, sempre d'acord amb la persona tècnica en
producció integrada de l'explotació. Per a l'any 2011 les zones i conreus on és obligatòria la
utilització de les tècniques de lluita biològica són les següents:
Fruiters de llavor:
 Ceratitis capitata (mosca de la fruita)
-Demarcació de Girona: comarques del Gironès, la Selva, el Pla de l'Estany, l'Alt Empordà i el Baix
Empordà.
-Demarcació de Lleida: comarques del Pla d'Urgell, l'Urgell, el Segrià i la Noguera.
Nota: únicament per a plantacions de pomeres de les varietats primerenques del Grup Gala (Galaxy,
Brookfield, Royal Gala,Mondial Gala, Schniga, ...)
 Cydia pomonella (Carpocapsa)
-Demarcació de Girona: comarques del Gironès, la Selva, el Pla de l'Estany, l'Alt Empordà i el Baix
Empordà.
-Demarcació de Lleida: comarques del Pla d'Urgell, l'Urgell, el Segrià i la Noguera.
Nota: únicament per a plantacions de pomeres de les varietats primerenques del Grup Gala (Galaxy,
Brookfield, Royal Gala,Mondial Gala, Schniga, ...)
Fruiters de pinyol:
 Ceratitis capitata (mosca de la fruita)
-Demarcació de Lleida: plantacions de fruiters de pinyol de collita al juliol, agost i setembre de la
comarca del Segrià dels municipis d'Aitona, la Granja d'Escarp, Massalcoreig, Sarroca de Lleida,
Seròs, Soses, Sudanell, Sunyer i Torres de Segre.
-Demarcació de Girona: plantacions de fruiters de pinyol de collita al juliol, agost i setembre de les
comarques de l'Alt i el Baix Empordà.
-Demarcació de Barcelona: plantacions de fruiters de pinyol de collita al juliol, agost i setembre de
les comarques de l'Alt Penedès i del Baix Llobregat.
Cítrics:
 Ceratitis capitata (mosca de la fruita)
-Comarques del Montsià i el Baix Ebre.
-Nota: únicament les varietats susceptibles objecte de tractament que són les de maduració abans
de la varietat Nules.
Fruits de closca:
 Avellaner: Zeuzera pyrina (barrinador de la fusta)
-Municipis de Tarragona: Constantí.
Olivera:
 Bactrocera oleae (mosca de l'olivera)
- Comarques del Baix Ebre, el Montsià i la Ribera d'Ebre.
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Hortícoles:
 Fauna útil: parasitoides i/o depredadors.
- Plantacions de tomàquet en hivernacle.
 En el cas d'intervenció química, s'han d'utilitzar exclusivament les matèries actives autoritzades per a
cada conreu, per a l'aplicació de la producció integrada d'acord amb criteris de toxicitat, efectes sobre
la fauna auxiliar i menor impacte ambiental, entre d'altres, criteris que són revisats periòdicament.
Compromisos principals:
 Aplicar la producció integrada a la totalitat de la superfície de l'explotació dedicada a la mateixa
orientació productiva (conreu i/o espècie), objecte d'ajut, independentment que l'explotació estigui
formada per diverses finques.
Compromisos secundaris:
 Omplir i mantenir actualitzat un quadern d'explotació específic per a la producció integrada on
s'inscriuran totes les operacions de conreu realitzades en cadascuna de les parcel·les.
 Realitzar la formació específica establerta per a la producció integrada, d'acord amb el que especifica
l'Ordre ARP/69/2003, de 14 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.
Quantia dels ajuts:
Conreu
Fruiters de llavor
Fruiters de pinyol
Cítrics
Fruiters de closca
Olivera
Hortícoles a l'aire lliure
Hortícoles sota plàstic

euros/ha
301
358
346
184
246
304
565

D’aquesta manera, la prima que cobraran aquelles persones productores que no justifiquin la realització
d’aquests sistemes en la totalitat de la superfície en zona no obligatòria serà la següent:
Conreu
Fruiters de llavor
Fruiters de pinyol
Cítrics
Fruiters de closca
Olivera
Hortícoles a l'aire lliure
Hortícoles sota plàstic
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Valor de l’UMCA:
Conreu
Fruiters llavor
Fruiters pinyol
Cítrics
Fruiters de closca
Olivera
Hortícoles aire lliure
Hortícoles sota coberta

UMCA (ha)
15
15
20
15
20
15
15

Documentació específica:
 Si la superfície prové de subrogació, pla agroambiental en el qual es descrigui la situació de partida
de l’explotació, així com els objectius a assolir.
