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Programa de desenvolupament rural 2014-2020
Agroambient i clima

Producció
integrada
Quantia dels ajuts

Objectius de la línia d’ajut
L’objectiu d’aquesta línia és reduir la contaminació d’aigües i sòls, fomentar la biodiversitat i millorar l’eficiència dels recursos naturals, donant suport a l’adopció de metodologies de producció vegetal que utilitzin al màxim els recursos i mecanismes de producció naturals per tal
d’assegurar, a llarg termini, una agricultura sostenible i la protecció dels
recursos naturals.

Beneficiaris
Es podran beneficiar dels ajuts les persones titulars d’explotacions
agràries.

Requisits de la mesura
 isposar d’una superfície mínima on s’ha de dur a terme l’acD
tuació d’1 hectàrea per a tots els cultius, excepte per als cultius
hortícoles, que serà de 0,5 hectàrees.
 star inscrit en el Registre de productors de producció integrada
E
amb la totalitat de la superfície acollida a l’ajut i complir les obligacions que es deriven. La sol·licitud d’inscripció al Consell Català
de la Producció Integrada (CCPI) s’haurà d’haver realitzat abans
del 30 de juny de 2017, improrrogable.

Documentació específica a presentar
La sol·licitud, que s’ha de presentar mitjançant la Declaració Única
Agrària (DUN), haurà d’acompanyar-se de la documentació específica
següent:
S
 i 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.

Incompatibilitats amb altres línies d’ajut
Gestió de fertilitzants.
Agricultura ecològica
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S’estableixen els ajuts per hectàrea,
any i tipus d’actuació següents:
€/ha
Fruiters de llavor
Fruiters de pinyol
Fruita seca - secà (ametller i noguera)
Fruita seca - regadiu (ametller i noguera)
Fruita seca - secà (avellana)
Fruita seca - regadiu (avellana)
Cítrics (taronja, mandarina)
Olivera - secà
Olivera - regadiu
Raïm per a vinificació
Hortalisses aire lliure
Hortalisses sota plàstic
Alfals
Cereals d'hivern
Cereals d'estiu

189
188
158
176
304
358
151
129
147
145
119
224
41
51
54

Valors de la UMCA
El càlcul de les primes es realitzarà
aplicant la superfície de les unitats
mínimes de conreu agroambiental
(UMCA) següents:
ha
Fruiters de llavor
Fruiters de pinyol
Fruita seca
Cítrics
Olivera
Vinya
Hortícoles
Conreus herbacis

15
15
15
20
20
15
15
30
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Compromisos

Compromisos
bàsics

Obtenir la certificació a través d’una entitat de control i certificació acreditada per ENAC segons la norma EN-45011 o l’equivalent (ISO 17065)
o del mateix Consell, que acrediti el compliment del que fixen les normes
tècniques específiques de producció integrada, així com allò que determina la resta de la normativa vigent.

Compromisos
principals

Aplicar la producció integrada a la totalitat de la superfície de l’explotació
dedicada a la mateixa orientació productiva (cultiu i varietat) que sigui
objecte d’ajut, i que figuri inscrita en el Registre del Consell Català de la
Producció Integrada.

Compromisos
secundaris

Acreditar o realitzar la formació específica establerta per la producció integrada, d’acord amb el que especifica l’Ordre ARP/69/2003, de 14 de
febrer, per la qual s’estableixen i es regulen els cursos de formació en
producció integrada (DOGC núm. 3832, de 27.2.2003). El termini màxim
per a la inscripció o matriculació als centres oficials serà el 15 d’octubre
de l’any de la sol·licitud inicial i la seva realització i homologació, fins el 15
d’octubre de l’any posterior a la sol·licitud inicial.
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