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Lloar, el
Marçà
Masroig, el
Molar, el
Poboleda
Porrera
Torre de Fontaubella, la
Torroja de Priorat
Vilella Baixa, la

Comarca de la Ribera d’Ebre
Ascó
Benissanet
Flix
Garcia
Ginestar
Miravet
Móra d’Ebre
Móra la Nova
Rasquera
Riba-roja d’Ebre
Tivissa
Torre de l’Espanyol
Vinebre

Comarca de la Terra Alta
Batea
Bot
Caseres
Corbera d’Ebre
Gandesa
Pinell de Brai, el
Pobla de Massaluca, la
Vilalba dels Arcs

MUNICIPIS SITUATS EN ZONES AMB DIFICULTATS

ESPECIALS (ARTICLE 20 DEL REGLAMENT CE
1257/1999)

Comarca de l’Alta Ribagorça
Vall de Boi (Barruera)*
Vilaller*

Comarca del Pallars Jussà
Torre de Cabdella, la*

Comarca del Pallars Sobirà
Alt Àneu*
Espot*
Esterri d’Àneu
Guingueta d’Àneu, la*
Sort*

Comarca d’era Val d’Aran
Naut Aran*
Vielha e Mijaran*

(06.067.201)

ORDRE

ARP/111/2006, de 13 de març, per la qual s’apro-
ven les bases reguladores dels ajuts agroambien-
tals, i es convoquen els corresponents a l’any
2006.

El Reglament CE 1257/1999, del Consell,
de 17 de maig, sobre l’ajut al desenvolupa-
ment rural a càrrec del Fons Europeu d’Ori-
entació i de Garantia Agrària (FEOGA),
estableix al capítol IV i als articles del 22 al
24, un règim d’ajuts per tal de fomentar
mètodes de producció agropecuària que per-
metin protegir el medi ambient i mantenir el
camp (agroambient).

El Reial decret 4/2001, de 12 de gener, es-
tableix un règim d’ajuts a la utilització de mè-
todes de producció agrària compatibles amb
el medi ambient. Les decisions C (2001) 4739,
de 20 de desembre de 2001 i C (2003) 2947,
de 5 d’agost de 2003, modifiquen el Progra-
ma de desenvolupament rural per a les me-
sures d’acompanyament de la política agrí-
cola comuna. Aquestes modificacions es
reflecteixen al Reial decret 708/2002, de 19
de juliol, i al Reial decret 172/2004, de 30 de
gener.

D’acord amb l’article 92 del Decret legis-
latiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, i en ús de les atribu-
cions que m’han estat conferides,

ORDENO:

Article 1
Aprovació de les bases

Aprovar les bases reguladores dels ajuts
agroambientals, les quals es publiquen a l’an-
nex 1 d’aquesta Ordre.

Article 2
Convocatòria

Convocar les renovacions dels compromi-
sos dels ajuts agroambientals, per a aquesta
campanya 2006, destinats a fomentar la uti-
lització de mètodes de producció agrària que
siguin compatibles i que protegeixin el medi
ambient, els quals s’especifiquen a l’annex 2
d’aquesta Ordre.

Excepcionalment per a la campanya 2006,
per facilitar la transició al nou Programa de
desenvolupament rural es convoquen pròr-
rogues voluntàries dels compromisos agro-
ambientals que es van finalitzar satisfactòri-
ament l’any 2005.

Article 3
Termini de presentació

Les renovacions i les pròrrogues dels com-
promisos derivats de les convocatòries dels
anys 2001, 2002, 2003 i 2005, es presentaran
conjuntament amb la declaració única agrà-
ria, des de l’1 de febrer de 2006 fins al 28
d’abril de 2006, ambdós inclosos. D’acord
amb el que disposa l’article 4.4 de l’Ordre
ARP/23/2006, de 2 de febrer, la presentació
d’una declaració posterior dins els terminis
establerts legals deixa sense efecte l’anteri-
or declaració.

Les sol·licituds presentades fora de termini
es consideraran desestimades.

Article 4
Finançament i aplicació pressupostària

4.1 Els ajuts que preveu aquesta convo-
catòria tenen caràcter de cofinançats d’acord
amb el que preveu el Pla de desenvolupa-
ment rural (PDR), en un 50% pel FEOGA-
Garantia; en un 25% pel Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, i en un 25% pel
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca.

4.2 Els ajuts que estableix aquesta Ordre
seran a càrrec de la partida pressupostària
AG02 D/770170300/6120 dels pressupostos
del Departament d’Agricultura, Ramaderia

i Pesca per a l’any 2006, dotada amb un im-
port màxim de 2.100.000 euros.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Per a la renovació de compromisos adquirits
a l’empara del Reglament CE 2078/1992, s’es-
tableix el següent:

a) Sens perjudici del que estableix aquesta
Ordre i d’acord amb l’article 55.3 del Reglament
CE 1257/1999, tots els compromisos adquirits
abans del 30 de juny de 1999, a l’empara de l’Or-
dre de 3 de febrer de 1998, sobre l’establiment
d’un règim d’ajuts per al foment dels mètodes
de producció agrària en les zones humides in-
closes al llistat de la Convenció de Ramsar
(DOGC núm. 2580, de 17.2.1998), la qual aplica
el Reglament CE 2078/1992, es compliran
d’acord amb el contingut que s’hi estableix.