 Factures justificatives de l’aplicació de sistemes alternatius a la lluita química, acompanyades de
document explicatiu sobre sistema emprat i dosi aplicada, que s’hauran de presentar abans del 15
d’octubre, improrrogable de cada any, si s’escau. A la web trobareu model d’aquest document
explicatiu.
 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 (imprès 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:
 Agricultura Ecològica
 Gestió Sostenible de la Fertilització
 Agricultura Racional i de Conservació en el Conreu de la Fruita de Closca
Declaració a la DUN:
 A la DUN si es vol sol·licitar la realització de sistemes alternatius a la lluita química, cal marcar-ho a
nivell de recinte.
 A la DUN cal marcar “alternatiu lluita subvencionada per ADV” als recintes de zones obligatòries de
tractament on l’ADV subvenciona l’aplicació de sistemes alternatius a la lluita química, tant si no
s’aplica cap altre mètode alternatiu que el que subvencionat per l’ADV, com si es vol accedir a la
prima màxima per la utilització dels altres sistemes alternatius.
 A la DUN cal marcar, si s’escau, la casuística d’arrencada o de canvi de parcel·la/recinte i presentar
l’imprès corresponent que es genera quan s’imprimeix.
 En cas de ser receptor de subrogació total o parcial d’aquest ajut, a la DUN marcar-ho a nivell de
recinte, adjuntar la documentació justificativa i fer els corresponents canvis al CCPI en els terminis
establerts.
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 A la DUN 2011 s’incorporen dades informatives a nivell de recinte, sobre la inscripció del mateix
al CCPI en data 15 d’octubre de 2010. Es una dada orientativa que només informa de la
inscripció del recinte al CCPI, sense acreditar que estigui inscrit a nom del sol·licitant, per la qual
cosa cal confirmar aquestes dades per tal que la inscripció sigui correcta.
Preguntes freqüents:
1. Com es justifica l’ús de sistemes alternatius a la lluita química?
La utilització dels mètodes alternatius a la lluita química es comprova cada any mitjançant controls
sobre el terreny per part de tècnics del DAR, en un percentatge de les sol·licituds i mitjançant la
presentació de les factures del sistemes alternatius emprats en totes les sol·licituds presentades.
Aquestes factures s’han de presentar al DAR abans del 15 d’octubre de cada any per a totes les
sol·licituds en que s’hagi marcat la realització de la lluita alternativa a la química, ja que en cas de
no fer-ho no es cobrarà la part de prima corresponent i, si s’escau, a més es penalitzarà.
2. 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.
3. Es pot realitzar un canvi d’una 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 CCPI i marcar a la DUN a nivell
de recinte “canvi de parcel·la”. Això 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.
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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 Integrada i ajut convocat, però en cap cas es
permetrà el canvi de conreus llenyosos a conreus hortícoles. S'acceptaran preferentment els canvis de
conreus dins del mateix grup de conreus.
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 canvi de parcel·la,
és a dir, les subrogacions són per parcel·les no per superfícies. Les parcel·les noves no es podran tornar
a canviar en la resta del període de compromís i per aquestes noves parcel·les s'exigirà un nou anàlisi del
sòl, d'acord amb les Normes Tècniques de Producció Integrada.
4. Quan és obligatori utilitzar tècniques alternatives a la lluita química? Si tinc parcel·les a diferents
zones on en unes és obligatori i a les altres no, s’ha d’aplicar obligatòriament a totes ?
Es obligatori utilitzar tècniques alternatives a la lluita química quan el conreu estigui en una zona de
tractament obligatori de les definides anualment pel DAAM. En el cas de tenir varies parcel·les en
diferents zones, només s’exigeix l’aplicació obligatòria d’aquests mètodes en les zones definides
d’utilització obligatòria de sistemes alternatius a la lluita química, essent voluntària la seva aplicació per la
resta de superfícies.
