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Programa de desenvolupament rural 2014-2020
Agroambient i clima

Agricultura
ecològica
Quantia dels ajuts

Objectius de la línia d’ajut
Aquesta operació compensa el lucre cessant i l’increment de costos
associats a pràctiques respectuoses amb el medi ambient que suporten
els operadors ecològics. En aquest sentit, l’operació té en compte els
costos addicionals en la fertilització i l’ús de mitjans de sanitat vegetal
utilitzables en producció ecològica, la utilització de material vegetal certificat i l’increment de mà d’obra que solen tenir la majoria d’operadors
ecològics. Així mateix, també contempla la variació en el rendiment productiu i en el preu de venda dels productes certificats. A tots els sectors
s’estableix un ajut per als cultius qualificats d’ecològics i un altre d’específic per al període de conversió.

Beneficiaris
Es podran beneficiar dels ajuts les persones físiques o jurídiques que
siguin agricultors actius.

Requisits de l’actuació subvencionable
Estar inscrits en el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) i complir les obligacions que se’n deriven. La sol·licitud d’inscripció al CCPAE haurà d’haver-se realitzat abans de la
data que regula l’article 13.1.
M
 antenir alguna de les superfícies mínimes de conreu o arnes
mínimes següents
- Conreus herbacis: 2 ha
- Hortícoles: 0,5 ha
- Olivera, fruita seca i vinya: 2 ha
- Fruiters (fruita dolça i cítrics): 1 ha
- Arnes: 30 arnes.

Documentació específica a presentar

Intensitats d’ajuts durant el periode de conversió
€/ha
Adob verd ecològic
Hortalissa ecològica
Herbacis extensius de secà ecològics
Herbacis extensius de regadiu ecològics
Guaret en rotació ecològica per al conreu
de l’arròs
Arròs ecològic
Farratges ecològics de regadiu
Olivera ecològica
Vinya ecològica
Fructicultura ecològica
Fruits secs ecològics de secà
Fruits secs ecològics de regadiu
Avellaner de secà
Avellaner de regadiu

€/ha
Adob verd ecològic
Hortalissa ecològica
Herbacis extensius de secà ecològics
Herbacis extensius de regadiu ecològics
Guaret en rotació ecològica per al conreu
de l’arròs
Arròs ecològic
Farratges ecològics de regadiu
Olivera ecològica
Vinya ecològica
Fructicultura ecològica
Fruits secs ecològics de secà
Fruits secs ecològics de regadiu
Avellaner de secà
Avellaner de regadiu
Apicultura ecològica (per arna)

Valors de les UMCA

Incompatibilitats amb altres línies d’ajut

Adob verd ecològic
Hortalissa ecològica
Herbacis extensius de secà/regadius
ecològics
Guaret en rotació ecològica
Arròs ecològic
Farratges ecològics
Olivera ecològica
Vinya ecològica
Fructicultura ecològica
Fruits secs ecològics de secà/regadiu
Avellaner de secà/regadiu
Apicultura ecològica (arnes)

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

600
340
257
405
900
228
320
365
504

Intensitats d’ajuts amb qualificació ecològica

Si és el primer any de la sol·licitud o és sol·licitant de superfícies provinents de subrogació, Pla agroambiental en el qual es descrigui la situació
de l’explotació, així com els objectius a assolir.

Gestió sostenible de zones humides
Gestió i recuperació de prats de dall
Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000
Sistemes alternatius a la lluita química
Producció integrada
Gestió de la fertilització.
Producció agrària RAMSAR (retirada 20 anys).

75
600
265
365
40

75
600
145
185
40
420
165
215
216
847
178
230
312
369
20

ha
30
10
30
20
20
30
20
15
15
15
15
30
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Compromisos

Compromisos
bàsics

Obtenir la certificació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica que acrediti el compliment de la normativa vigent de la producció
agroalimentària ecològica (Reglament (la CE) 834/2007, Reglament (la
CE) 889/2008 i Quadern de Normes Tècniques de la producció agroalimentària ecològica a Catalunya).

Compromisos
secundaris

Acreditar formació o participar en activitats de formació específiques relacionades amb el curs bàsic de la producció agroalimentària ecològica,
segons l’Ordre ARP/52/2003, de 4 de febrer o formacions equivalents. 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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