
L’objectiu d’aquesta línia és fomentar la recuperació i conservació dels eco-
sistemes de prats de dall, amb la finalitat d’aconseguir un mosaic paisatgís-
tic que es traduirà en un increment de biodiversitat. Aquesta mesura inclou 
la racionalització dels aprofitaments ramaders extensius, semi extensius i 
mixtes incentivant el respecte a les càrregues ramaderes, la realització de 
treballs culturals que garanteixin la conservació dels hàbitats, entre d’altres.
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Objectius de la línia d’ajut
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Gestió i recuperació
de prats de dall

Tots els beneficiaris hauran de tenir una explotació ramadera exten-
siva activa ubicada a les zones fixades amb un nombre d’animals 
mínim de 0,6 UBG.

Requisits comuns a totes les subactuacions

 Manteniment de prats de dall
 Superfícies de prats de dall netes de vegetació arbustiva i arbòria
  Superfície mínima d’actuació de 3 ha
  La ressembra voluntària requereix autorització prèvia de la DG de 
Medi natural i Biodiversitat

 Recuperació de prats i pastures
  No seran elegibles les superfícies d’aprofitament comunal i pastu-
res de muntanya
  Les superfícies auxiliables seran les que en el SIGPAC consti un 
percentatge de pastura inicial entre el 50% i el 70%. Prèviament a 
l’admissió es revisarà pel DAAM.
  Superfície mínima d’actuació de 0,5 ha
  Cal declarar el recinte sencer i netejar la totalitat de la superfície 
de dall, o declarar el croquis de les superfícies a recuperar en el 
moment de la sol·licitud de les àrees que es volen netejar.

Requisits específics a cada subactuació

Es podran beneficiar dels ajuts les explotacions ramaderes extensives ubi-
cades en zones de muntanya on la base territorial de l’explotació s’ubiqui 
dins d’una de les 10 comarques declarades de muntanya a l’article 2 de la 
llei 2/1983 i per a aquells municipis qualificats com a muntanya per a l’ajut 
d’indemnització compensatòria.

Beneficiaris

 Agricultura ecològica 2014-2020. 
  Millora i foment de prats i pastures de 
muntanya.
  Millora de pastures en zones de muntanya 
ramaderia equina.

Incompatibilitats amb altres 
línies d’ajut

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

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

Manteniment de prats de dall
Ressembra
Recuperació de prats de dall
     Per als 2 primers anys (1/2 cada any)
     Per a la resta del període de 

compromís
Recuperació de pastures
     Per als 2 primers anys (1/2 cada any)
     Per a la resta del període de 

compromís

120
42 

522

120

522

30

€/ha

Documentació específica a 
presentar

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 en el qual consti, 
entre d’altres, el calendari de ressembra, sempre 
que es vulgui dur a terme.
Si es realitza la subactuació de manteniment 
de prats de dall amb ressembra, document 
de comunicació de sembra o ressembra, 
autorització prèvia de la Direcció General de 
Medi Natural i factures justificatives de la compra 
de llavors, si escau, on constin les espècies 
sembrades que s’hauran de presentar abans del 
15 de novembre de cada any.

  Manteniment de prats de dall. L’objectiu de l’actuació és el manteniment de 
prats de dall en les zones de muntanya, i la ressembra voluntària d’aquests. 
En el marc d’aquesta operació agroambiental s’entén com a prats de sega els 
hàbitats de prats naturals i seminaturals que es gestionen com a prats de dall, 
amb una sega mínima a l’any i la posterior recol·lecció.
  Recuperació de prats i pastures. L’objectiu de l’actuació és desbrossar finques 
agrícoles de prats i pastures ubicades en les zones de muntanya de Catalunya, 
que s’han anat abandonant en alguns casos per la seva baixa rendibilitat eco-
nòmica i que han estat envaïdes significativament per bardisses de diferents 
espècies arbustives, a fi de recuperar-les per al seu aprofitament.

Actuacions
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Compromisos comuns
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Compromisos 
bàsics

-   No realitzar cremes de marges sense la corresponent autorització del DAAM.
-  No aixecar el prat excepte si es fa l’actuació voluntària de ressembrar.
-  No aplicar ni herbicides ni fungicides als marges.

Compromisos 
principals

-    Respectar les càrregues ramaderes anuals màximes i mínimes establertes 
a l’explotació, que hauran de ser de 0,2 UBG/ha, la mínima i la màxima d’1 
UBG/ha si tenen superfícies d’aprofitament en comú i d’1, 4 UBG/ha si no 
en tenen.

-    Conservar els marges perimetrals a fi de mantenir la connectivitat dels sis-
temes de pastura, mitjançant desbrossat mecànic.

Compromisos 
bàsics

-  Realitzar com a mínim una sega anual i aprofitament a dent.

Compromisos comuns

Compromisos 
excloents

-  Realitzar el desbrossat per mitjans mecànics i manuals.
-    Desbrossar les superfícies de prats i pastures objecte de l’ajut durant els 

dos primers anys de compromís. En qualsevol cas, el primer any és obliga-
tori realitzar l’actuació en un 50% de la superfície com a mínim.

-    Els recintes han de netejar-se completament (assolint un coeficient de pas-
tura entre el 90% i el 100%) amb mitjans mecànics i mantenint els marges 
i elements estructurals del recinte.

Compromisos 
bàsics

-    Efectuar una ressembra una vegada durant els dos primers anys de com-
promís, amb espècies pròpies

Compromisos específics per la ressembra voluntària

Compromisos específics pel manteniment de prats de dall

Es requereix l’autorització prèvia de la Direcció General de Medi Natural, ja que cal garantir que només es realitzin ressem-
bres quan la comunitat vegetal estigui danyada.

Compromisos específics per la gestió i recuperació de prats i pastures

Compromisos 
principals

-    Després de la realització de recuperació de prats i pastures, i de la certificació 
de la seva realització per part del DAAM, el beneficiari haurà de realitzar, du-
rant els anys següents que restin del compromís a cinc anys, les actuacions 
següents:

-    Per a prats de dall, aquelles fixades en l’actuació de manteniment de prats 
de dall.

-   Per a les pastures:
     -  Respectar les càrregues ramaderes anuals màximes i mínimes establertes 

a l’explotació, que hauran de ser de 0,2 UBG/ha, la mínima i la màxima 
d’1 UBG/ha si tenen superfícies d’aprofitament en comú i d’1,4 UBG/ha 
si no en tenen.

     -  Conservar els marges perimetrals a fi de mantenir els sistemes de control 
del bestiar.