5. Es podran acollir a l’ajut les noves superfícies en que s’ampliï l’explotació?
La superfície que es podrà augmentar en l’ampliació del compromís de les persones sol·licitants que van
ser beneficiàries l’any 2009 o 2010, serà com a màxim 3 ha respecte l’any d’inici del compromís sempre
que s’hagi concedit un mínim de 3 ha (sinó 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, els sol·licitants que van iniciar el compromís el 2007 o 2008 ja no podran ampliar
superfície.
6. Què passa amb una plantació jove que encara no ha entrat en producció i que se situa en una zona
d’obligació d’aplicació de sistemes alternatius a la lluita química?
Si la plantació encara no ha entrat en producció, no té sentit l’aplicació de sistemes alternatius a la lluita
química i per tant, en la DUN no s’ha d’escollir la mesura de lluita i tampoc s’exigirà el compliment
d’aquest compromís, encara que se situï en una zona obligatòria. En qualsevol cas, si dins el període de
compromís aquesta superfície entra en producció, si segueix estant en una zona obligatòria de les
tècniques alternatives a la lluita química, sí s’exigirà la seva realització i a la DUN s’haurà d’escollir la
mesura de la lluita.
7. Si la plantació està en zona no obligatòria d’aplicació de sistemes alternatius a la lluita química, es pot
realitzar de forma voluntària i demanar l’ajut? S’ha d’aplicar aquests sistemes alternatius a tota
l’explotació?
Si voluntàriament es vol provar d’introduir aquests mètodes alternatius a la lluita química, es poden aplicar
i demanar l’ajut, ja sigui total o parcialment, sempre que es justifiqui la seva correcta aplicació d’acord
amb els criteris de l’ordre (superfícies mínimes, densitat de trampes, justificació amb factures, etc.).
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8. Si la plantació està en una zona no obligatòria i la campanya passada vaig sol·licitar i cobrar
l’aplicació de sistemes alternatius a la lluita química, però en la campanya actual preveig que no els
aplicaré, tindré algun tipus de penalització?
En zona no obligatòria, la utilització de mètodes alternatius es voluntària i per tant, només es paguen
si es sol·liciten, s’apliquen i es justifiquen anualment. Per tant, si un any es preveu no aplicar-los, a la
DUN s’ha de sol·licitar la mesura de producció integrada sense la lluita, i per tant es cobrarà la part de
prima sense lluita i no hi haurà penalització per aquest motiu.
9. Què passa si no s’arriba a les superfícies mínimes establertes?
Els valors definits, com a superfícies mínimes homogènies i densitats de trampes per hectàrea en
quan als mètodes alternatius a la lluita química, són definits pel Servei de Sanitat Vegetal, però
sempre que apareguin nous productes o la particularitat de l’explotació agrícola ho facin recomanable,
aquests podran ser variats sempre d’acord amb les recomanacions dels tècnics de Producció
Integrada i amb el vist-i-plau del Servei de Sanitat Vegetal del DAAM. Si es dona aquest cas,
s’aconsella comunicar-ho a les Oficines Comarcals del DAAM per tal que ho puguin tenir en compte
al realitzar els controls.
10. Que vol dir aplicar la producció integrada a la totalitat de la superfície de l'explotació dedicada a
la mateixa orientació productiva?
Aquest compromís principal, vol dir que s’ha d’aplicar la Producció Integrada, per a cada conreu o
espècie, en la totalitat de la superfície el conreu, independentment si es sol·licita l’ajut agroambiental
de Producció Integrada o no. Per tant, tota la superfície de la mateixa espècie per la que es demana
ajut de producció integrada, ha d’estar degudament inscrita al CCPI.
Exemple: explotació de fruita llavor amb diverses varietats de pera (10 ha) i poma (15 ha). Només es
demana ajut de PI per 12 ha de pomeres i no es demana ajut de PI per la resta de pomeres ni tampoc
per les pereres. Per tal de comprovar el compliment de compromís d’inscripció al CCPI, es controlarà
que les 15 ha de pomeres estiguin inscrites. En cas que només estiguin inscrites 12 ha de pomeres,
hi hauria un incompliment (amb la conseqüent penalització) de 3 ha de pomeres.
11. En el cas de varietats emprades com a pol·linització en una zona obligatòria, cal realitzar els
mètodes alternatius a la lluita química en les fileres amb aquestes varietats?