b) Les sol·licituds de renovació de compro-
misos i les declaracions de compliment dels com-
promisos contrets que han de presentar
anualment els beneficiaris acollits als ajuts que
s’estableixen a l’empara del Reglament CE
2078/1992, s’hauran de presentar amb la decla-
ració única agrària, des de l’1 de febrer fins al
28 d’abril de 2006.

c) Els ajuts que s’estableixen a l’empara del
Reglament CE 2078/1992 tenen caràcter cofi-
nançat d’acord amb el que preveu el Pla de
desenvolupament rural, en un 50% pel
FEOGA-Garantia; en un 25% pel Ministe-
ri d’Agricultura, Pesca i Alimentació; i en un
25% pel Departament d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca a càrrec de la partida pressupos-
tària AG02 D/770170300/6120 dels pressupos-
tos del Departament per a l’any 2006, per un
import màxim de 30.000 euros.

d) D’acord amb el que estableix el Regla-
ment CE 2603/1999, de la Comissió, de 9 de
desembre, pel qual s’estableixen disposicions
transitòries per a l’ajut al desenvolupament rural
que preveu el Reglament CE 1257/1999, no es
podran contraure nous compromisos agroam-
bientals en els ajuts que s’estableixen a l’empara
del Reglament CE 2078/1992.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogada l’Ordre ARP/138/2005, de
6 d’abril, per la qual s’aproven les bases regu-
ladores dels ajuts agroambientals, i es convo-
quen els corresponents a l’any 2005 (DOGC
núm. 4363, de 14.4.2005).

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 13 de març de 2006

ANTONI SIURANA I ZARAGOZA

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

ANNEX 1

Bases

—1 Règim jurídic
El règim jurídic aplicable als ajuts que regulen

aquestes bases l’integren el Reglament CEE
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2092/1991, del Consell, de 24 de juny, de produc-
ció agrícola ecològica i la seva indicació en els
productes agraris i alimentaris (DOCE núm.
198, de 22.7.1991); el Reglament CE 1257/1999,
del Consell, de 17 de maig, sobre l’ajut al des-
envolupament rural a càrrec del Fons Europeu
d’Orientació i de Garantia Agrària (DOCE
núm. 160, de 26.6.1999); el Reglament CE 1804/
1999, del Consell, de 19 juliol, que completa, per
incloure les produccions animals, el Reglament
CEE 2092/91 (DOCE núm. 222, de 24.8.1999);
el Reglament CE 2603/1999, de la Comissió, de
9 desembre, que estableix disposicions transi-
tòries per a l’ajut al desenvolupament rural que
preveu el Reglament CE 1257/1999 (DOCE
núm. 316, de 10.12.1999); el Reglament CE 1782/
2003, del Consell, de 29 de setembre, que esta-
bleix disposicions comuns aplicables als règims
d’ajut directe en el marc de la política agrícola
comuna, instaura determinats règims d’ajut als
agricultors i modifica els Reglaments CEE 2019/
93, 1452/2001, 1453/2001, 1454/2001, 1868/94,
1251/1999, 1254/1999, 1673/2000, 2358/71 i 2529/
2001 (DOUE núm. 270, de 21.10.2003); el Re-
glament CE 817/2004, de la Comissió, de 29
d’abril, que estableix disposicions d’aplicació del
Reglament CE 1257/1999 (DOUE núm. 153, de
30.4.2004); el Reglament CE 796/2004, de la
Comissió, de 21 d’abril, que estableix disposi-
cions per a l’aplicació de la condicionalitat, la
modulació i el sistema integrat de gestió que
preveu el Reglament CE 1782/2003 (DOUE
núm. 141, de 30.4.2004); el Reglament CE 1360/
2005, de la Comissió, de 18 d’agost, que modi-
fica el Reglament CE 817/2004, pel qual s’esta-
bleixen disposicions d’aplicació del Reglament
CE 1257/1999 (DOUE núm. 214, de 19.8.2005);
el Reial decret 4/2001, de 12 de gener, que es-
tableix un règim d’ajuts a la utilització de mè-
todes de producció agrària compatibles amb el
medi ambient (BOE núm. 12, de 13.1.2001); el
Reial decret 708/2002, de 19 de juliol, que esta-
bleix mesures complementàries al Programa de
desenvolupament rural per a les mesures
d’acompanyament de la política agrícola comu-
na (BOE núm. 175, de 23.7.2002); l’Ordre ARP/
218/2002, de 21 de juny, per la qual es determi-
nen les unitats mínimes de conreu agroambien-
tal (UMCA) per a les diferents línies d’ajut agro-
ambiental (DOGC núm. 3667, d’1.7.2002);
l’Ordre ARP/23/2006, de 2 de febrer, per la qual
s’estableix i es regula la declaració única agrà-
ria (DOGC núm. 4569, de 9.2.2006); la Llei 38/
2003, de 17 de novembre, general de subvenci-
ones (BOE núm. 276, de 18.11.2003); el Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A,
de 31.12.2002); la Llei 13/1989, de 14 de desem-
bre, d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya (DOGC núm. 1234, de 22.12.1989);
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (BOE núm.
285, de 27.11.1992).

