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Novetats DUN 2018
Ajuts a la Sostenibilitat Agrària 

Servei d'Ajuts a la Sostenibilitat Agrària

30 de Gener de 2018

Novetats DUN 2018

• Millora i foment de prats i pastures naturals en zo nes de 
muntanya (2018: últim any de renovació)

• Millora de pastures en zones de muntanya per a la p rotecció del 
paisatge i la biodiversitat . Ramaderia equina (2018: últim any de 
renovació)

Ajuts a mesures Agroambientals (PDR 2007- 2013)
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Novetats DUN 2018

� Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions 
específiques. 

� Gestió sostenible de zones humides
� Gestió i recuperació de prats de dall
� Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000
� Apicultura per a la millora de la biodiversitat
� Sistemes alternatius a la lluita química 
� Producció integrada
� Conservació de races autòctones
� Gestió de fertilització
� Agricultura ecològica
� Ramaderia ecològica

Ajuts a la Sostenibilitat Agrària (PDR 2014-2020)
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DUN 2018

Indica la “incompatibilitat entre línies”

Convocatòria 2018
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335 319 362 363 364 365 366 367 368 369 372 373 Convocatòria 2018

Foment dels Mètodes de Producció agrària compatibles amb les zones humides incloses en el llistat de 

la convenció de RAMSAR
350 Finalitzada

Millora i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya 335 X X X
Renovació           

(últim any)

Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat (Ramaderia equina) 319 X X X
Renovació      

(últim any)

Gestió sostenible de zones humides 362 X X Renovació

Gestió i recuperació de prats de dall 363 X X X X Oberta 

Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000 364 X X Oberta 

Apicultura per a la millora de la biodiversitat 365 Renovació

Sistemes alternatius a la lluita química 366 X X Renovació

Producció integrada 367 X X X Renovació

Conservació de races autòctones 368 Renovació

Gestió de fertilització 369 X X X Renovació

Agricultura ecològica 372 X X X X X X Oberta

Ramaderia ecològica 373 X X X X X X X X Renovació
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Novetats DUN 2018

� A L’Ordre de la DUN 2018, no surten els municipis de l’ajut de la ZLN, i 
s’especifica que sortirà a la resolució de Contracte Global d’Explotació de 
2018 (CGE).

� A la resolució de CGE sortiran els mateixos municipis de la convocatòria 2017

� Finalment en la convocatòria 2018 es manté la delimitació de 2017, i en la 
convocatòria 2019 entrarà en vigor aquesta nova delimitació, que de moment 
esta en fase d’estudi per la comissió europea.

Compensació a les zones amb limitacions naturals o a ltres 
limitacions específiques (ZLN)
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Novetats DUN 2018

� Queden excloses de l’ajut les superfícies que en el període anterior han rebut 
els següents ajuts:

� Recuperació i/o Conservació de pastures inundades (closes) 
� Ramsar, submesura de Retirada a la producció per una durada mínima de vint 

anys.

Gestió sostenible de zones humides

6



4

Novetats DUN 2018

Recordar:

� Recuperació de prats i pastures: CP inicial entre el 50 i el 70% i al finalitzar el 
segon any s’ha d’assolir un CP>90%

� Cal sol·licitar la mateixa mesura, que s’ha sol·licitat el primer any, durant els 5 
anys de compromís.

Gestió i recuperació de prats de dall (Oberta) 
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Novetats DUN 2018

Recordar:

� Gestió de cereals i superfície lliure de sembra: Superfície mínima de 2 ha 
de cereals d'Hivern (amb inclusió de la seva superfície lliure de sembra 
corresponent, que és d’un 10% mínim)

� Gestió de guarets: Superfície mínima de 0,5 ha

Millora dels hàbitats esteparis de la Xarxa Natura 2000 (Oberta) 
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Novetats DUN 2018

En la declaració del assentaments apícoles, cal fer un croquis nou per cada 
assentament, encara que aquest assentament estigui en un mateix recinte 
SIGPAC, caldrà fer un nou croquis per cada assentament:

Apicultura per a la millora de la biodiversitat

9

Novetats DUN 2018

� Es MOLT IMPORTANT posar l’ADV correctament a nivell de recinte.

