
L’objectiu de l’operació és revaloritzar les àrees de cultius de secà dins de  la 
Zona d’Especial Protecció de les Aus (ZEPA) amb tècniques agronòmiques 
que afavoreixin l’hàbitat de l’avifauna i incrementin les seves poblacions. Es 
pretén adaptar les pràctiques agrícoles convencionals compatibilitzant-les 
amb la conservació de la ZEPA.

Es podran beneficiar dels ajuts les persones titulars d’explotacions agrà-
ries amb cultius herbacis dins de la zona ZEPA dels secans occidentals 
(Pla de l’Unilla, Secans de la Noguera, Secans de Mas de Melons-Alfés i 
Secans del Segrià i Utxesa) i dels secans orientals (Anglesola-Vilagrassa, 
Bellmunt-Almenara, Plans de Sió i Secans de Belianes-Preixana), així com 
gestors de terres o agrupacions de gestors de terres.
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  Gestió de cereal i superfície lliure de sembra
  Gestió del guaret

Objectius de la línia d’ajut

Beneficiaris

Actuacions

Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural:
Europa inverteix en les zones rurals

Millora dels hàbitats 
esteparis de la Xarxa

Natura 2000

Requisits comuns a totes les subactuacions

 Gestió de cereals i superfícies lliures de sembra

  Realitzar les tasques establertes en aquesta actuació com a mínim al 
50% de la superfície de cultius de cereal d’hiverns de l’explotació que 
es troben en la ZEPA de la Plana Agrícola de Xarxa Natura 2000.
  La superfície mínima en la que es dur a terme l’actuació és de 2 
hectàrees de cereals d’hiverns (amb inclusió de la seva correspo-
nent superfície lliure de sembra).

 Gestió del guaret

  La superfície mínima on es du a terme l’actuació és de 0,5 hec-
tàrees de guaret.
  L’aixecament dels guarets per a la seva conversió en cultiu 
s’haurà de realitzar sempre a partir de l’1 de setembre.
  Els guarets amb coberta herbàcia es podran canviar d’ubicació 
(recinte) després de tres anys agrícoles seguits mantenint els cri-
teris generals. L’aixecament dels guarets per a la seva conversió 
en cultiu s’haurà de realitzar sempre a partir de l’1 de setembre.

Requisits específics a cada subactuació

La superfície que s’aculli a aquesta mesura ha d’haver estat dedicada 
al cultiu, al guaret o a l’aprofitament ramader durant els 2 últims anys, i 
han d’haver estat declarades a la DUN aquests últims dos anys. 

S’estableixen els ajuts per hectàrea, any i 
tipus d’actuació següents:

Quantia dels ajuts

Gestió de cereals i superfície lliure de sembra 
sense coincidència amb el component verd 

Gestió de cereal i superfície lliure de sembra 
amb coincidència amb el component verd

Gestió del guaret

163

145 

266

€/ha

El càlcul de les primes es realitzarà aplicant 
la superfície de les unitats mínimes de conreu 
agroambiental (UMCA) de 30 ha.

Valors de la UMCA

Si és sol·licitant de superfícies provinents 
de subrogació, Pla agroambiental en el 
qual es descriu la situació de partida 
de l’explotació, així com els objectius a 
assolir i la ubicació de les construccions 
tradicionals, si escau.

Documentació específica a 
presentar

Agricultura ecològica 2014-2020. 

Incompatibilitats amb altres 
línies d’ajut
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Compromisos comuns
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Compromisos 
bàsics

-    No es permet la realització durant la nit de cap tractament ni treball agrícola 
en guarets, cereals i zones lliures de sembra.

-    Preservar sense alteracions els marges, zones de vegetació autòctona i 
contigües en tipologia de vegetació i amplada sense realitzar cap tracta-
ment químic ni mecànic o de crema, però es permet la pastura.

Compromisos comuns a totes les subactuacions

Compromisos 
bàsics

-   Efectuar la collita de cereal a partir:
-  De l’1 de juny en els espais dels secans occidentals de Secans de Mas de 

Melons Alfés i Secans del Segrià i Utxesa. 
-  Del 15 de juny en els espais dels secans occidentals de Pla de l’Unilla i 

Secans de la Noguera 
-  Del 22 de juny per als espais dels secans orientals.

-    Manteniment del rostoll fins a l’1 de setembre (excepte les superfícies incloses 
en perímetres de protecció prioritària d’incendis).

