Novetats DUN 2018

Ajut a la reestructuració /
reconversió de la vinya

Gener-febrer 2018

Servei de Control Integrat i Pagaments

Restructuració i reconversió de la vinya a la DUN
 No és un ajut nou, però sí amb un nou model de gestió
 Sol·licituds a la DUN, gestió de l’ajut a l’aplicació PRV ja existent

 Grups de reestructuració/reconversió de la vinya:
 abans pla col·lectiu, ara sol·licituds individuals presentades col·lectivament
 interlocutors entre agricultor/a i el DARP
 ajuden sol·licitants a planificar la seva inversió + altres tràmits de vinya
 si no són EC no poden fer la sol·licitud, però tenen accés a l’aplicació PRV
 si no són EC, elaboren un esborrany de la sol·licitud de PRV
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Objectiu de l’ajut
 Finançar millores en les vinyes en tres aspectes:

• plantar noves vinyes
• canvi de varietat:  arrencar i plantar de nou amb una altra varietat,
 poda severa i empeltar una nova varietat
• millores en el sistema de gestió:
 canviar la formació dels ceps (vas o emparrat)
 canviar el marc de plantació
 canviar el perfil del terreny (anivellar, formar o modificar terrasses...)
 ajuntar parcel·les en una de més gran
 Dos tipus d’inversions:
• reestructuració: sobre ceps nous  implica plantar ...+ arrencar (?)
• reconversió: es fa sobre els ceps existents  exclou plantació/arrencada
 Les actuacions es fan en un màxim de 2 anys
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Accions i compatibilitat
REESTRUCTURACIÓ
• Arrencada
• Anivellació del terreny
• Abancalament
• Íd.murs de pedra pendent>30%
• Desinfecció del terreny
• Plantació
• Protecció de planta jove
• Despedregat

RECONVERSIÓ

• Emparrat
• Transformació de vas a emparrat
• Reempelt
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Accions i compatibilitat
REESTRUCTURACIÓ
• Arrencada
• Anivellació del terreny
• Abancalament
• Íd.murs de pedra pendent>30%
• Desinfecció del terreny

Acció obligatòria • Plantació
• Protecció de planta jove
• Despedregat

RECONVERSIÓ

• Emparrat
• Transformació de vas a emparrat
• Reempelt

Accions obligatòries
(al menys 1 de les 3)
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Accions i compatibilitat
• Arrencada
• Anivellació del terreny
• Abancalament
• Íd.murs de pedra pendent>30%
• Desinfecció del terreny

Accions
incompatibles

• Plantació
• Protecció de planta jove
• Despedregat
• Emparrat
• Transformació de vas a emparrat
• Reempelt
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Parcel·la / Operació / Accions
 Operació: conjunt d’accions que es realitzen sobre una superfície concreta
 a la pràctica equivaldrà a la parcel·la resultant
 a la declaració és per recinte, serà la gestió de l’ajut que refondrà
les parcel·les inicials en operacions finals
Operació
DUN

Parcel·la
inicial

1

vinya

Reempelt

2

vinya

Arrencada, plantació, emparrat

Accions
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vinya

Arrencada, plantació, emparrat
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vinya

Arrencada

5

terra
campa

Abancalament, plantació, emparrat

Parcel·la
inicial

Operació final
(PRV)

vinya

1’

vinya

2’

vinya

5’
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Cronologia de l’ajut
 Sol·licitud: febrer-març 2018 (DUN)  inversions previstes i calendari
 Aprovació: juliol 2018
prioritats

 segons pressupost disponible i criteris de

 Inici de les actuacions: a partir del moment de la concessió
 Pagament de bestreta d’un 80% de l’ajut: tardor 2018
 Finalització de les parcel·les any 1: màxim 31 juliol 2019
 Certificació i pagament actuacions any 1: entre la finalització i el
15 octubre 2019
 Finalització de les parcel·les any 2: màxim 31 juliol 2020
 Certificació i pagament actuacions any 2: entre la finalització i el
15 octubre 2020
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Cronologia de l’ajut
 Cal dir a quina campanya s’acaba cada parcel·la i si es demana bestreta
Exercici 2019 (16 oct 2018-15 oct 2019)

Exercici 2020 (16 oct 2018-15 oct 2019)

Aprovació

Arrencada
Plantació 1
Abancalament 2
Plantació 2

1

Emparrat 2

2
Bestreta
1+2

Pagament 1

Pagament 2
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Què cal declarar
 Per sol·licitud:
 identificació del grup de reestructuració/reconversió (si és col·lectiva)
 si es sol·licita bestreta
 Per cada parcel·la:
 tipus d’inversió
 accions
 data de finalització (31/07/2019 o 31/07/2020)

 Per cada acció:
 nombre de ceps
 marc de plantació
 superfície
 producte (no cal que sigui vinya)
 varietat que s’implanta
 sistema de conducció que s’implanta

Penalitzacions
 si no es compleix el
calendari
 si no s’executa el que
s’ha declarat
 si s’han falsejat dades
que afecten els
criteris de prioritat
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Termini
 1 de febrer a 15 de març
 Un cop finalitzat el termini no es pot:
 accedir a la pestanya de reestructuració i reconversió
 eliminar de la DUN els recintes amb reestructuració i reconversió
 eliminar l’ajut de reestructuració i reconversió

 Un cop finalitzat el termini es permet:
 canviar el producte d’aquests recintes
 afegir ajuts a aquests recintes
 Aquests canvis no afectarien a la sol·licitud de reestructuració/
reconversió
 No es recomana fer DUNs successives sobre una DUN amb
reestructuració/reconversió
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Gràcies per la vostra
atenció
agricultura.gencat.cat/dun