—2 Objecte dels ajuts i àmbit territorial d’apli-
cació

2.1 L’objecte dels ajuts és fomentar la uti-
lització de mètodes de producció agrària que
permetin protegir el medi ambient i mantenir
el camp (agroambient) per tal d’aconseguir els
objectius comunitaris en matèria d’agricultura

i medi ambient, d’acord amb el que disposa el
capítol VI del Reglament CE 1257/1999, del
Consell, de 17 de maig, sobre ajuts al desenvo-
lupament rural a càrrec del FEOGA.

Els esmentats mètodes de producció agrària
han de tenir algun o alguns dels objectius se-
güents:

a) Lluita contra l’erosió, millora de l’estruc-
tura i fertilitat dels sòls agrícoles.

b) Prevenció de riscos naturals i millor uti-
lització dels espais rurals.

c) Protecció de la biodiversitat i dels paisatges
agraris.

2.2 Els ajuts que estableix aquesta Ordre
seran d’aplicació a tot el territori de Catalunya.

Les mesures són d’aplicació horitzontal, llevat
de les característiques dels agroecosistemes es-
pecífics.

—3 Definicions
Als efectes d’aquesta Ordre, s’entén per:
a) Titular d’explotació: la persona física o

jurídica, o l’agrupació de productors, que exer-
ceix l’activitat agrària, organitza els béns i els
drets que integren l’explotació amb criteris
empresarials i assumeix els riscos i les respon-
sabilitats civil, social i fiscal, que puguin derivar-
se de la gestió de l’explotació. Inclou, així ma-
teix, les entitats públiques titulars de forests
d’utilització comunal que tenen establert el seu
aprofitament en comú, mitjançant ordenança de
pastures o reglament d’utilització.

b) Explotació agrària: el conjunt de béns i
drets organitzats empresarialment pel seu titular
en l’exercici de l’activitat agrària, primordial-
ment amb finalitat de mercat, i que constitueix
per si mateixa una unitat tecnicoeconòmica.

Així mateix, tindran la consideració d’explo-
tació agrària els aprofitaments en comú esta-
blerts mitjançant ordenança de pastures o regla-
mentació d’utilització, gestionats per entitats
públiques.

c) Parcel·la agrícola: la superfície contínua de
terreny en la qual un únic titular d’explotació re-
alitzi un únic tipus de conreu o aprofitament.

d) Activitat agrària: el conjunt de treballs que
es requereixen per a l’obtenció de productes
agrícoles, ramaders i forestals.

e) Bones pràctiques agràries: les que aplica
un agricultor responsable en la seva explotació
i que inclouen el compliment dels requisits me-
diambientals obligatoris, així com les que recull
expressament l’annex 1 del Reial decret 708/
2002.

f) Càrrega ramadera: el nombre d’unitats de
bestiar major (UBM) que suporta per terme mig
anualment una hectàrea de superfície agrària de
l’explotació amb aprofitament ramader. La
unitat mitja serà la de bestiar major (UBM)
segons la taula de conversió següent:

Toros, vaques i altres animals de l’espècie
bovina de més de dos anys i equins de més de
sis mesos: 1,0 UBM.

Animals de l’espècie bovina de sis mesos a dos
anys: 0,6 UBM.

Ovelles i cabres: 0,15 UBM.
g) Parcel·la agrícola: la superfície contínua

de terreny en la qual l’únic titular d’explotació
realitzi una única utilització.

Es considerarà com a parcel·la agrícola la que
contingui, a la vegada, arbres, sempre que el
cultiu herbaci o les tasques de guaret, en cas que
s’utilitzi per complir el requisit de retirada de
terres, puguin ser realitzats en condicions simi-

lars a les de les parcel·les no arbòries de la ma-
teixa zona.

h) Parcel·la de referència: superfície delimi-
tada geogràficament que té una identificació
única, presa de la base del sistema d’informació
geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC).

i) Recinte SIGPAC: cadascuna de les super-
fícies contínues de terreny dins d’una parcel·la
amb ús agrícola únic dels definits dins del SIG-
PAC.

—4 Actuacions objecte d’ajut
D’acord amb els objectius de l’apartat 2

d’aquest annex, seran objecte d’ajut les actua-
cions agroambientals següents:

a) Tècniques ambientals de racionalització
en l’ús de productes químics: es pretén introduir
pràctiques de conreu que disminueixin els efec-
tes contaminants en sòls i aigües, mitjançant la
reducció verificable de productes químics.

Aquesta actuació es concreta en les línies
d’ajut següents, detallades a l’annex 2 d’aquesta
Ordre:

a.1) Producció integrada.
L’objectiu d’aquesta línia és la reducció dels

efectes contaminants d’aigües i sòls amb el fo-
ment de l’adopció de metodologies de producció
vegetal que utilitzin al màxim els recursos i els
mecanismes de producció naturals i assegurin
a llarg termini una agricultura sostenible i la
protecció dels recursos naturals.

a.2) Agricultura ecològica.
Aquesta línia va encaminada a introduir pràc-

tiques de conreu que disminueixin els efectes
contaminants en sòls i aigües, mitjançant la re-
ducció verificable de productes químics, a partir
del compliment de les normes de producció que
estableix el Reglament CE 2092/1991, que re-
gula la producció ecològica.

b) Lluita contra l’erosió en medis fràgils: l’ac-
tuació va dirigida a protegir el sòl, i evitar les
pèrdues per erosió en pendents.