Per les varietats de pol·linitzadors encara que s’estigui en un zona obligatòria, sempre que el tècnic
de Producció Integrada aconselli la no realització de lluita, no caldrà realitzar els mètodes alternatius a
la lluita química en les zones obligatòries. Aquests casos junt amb les arrencades i noves plantacions
que encara no han entrat en producció, seran els únics en que en zona obligatòria de lluita
alternativa a la lluita química, no serà necessari realitzar-los, sempre que la seva presència sigui
testimonial dins de la parcel·la.
12. Les zones d’utilització obligatòria de les tècniques alternatives a la lluita química seran les
mateixes cada any?
Les zones són les que venen definides a l’Ordre, i poden variar segons els anys en funció de la
distribució de les plagues i malalties en els conreus en Producció Integrada de Catalunya. Cal tenir en
compte que aquestes tècniques s’estan extenent d’una manera exponencial, a conseqüència de la
prohibició de certs productes de lluita contra les plagues, així com també la confiança dels productors
en l’aplicació d’aquests sistemes, per això la tendència serà incrementar-se durant els propers anys.
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13. Quins són els productes de mètodes alternatius que es poden utilitzar en aquest ajut?
Des del Servei de Sanitat Vegetal s’ha elaborat una llista dels productes que es són els vàlids per l’ajut,
que estarà disponible a la web. Cal tenir en compte que encara no hi ha un Registre Oficial centralitzat
d’aquests productes , i que alguns són d’introducció recent. Per tant si hi ha productes que es vulguin
emprar i que no estiguin en aquest llista, s’aconsella fer la consulta a cge.dar@gencat.cat, per tal de fer
les comprovacions oportunes i actualitzar la llista, facilitant així aquesta informació per l’ajut.
14. Què passa si vaig sol·licitar la Producció Integrada amb opció lluita i després no l’he pogut
realitzar?
Si la superfície per la qual es demana l’ajut està en zona obligatòria, a més de no pagar aquesta
superfície es penalitzarà la mateixa per incompliment de requisits de l’ajut, excepte que es tracti d’una
casuística de les que excepcionen puntualment (arbres de varietats pol·linitzadores, arrancades i noves
plantacions que no han entrat en producció).
En zona no obligatòria, cal que es presenti un document on es comuniqui la no aplicació d’aquests
mètodes alternatius en alguns o tots els recintes, abans que el DAAM realitzi els controls, ja que si en
un control sobre el terreny, es detecta incompliment per que no hi ha les trampes a sobre dels arbres, si
no hi ha comunicació prèvia per part del sol·licitant, no es pagarà aquesta superfície i a més és
penalitzarà.
15. Si per part de l’ADV ja s’estan rebent ajuts per aplicar mètodes de lluita alternatius, quins requisits
s’han de complir per poder cobrar el 100% de l’ajut?
Per accedir a l’ajut complert hauran d’aplicar addicionalment alguna d’aquestes altres tècniques
alternatives a la lluita química:
En fruiters de llavor: confusió sexual contra Zeuzera Pyrina, virus de la granulosi contra la carpocapsa
i/o el Bacillus thuringiensis contra les erugues de la pell. En fruiters de pinyol: confusió sexual contra
Grapholita molesta i/o Anarsia lineatella i/o el Bacillus thuringiensis contra les erugues de la pell. En
hortícoles: confusió sexual o Bacillus thuringiensis contra Helicoverpa arminigera o altres erugues.
En aquest cas, cal fer constar en la DUN a nivell de recinte “Alternatiu lluita subvencionat per ADV” i
presentar abans del 15 octubre els justificants (factures) de l’aplicació d’aquests altres sistemes
alternatius juntament amb un document explicatiu on constin les ha tractades, el producte comercial i la
quantitat emprada (a la web del DAAM hi ha un model d’aquest document).
16. Quina és la freqüència de les analítiques de sòl aigua i fulles a realitzar?
La freqüència per a totes les analítiques és l’establerta a la norma tècnica específica de producció
integrada per a cada conreu. Les normes vigents les podeu trobar a la web del DAAM:
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/ a l’apartat d’Agricultura, Producció Integrada.
17. Es pot fer la rotació de les trampes i/o pots?
Sí que es permet la rotació o la utilització de trampes i/o pots d’una campanya a l’altra o bé dins de les
diferents parcel·les de la mateixa explotació en funció dels períodes de plaga de les diverses varietats.
Per acreditar la realització dels mètodes alternatius a la lluita química, es farà a través de la factura del
producte que s’ha emprat.
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