
Apicultura per
a la millora

de la biodiversitat

L’ajut és de 18€/arna i any.L’objectiu d’aquesta línia és millorar la biodiversitat en els agroecosis-
temes fràgils on hi pugui haver espècies relictes, mitjançant actuacions 
dirigides a promoure sistemes d’explotació apícola que incloguin una 
major base territorial.

Podran ser beneficiaris d’aquesta mesura els titulars d’explotacions apí-
coles.
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Quantia dels ajuts

Valors de la UMBA

El càlcul de les primes es realitzarà apli-
cant les arnes de les unitats mínimes de 
bestiar agroambiental (UMBA) següents: 
300 arnes.

  Estar inscrit en el Registre d’explotacions ramaderes.
  Sol·licitar l’actuació agroambiental per un mínim de 150 arnes.
  La superfície d’acollida serà la de vegetació entomòfila, carac-
teritzada per ecosistemes de biodiversitat fràgil propis de pastius 
i agrosistemes propis de la devesa, així com les de zones amb 
biodiversitat fràgil i vegetació autòctona. S’entendrà per aquesta 
superfície les zones definides com a Xarxa Natura 2000 i zones 
d’usos forestals (FO), pastures arbrades (PA), pastures arbustives 
(PR) i pastius (PS) del SIGPAC.

Objectius de la línia d’ajut

Beneficiaris

Requisits de la actuació subvencionable

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

Incompatibilitats amb 
altres línies d’ajut

No en té cap.

Compromisos principals

Compromisos

    La densitat haurà de ser d’1 arna per cada 2 ha de vegetació autòc-
tona aprofitable per a les abelles. 

  Cada abellar no tindrà més de 80 arnes, la distància entre els assenta-
ments serà superior a 1 km i s’han de situar permanentment en zones 
de biodiversitat fràgil i de vegetació autòctona, amb l’excepció d’un 
màxim de 4 mesos de transhumància durant un període de 6 mesos 
entre abril i setembre, que podrà ser realitzada com a màxim per el 
70% de les arnes.

    Hauran de comunicar al DARP la ubicació dels assentaments i 
els seus moviments.

Documentació específica a 
presentar

La sol·licitud que s’ha de presentar mit-
jançant la Declaració Única Agrària (DUN), 
haurà d’acompanyar-se de la documenta-
ció específica següent:

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

  Comunicació de la ubicació dels assen-
taments i els seus moviments.