Aquesta actuació es concreta en la línia d’ajut
següent, detallada a l’annex 2 d’aquesta Ordre:

b.1) Lluita contra l’erosió en el conreu de
l’avellaner en pendent o terrasses.

L’objectiu fonamental d’aquesta línia és la
protecció del sòl, evitar les pèrdues de sòl per
l’erosió en conreus en forts pendents. Amb
aquesta mesura es pretén la conservació d’es-
pècies i conreus, amb treball del sòl, sembres,
neteges, etc., per mantenir la coberta vegetal en
zones d’alt risc d’erosió, conseqüència de la seva
situació geogràfica, orografia i règim pluviomè-
tric.

c) Gestió integrada de les explotacions: es
pretén aconseguir una gestió racional de l’explo-
tació compatibilitzant la conservació del medi
físic amb els treballs de la gestió ramadera.

Aquesta actuació es concreta en les línies
d’ajut següents, detallades a l’annex 2 d’aquesta
Ordre:

c.1) Ramaderia ecològica.
La ramaderia ecològica fomenta la protecció

dels recursos naturals, l’aigua, els sòls i el pai-
satge, i la reducció dels potencials focus i nivells
de contaminació a través de l’acollida a una
metodologia de gestió sostenible de l’explota-
ció, com és la producció ramadera ecològica
sobre superfícies acollides a agricultura ecolò-
gica.

c.2) Actuacions per al manteniment de prats
a les explotacions ramaderes extensives d’àre-
es de muntanya.
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L’objectiu d’aquesta línia és el foment de les
actuacions que les explotacions ramaderes ex-
tensives apliquin per a la conservació dels eco-
sistemes agraris i els seus recursos, amb el man-
teniment d’una gestió racional dels
aprofitaments ramaders i de la coberta vegetal
i amb respecte a les càrregues ramaderes admis-
sibles.

c.3) Apicultura per a la millora de la biodiver-
sitat en medis fràgils.

L’objectiu d’aquesta línia és la millora de la
biodiversitat en els agroecosistemes propis de
la devesa, prats i pastures on puguin existir es-
pècies relictes.

c.4) Millora de les pastures en zones de mun-
tanya per a la protecció del paisatge i la biodi-
versitat amb ramaderia equina.

L’objectiu d’aquesta línia és fomentar les
actuacions, en les explotacions ramaderes equi-
nes extensives, per a la conservació dels ecosis-
temes agraris i els seus recursos, a partir de la
gestió racional dels aprofitaments ramaders i de
la coberta vegetal i incentivar el respecte a les
càrregues ramaderes admissibles.

d) Protecció de flora i fauna en zones humi-
des: l’actuació va dirigida a evitar la dessecació
de zones humides, amb la protecció del recurs
natural aigua i la seva qualitat, i amb la finali-
tat d’evitar el deteriorament de l’hàbitat de les
aus aquàtiques. Aquesta actuació es concreta en
la línia d’ajut següent:

d.1) Actuacions en arrossars.
L’objectiu d’aquesta línia és el foment de la

millora de la qualitat mediambiental de les ai-
gües i les terres dedicades al conreu de l’arròs
mitjançant la conservació de la superfície inun-
dada, la regulació i la racionalització de la uti-
lització de fertilitzants i productes fitosanitaris
ecotòxics. Es permet la realització del conreu al
mateix temps que la inundació de la superfície
conreada durant èpoques prolongades de l’any,
ja que beneficia l’avifauna que alberga i evita
l’abandonament de les terres.

—5 Beneficiaris
5.1 Podran beneficiar-se dels ajuts agroam-

bientals que estableix aquesta Ordre els titulars
d’explotacions agràries que tinguin un contracte
agroambiental aprovat i es comprometin a re-
alitzar per la resta del període de compromís, en
tota o en part de la seva explotació, les actua-
cions d’ajut incloses a l’annex 2 d’aquesta Or-
dre.

5.2 Excepcionalment, per a aquesta campa-
nya 2006, podran prorrogar l’ajut agroambiental
els titulars d’explotacions agràries que van fina-
litzar satisfactòriament tot el període de com-
promís l’any 2005. Per poder ser beneficiaris de
la campanya 2006 han d’haver complert tots els
compromisos fixats en les campanyes anteriors.

5.3 A l’annex 2 d’aquesta Ordre s’establei-
xen els requisits específics que han de complir
els beneficiaris de cadascuna de les línies d’ajut
que s’hi estableixen.

—6 Sol·licituds
6.1 La sol·licitud de qualsevol dels ajuts a

què fa referència l’annex 2 d’aquesta Ordre
s’haurà de realitzar conjuntament amb la decla-
ració única agrària tal com estableix l’Ordre
ARP/23/2006, de 2 de febrer, per la qual s’esta-
bleix i es regula la declaració única agrària.