� Les dosis a aplicar per conreu i plaga, seran les publicades al web del 
DARP (http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-
rural/contracte-global-explotacio/documents-associats/).

� S’ha establert una tolerància màxima del 3% entre la superfície 
declarada i la superfície justificada coberta pel sistema alternatiu

Sistemes alternatius a la lluita química 
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Producció Integrada

� Estar inscrit al CCPI el 30 de Juny de l’any de sol·licitud i obtenir la certificació 
del CCPI
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Novetats DUN 2018

Conservació de races autòctones
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CATEGORIA EDAT UBG

Cria i recria < 4 mesos 0

Reposició 4 mesos - 1 any 0

Femelles que hagin parit 0,15

mascles i femelles > 1 any a data 01/01 0,15

Cria < 6mesos a data 01/01 0

Reposició 12 a 36mesos 0

Reproductors > 30 mesos 1

cria < 6mesos a data 01/01 0

Reposició 6 mesos a 2 anys 0

Femelles parides o > 2anys 1

Mascles > 1any 1

Ovi- Cabrum

Equins

Bovins

Novetats DUN 2018

IMPORTANT:

� Estar inscrit al CCPAE el 30 de Juny de l’any de sol·licitud (Especial atenció 
els  nous sol·licitants i subrogacions).

� Per poder ser beneficiari de l’ajut, cal obtenir la certificació del CCPAE i per 
tant complir amb els requisits que marca aquest organisme certificador.

Agricultura ecològica (Oberta)
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Novetats DUN 2018

Ramaderia Ecològica
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� Es una mesura de superfícies en la que utilitzem els animals pel càlcul, però no 
es paguen animals.

� Els animals han de constar al cens de l’1 de Gener.
� Per poder ser beneficiari de l’ajut, cal obtenir la certificació del CCPAE i per tant 

complir amb els requisits que marca aquest organisme certificador. 
� Cal estar inscrit a 30 de Juny (Superficies i categories animals).

Novetats DUN 2018

� Nomes esta permès en Agricultura ecològica i Producció Integrada

Arrencades
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Novetats DUN 2018

� Subrogacions de superfícies.

� Subrogacions d’animals (Conservació de races autòctones i apicultura).

� Subrogacions a compromís superior.

� Substitució de compromís inicial.

Subrogacions
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Novetats DUN 2018

� Subrogacions de superfícies:
Es la transmissió total o parcial, dels 
recintes d’una explotació durant el 
període de compromís, la nova 
persona titular assumeix els 
compromisos corresponents pel 
període de temps de vigència de 
l’ajut.

� Subrogacions d’Animals:
En explotacions ramaderes, la 
subrogació de compromisos 
comportarà la transmissió total de 
la marca oficial, o de tots els 
animals de la mateixa espècie.
(Per les línies de Conservació de 
Races autòctones i Apicultura)

Subrogacions “Clàssiques”
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Novetats DUN 2018

Es tracta d'assumir un nou compromís Agroambiental que comporti un benefici 
important per al medi ambient.

Només es podran acollir a aquesta opció si :
• L’any en què es vulgui realitzar hi ha oberta la convocatòria de la línia 

(comporta el retorn a l’any 1 de compromisos).
• La conversió constitueixi un benefici important per al medi ambient (ex: 

passant de PI a PAE) 

Subrogacions a compromís superior
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Novetats DUN 2018

18



10

DUN 2018

És el “reinici” del període de compromís que tornarà a ser de cinc anys, amb 
independència del període durant el qual el compromís original ja s’hagués 
executat:
• L’any en què es vulgui realitzar ha d’estar oberta la convocatòria per a nous 

sol•licitants.
• La nova superfície compromesa és superior que la superfície del compromís 

original, sumant més del doble de la superfície total acollida (2 vegades la 
superfície amb compromís).

• En cas d’acollir-se a aquesta opció, cal fer una comunicació expressa al 
DARP, comunicació que cal fer via DUN

• A tots els efectes, el beneficiari es considerarà un nou sol•licitant

Substitució de compromís inicial
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agricultura.gencat.cat