-    Deixar una superfície lliure de sembra amb coberta vegetal equivalent a un 
mínim del 10% de la superfície de l’explotació per la qual s’ha sol·licitat l’ajuda 
de gestió de cereal, i que es sol·licitarà a la Declaració Única Agrària (DUN) de 
manera diferenciada respecte la superfície de cereal. Als recintes o conjunts 
de recintes SIGPAC contigües majors d’1 ha aquesta superfície es distribuirà 
en franges amb una amplada mínima de 5 metres, en un dels marges de la 
parcel·la . Anualment es permetrà la rotació / canvi d’ubicació de la zona lliure 
de sembra dins de la parcel·la.

-    A la superfície lliure de sembra, no es permetrà cap tipus de tractament amb 
fitosanitaris, herbicides, aplicació de fertilitzants o qualsevol tractament químic.

-    No està permès cap tractament mecànic o treball agrícola, amb l’excepció de:
-  La sega i el llaurat de la superfície lliure de sembra de l’1 de setembre al 15 

d’abril. En realitzar la sega serà obligatòria la retirada del material vegetal re-
sultant, excepte en el cas que s’utilitzi picadora. Excepcionalment, a la zona 
de Torreribera de la ZEPA de Secans de Mas de Melons – Alfés es permetrà 
que la sega i la llaurada es realitzi entre l’1 de setembre al 15 de maig.

-  El pasturatge de les superfícies lliures de sembra fora del període comprès 
entre el 15 d’abril i el 15 de juliol en tots els secans orientals i entre l’1 de 
maig i l’1 de setembre en els secans occidentals. Excepcionalment, a la 
zona de Torreribera de la ZEPA de Secans de Mas de Melons – Alfés es 
permet la pastura a partir de l’1 de juliol.

Compromisos específics per a la gestió de cereals i superficies lliures de sembra

Compromisos 
secundaris

-    Preservar en bon estat els elements d’interès per a la fauna tals com punts 
d’aigua, marges de pedra seca i construccions tradicionals.

Compromisos 
principals

-  Realitzar un únic tractament insecticida o fungicida durant el període de 5 
anys. En l’aplicació d’aquests productes, si ocorre, es tindran en compte 
les frases SPe 5, SPe 6 i SPe 7 sobre protecció de les aus. No s’han d’apli-
car productes que continguin les frases R55 i R58.

-  Anualment s’efectuarà un màxim de dos tractaments herbicides, i quan 
procedeixi, es tindran en compte les frases SPe 5, SPe 6 i SPe 7. La resta 
d’operacions en el desherbat es realitzaran de forma mecànica.

-  Queda prohibit el pasturatge dels rostolls del 15 d’abril al 15 de juliol en 
tots els secans orientals i del 15 d’abril a l’1 d’agost als secans occidentals. 
Excepcionalment, i a la zona de Torreribera de la ZEPA de Secans de Mas 
de Melons – Alfés, es permet la pastura a partir de l’1 de juliol.
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Compromisos 
bàsics

     A la superfície de guaret, no es permetrà cap tipus de tractament amb 
fitosanitaris o herbicides, aplicació de fertilitzants o qualsevol tracta-
ment químic.

     No està permès cap tractament mecànic o treball agrícola, amb l’ex-
cepció de:

-  La sega mecànica i el llaurat del guaret de l’1 de setembre al 15 d’abril. 
En realitzar la sega serà obligatòria la retirada del material vegetal resultant. 
Excepcionalment, a la zona de Torreribera de la ZEPA de Secans de Mas 
de Melons – Alfés es permetrà que la sega i llaurat es realitzi entre l’1 de 
setembre al 15 de maig.

-  La pastura dels guarets fora del període comprès entre el 15 d’abril i el 15 de 
juliol en tots els secans orientals i entre l’1 de maig i l’1 de setembre en els 
secans occidentals. Excepcionalment, a la zona de Torreribera de la ZEPA 
de Secans de Mas de Melons – Alfés es permetrà el pasturatge a partir de 
l’1 de juliol.

Compromisos 
principals

     Realitzar una operació de sega, llaurat o pasturatge com a mínim una 
vegada cada 2 anys, respectant les dates permeses.

     Els guarets amb coberta herbàcia només es podran canviar d'ubicació 
(recinte) després de tres anys agrícoles seguits mantenint els criteris 
generals. 

Compromisos específics per a la gestió de guaret
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