6.2 La realització, la presentació i el regis-
tre de la declaració única agrària i de les sol·-

licituds d’ajut corresponents es regiran pel pro-
cediment que estableixen els articles 3, 5, 6 i 7
de l’esmentada Ordre ARP/23/2006.

6.3 Transcorregut el termini de presentació
de sol·licituds, les dades que hi figurin només es
podran modificar sense penalització fins al 31
de maig, i no s’admetran modificacions després
d’aquesta data, d’acord amb l’article 15 del
Reglament CE 796/2004, de 21 d’abril.

6.4 Les sol·licituds s’adreçaran al director
general de Desenvolupament Rural.

6.5 A les sol·licituds s’adjuntarà la documen-
tació requerida per a la presentació de la decla-
ració única agrària, que regula l’Ordre ARP/23/
2006, així com l’especificada explícitament a
l’annex 2 per a cada línia d’ajut agroambiental,
que s’haurà de presentar dins el termini que
estableix la convocatòria d’ajuts. Igualment
s’haurà de tenir disponible, en tot moment, la
documentació especificada als apartats 11.7 i
11.8 d’aquest annex.

Els sol·licitants han de facilitar tota la docu-
mentació complementària que els sigui reque-
rida pel Departament d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca.

6.6 En relació amb cada parcel·la agrícola
caldrà fer constar les dades següents:

a) Relació alfanumèrica identificativa del
municipi, el polígon, la parcel·la i el codi de re-
cinte que assigna el SIGPAC, el sistema d’explo-
tació (secà o regadiu) i el producte o aprofita-
ment de la superfície conreada (amb dos
decimals).

b) Superfície cultivada i/o declarada expres-
sada en hectàrees, amb dos decimals.

c) Per als recintes SIGPAC de més de 10 ha
declarats parcialment caldrà delimitar en un
croquis la superfície declarada, excepte per a les
superfícies farratgeres d’utilització en comú.

d) L’ajut que se sol·licita.
e) En cas que la parcel·la agrícola estigui

qualificada de concentració parcel·lària o d’apro-
fitament en comú, cal indicar-ho expressament.

—7 Tramitació i resolució
7.1 El director general de Desenvolupa-

ment Rural resoldrà les sol·licituds presentades,
segons la proposta prèvia de la Comissió de
valoració que serà l’òrgan col·legiat format pel
subdirector general d’Ajuts per al Desenvolu-
pament Rural, el subdirector general d’Agricul-
tura i el responsable de Planificació Rural.

7.2 El termini màxim per emetre la resolu-
ció de concessió i notificar-la per escrit al sol·-
licitant serà de sis mesos comptat a partir de la
data en què finalitza el termini de presentació
de sol·licituds que estableix l’article 3 d’aques-
ta Ordre. En cas de manca de resolució expressa
la sol·licitud es considera desestimada per silenci
administratiu.

7.3 A la resolució hi figurarà, com a mínim,
l’import màxim de l’ajut i les condicions que
haurà de complir el beneficiari.

7.4 Contra la resolució del director general
de Desenvolupament Rural, que no exhaureix
la via administrativa, es podrà interposar recurs
d’alçada davant el conseller d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca en el termini d’un mes comp-
tat a partir de l’endemà de la notificació de la
resolució, sens perjudici que se’n pugui interpo-
sar qualsevol altre que es consideri adient.

7.5 La resolució de concessió es pot modi-
ficar en cas d’alteració de les condicions que van
determinar l’atorgament.

7.6 Els beneficiaris estan obligats a facilitar
tota la informació que els sigui requerida per la
Intervenció General de la Generalitat, la Sin-
dicatura de Comptes o altres òrgans competents,
d’acord amb el que estableix el Decret legisla-
tiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’apro-
va el Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya.

—8 Compromisos
8.1 Les sol·licituds de renovació i prorroga

de compromisos es realitzaran conjuntament
amb la declaració única agrària dins del termi-
ni establert en la convocatòria.

8.2 Els compromisos que hauran de complir
els beneficiaris dels ajuts són els que s’especi-
fiquen a l’annex 2 d’aquesta Ordre en relació
amb cadascuna de les mesures objecte d’ajut,
així com els que afectin l’explotació, els quals
detalla l’annex 4 de l’Ordre, sobre les bones
pràctiques agràries habituals.

8.3 Es podran autoritzar modificacions o
adaptacions d’aquests compromisos, sempre que
s’ajustin als articles 37 i 38 del Reglament CE
817/2004, de la Comissió, de 29 d’abril, que es-
tableix disposicions d’aplicació del Reglament
CE 1257/1999.

8.4 Les modificacions que es produeixin
durant el període de manteniment dels compro-
misos estaran subjectes al règim d’incompli-
ments i sancions que estableix l’apartat 10
d’aquest annex.

—9 Presentació fora de termini de la renova-
ció anual de compromisos

9.1 La presentació fora de termini de la
renovació anual de compromisos i posterior
pagament de l’ajut anual, excepte en supòsits de
força major, que s’especifiquen a l’article 39 del
Reglament CE 817/2004, donarà lloc, segons el
que estableix el Reglament CE 796/2004, a una
reducció per dia hàbil de retard de l’1% dels
imports dels ajuts compresos en la petició, als
quals el beneficiari tindria dret en cas d’haver-
ho presentat dins el termini establert.

9.2 En cas d’un retard superior a vint-i-cinc
dies, la petició es considera com no presentada
i no pot donar lloc a la concessió de cap ajut.

9.3 En cas de no presentació de la renova-
ció anual de compromisos en un any, i si durant
aquest període se segueixen complint els com-
promisos, condicionat a la seva verificació, el
titular no percebrà els ajuts per aquell any, però
es mantindrà el compromís i no se sol·licitarà per
tant la devolució de les quantitats percebudes
en els anys anteriors.

—10 Incompliments i sancions
10.1 El règim sancionador aplicable a aques-

ta línia d’ajuts és el que preveuen la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions; el
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, i la resta de dispo-
sicions normatives que puguin ser d’aplicació.

10.2 En cas de declaració falsa, realitzada
deliberadament o per negligència greu, serà
d’aplicació el que disposa l’article 72 del Regla-
ment CE 817/2004.

10.3 Si durant el període del compromís, el
beneficiari traspassa totalment o parcialment la
seva explotació a una altra persona, aquesta
podrà continuar el compromís durant el període
que quedi per complir.
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Per formalitzar el traspàs caldrà presentar una
sol·licitud de subrogació d’ajut agroambiental
degudament complimentada al Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, independent-
ment de la que es presenti als registres del Con-
sell Català de la Producció Integrada i/o al Con-
sell Català de la Producció Agrària Ecològica.

Si no s’assumeix el compromís, el beneficiari
estarà obligat a reemborsar els ajuts percebuts
més els interessos calculats des del moment del
pagament de l’ajut per la part del finançament
estatal. Ara bé, el termini de comptabilització
d’interessos per la part del finançament de la
Unió Europea (FEOGA) s’efectuarà des de la
data de notificació del deute fins a la data del seu
cobrament. No s’aplicarà cap interès si el paga-
ment indegut s’efectua per una errada de l’Ad-
ministració, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 73 del Reglament 796/2004.

Excepcionalment, per als beneficiaris que
prorroguen els contractes agroambientals fina-
litzats l’any 2005, no es reclamaran els incom-
pliments de les superfícies de compromís, si
durant el període de pròrroga hi ha una trans-
ferència d’una part de l’explotació que no es
vulgui acollir a la mesura agroambiental, sem-
pre que la superfície fora del contracte agroam-
biental no sigui superior al 50% de la superfí-
cie compromesa abans de la pròrroga, d’acord
amb l’article 1.2 del Reglament CE 1360/2005,
de la Comissió, de 18 d’agost.

10.4 Si es tracta d’un beneficiari que cessa
definitivament en l’activitat agrària i ha complert
una part significativa del compromís, estimada
almenys en tres anys, es podrà no requerir aquest
reembossament quan hi hagi una impossibilitat
manifesta, perquè el compromís pugui ser assumit
pel successor, segons l’article 36 del Reglament
CE 817/2004.

10.5 En cas que el beneficiari no pugui seguir
assumint els compromisos subscrits, per causa de
força major, d’acord amb els supòsits que esta-
bleix l’article 39 del Reglament CE 817/2004,
s’adoptaran les mesures necessàries per adaptar
els compromisos a la nova situació de l’explotació.
Si aquesta adaptació resulta impossible, el com-
promís es donarà per finalitzat sense que s’exi-
geixi reembossament pel període de compromís
efectiu.

10.6 En cas que durant el període de compro-
mís contret un beneficiari augmenti la superfície
de la seva explotació es podrà ampliar el compro-
mís d’una mesura o submesura ja concedida a la
superfície addicional, per la resta del període del
compromís, sempre que aquesta ampliació:

a) Constitueixi un benefici indiscutible per al
medi ambient en relació amb la mesura en qües-
tió.

b) Estigui justificada, en relació amb la na-
turalesa del compromís, amb la durada del pe-
ríode restant i amb la dimensió de la superfície
original. L’ampliació haurà de ser significativa-
ment inferior a la superfície original i no exce-
dir de dues hectàrees.

c) No disminueixi la comprovació efectiva del
compliment de les condicions requerides per a
la concessió de l’ajut.

—11 Controls
11.1 Els controls tenen com a finalitat do-

nar compliment al que estableixen els articles
66 a 71 del Reglament CE 817/2004.

11.2 Tots els compromisos i les obligacions
d’un beneficiari estaran sotmesos a control. En

cas necessari, els controls sobre compromisos i
obligacions específics es realitzaran en diferents
èpoques de l’any.

11.3 Les activitats de control dels ajuts con-
sistiran tant en controls administratius com en
inspeccions sobre el terreny, segons el Regla-
ment CE 796/2004, de la Comissió, de 21
d’abril, pel qual s’estableixen disposicions per
a l’aplicació de la condicionalitat, la modula-
ció i el sistema integrat de gestió i control re-
latiu a determinats règims d’ajuts comunitaris.

11.4 L’expedient corresponent a cadascun
dels beneficiaris dels ajuts contindrà tota la in-
formació relativa als resultats dels controls ad-
ministratius i, si escau, dels controls sobre el
terreny que justifiquin que la concessió
d’aquests ajuts s’ha ajustat al que estableix la
normativa comunitària que els regula.

11.5 Quan un beneficiari d’aquests ajuts
objecte de control tingui concedit uns o altres
ajuts d’acord amb el Reglament CE 1257/1999,
el control s’haurà d’efectuar sobre el conjunt
dels ajuts aprovats en virtut del Reglament es-
mentat.

El procediment de gestió i control d’ajuts es
desenvoluparà d’acord i en coordinació amb el
Sistema Integrat de Gestió i Control dels ajuts
als productors agrícoles i ramaders ubicats al
territori de Catalunya.

11.6 En cas que del control sobre el terreny
es posi de manifest l’existència d’irregularitats
significatives, s’efectuaran controls addicionals
durant l’any en curs i s’augmentarà el percen-
tatge d’expedients d’ajut que siguin objecte de
control a l’any següent.

11.7 La condició de titular d’explotació
s’haurà d’acreditar documentalment amb la
seva declaració de la renda i els documents jus-
tificatius corresponents.

11.8 Per a determinades línies d’ajut s’exi-
geix la realització d’un pla d’explotació en el
qual es descriu la situació de partida de l’explo-
tació, així com els objectius a assolir. Les dife-
rents actuacions portades a terme per a la re-
alització dels compromisos es detallaran en un
quadern d’explotació, el qual haurà d’estar
sempre a disposició de la inspecció. Igualment
el beneficiari es compromet a aportar factures
i/o comptabilitat detallada, anàlisis exigits, ins-
cripcions en registres, etc., per justificar el com-
pliment dels compromisos assumits que es
concreten per a cada línia d’ajut a l’annex 2
d’aquesta Ordre.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca facilitarà un model de pla d’explotació
i de quadern d’explotació.

—12 Incompatibilitats
Les actuacions agroambientals objecte dels

ajuts que preveu aquesta Ordre només podran
acollir-se a altres règims d’ajut comunitaris
quan aquests no siguin incompatibles amb cap
de les condicions específiques que es requerei-
xin per acollir-se als ajuts que regula el Regla-
ment CE 1257/1999, especialment les que re-
gula aquesta Ordre.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca garantirà que les diferents mesures
d’ajut al desenvolupament rural siguin cohe-
rents entre si i amb les mesures aplicades en el
marc de les organitzacions comunes de mercat.

Les incompatibilitats entre les diferents me-
sures agroambientals són les que figuren a l’an-
nex 3 d’aquesta Ordre.

—13 Quantia de l’ajut
13.1 La quantia de l’ajut és directament

aplicable a la compensació de les pèrdues de
renda i costos addicionals per al compliment dels
compromisos que l’aplicació de les mesures
agroambientals establertes en aquesta Ordre
produeixen als agricultors i els ramaders que les
apliquen.

13.2 La quantia màxima establerta per a
cadascuna de les línies d’ajut és la que s’estableix
a l’annex 2 d’aquesta Ordre.

—14 Càlcul i criteris de concessió de l’ajut
14.1 Els ajuts s’atorgaran d’acord amb els

imports que s’especifiquen, per a cada línia, a
l’annex 2 d’aquesta Ordre. En la resolució es
determinarà la superfície elegible en relació amb
la total sol·licitada per al càlcul de l’ajut a per-
cebre, d’acord amb les disponibilitats pressupos-
tàries.

14.2 El càlcul de les primes es realitzarà
aplicant la superfície de les unitats mínimes de
cultiu agroambiental (UMCA) establertes per
a cada mesura i/o submesura. A efectes d’aques-
ta Ordre, s’entén per unitat mínima de cultiu
agroambiental, la referència per determinar la
superfície agroambiental a partir de la qual els
costos totals unitaris tendeixen a disminuir i creix
el nombre d’hectàrees cultivades. La UMCA es
fixa per a cadascuna de les mesures i/o subme-
sures en coordinació amb el Comitè Tècnic
Nacional del Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, i està publicada a l’Ordre ARP/
218/2002, de 21 de juny. Els imports màxims per
a cadascuna de les mesures i/o submesures se-
ran els següents:

Quan la superfície en hectàrees per a cada
mesura i/o submesura sigui igual o menor al
doble del valor de la UMCA, el valor de la prima
serà del 100% del valor de la prima establerta.

Quan la superfície sigui entre el doble i fins
a quatre vegades la superfície de la UMCA, el
valor de la prima serà del 60% del valor de la
prima establerta.

Quan la superfície sigui més de quatre vega-
des la superfície de la UMCA, el valor de la
prima serà del 30% del valor de la prima esta-
blerta.

14.3 Els imports establerts per hectàrea de
superfície agrària útil (SAU) no superaran en
cap cas els màxims que estableix l’annex del Re-
glament CE 1257/1999.

14.4 En cas que l’import total dels ajuts
sol·licitats superi l’import màxim que establei-
xi la convocatòria, s’aplicaran els criteris de
prioritat que, per ordre de preferència, es rela-
cionen a continuació:

Explotacions de producció agrària ecològica.
Explotacions de zones desfavorides i en es-

pecial les que tenen limitacions mediambientals
específiques.

Agricultors professionals i agricultors a títol
principal.

—15 Modulació dels ajuts segons el grau de
compliment de les bones pràctiques agràries
habituals

15.1 Els ajuts que estableix aquesta Ordre
es modularan segons el grau de compliment de
les bones pràctiques agràries, les quals són
d’obligat compliment en la totalitat de l’explo-
tació agrària.

15.2 Les bones pràctiques agràries habituals
són les que fixa l’annex 1 del Reial decret 708/
2002, de 19 de juliol, i es classifiquen en tres
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categories diferents: bàsiques, principals i secun-
dàries, d’acord amb l’annex 4 d’aquesta Ordre.

15.3 Els sol·licitants que no compleixin les
bones pràctiques agràries habituals bàsiques no
podran ser beneficiaris de l’ajut per a la campa-
nya resultant de l’incompliment i es revocaran
els ajuts concedits en anys anteriors.

15.4 Per als sol·licitants que no compleixin
les bones pràctiques agràries habituals princi-
pals s’estableix una modulació segons el grau de
compliment i la seva reiteració de la manera
següent:

a) El primer any d’incompliment: en cas que
s’incompleixi una bona pràctica es descomptarà
un 10% de l’import final, en cas que s’incomplei-
xin dues bones pràctiques es descomptarà un
20% de l’import final i en cas que s’incomplei-
xin tres o més bones pràctiques es descompta-
rà un 30% de l’import final.

b) El segon any d’incompliment: en cas que
s’incompleixi una bona pràctica es descomptarà
un 20% de l’import final, en cas que s’incomplei-
xin dues bones pràctiques es descomptarà un
30% de l’import final, i en cas que s’incompleixin
tres o més bones pràctiques es descomptarà un
40% de l’import final.

c) El tercer any i següents: com a regla gene-
ral es retiraran tots els ajuts aprovats per a aquest
any i la revocació dels ajuts concedits en anys
anteriors.

15.5 Als sol·licitants que no compleixin les
bones pràctiques agràries secundàries se’ls des-
comptarà un 3% per cada compromís incom-
plert. Aquest percentatge és acumulable als
diferents anys d’incompliment.

15.6 Les modulacions fixades per a les bo-
nes pràctiques agràries habituals principals i
secundàries se sumaran i es valoraran els per-
centatges sobre el valor final del càlcul de l’ajut.

—16 Modulació dels ajuts segons el grau de
compliment dels compromisos dels ajuts agro-
ambientals

16.1 Els ajuts que estableix aquesta Ordre
es modularan segons el grau de compliment dels
compromisos establerts per a cada línia d’ajut,
d’acord amb el que s’estableix en aquest apar-
tat.

16.2 Els compromisos per a cada línia d’ajut
es classifiquen en tres categories diferents: bà-
sics, principals i secundaris, d’acord amb l’an-
nex 2 d’aquesta Ordre.

16.3 Per als sol·licitants que no compleixin
els compromisos bàsics s’estableix una modu-
lació segons el grau de compliment i la seva re-
iteració de la manera següent:

a) El primer any d’incompliment: en cas que
s’incompleixi un compromís es descomptarà un
50% de l’import final, en cas que s’incomplei-
xin dos o més compromisos es descomptarà el
100% de l’ajut.

b) El segon any d’incompliment: es descomp-
tarà el 100% de l’ajut.

c) El tercer any d’incompliment i següents:
es descomptarà el 100% de l’ajut d’aquell any,
es retiraran tots els ajuts aprovats per a aquest
any, alhora que es revocaran els ajuts concedits
en anys anteriors i s’exclourà l’interessat per
sol·licitar ajuts agroambientals durant dos anys.

16.4 Per als sol·licitants que no compleixin
els compromisos principals s’estableix una
modulació segons el grau de compliment i la
seva reiteració de la manera següent:

a) El primer any d’incompliment: en cas que

s’incompleixi un compromís es descomptarà un
20% de l’import final, en cas que s’incomplei-
xin dos compromisos es descomptarà el 40% de
l’ajut, i en cas que s’incompleixin tres o més
compromisos es descomptarà el 80% de l’import
de l’ajut.

b) El segon any d’incompliment: en cas que
s’incompleixi un compromís es descomptarà un
40% de l’import final, en cas que s’incomplei-
xin dos compromisos es descomptarà el 80% de
l’ajut, i en cas que s’incompleixin tres o més
compromisos es descomptarà el 100% de l’im-
port de l’ajut.

c) El tercer any d’incompliment i següents:
es descomptarà el 100% de l’ajut d’aquell any,
es retiraran tots els ajuts aprovats per a aquest
any, alhora que es revocaran els ajuts concedits
en anys anteriors.

16.5 Per als sol·licitants que no compleixin
els compromisos secundaris s’estableix una
modulació segons el grau de compliment i la
seva reiteració de la manera següent:

a) El primer any d’incompliment: es des-
comptarà un 5% de l’import final per a cada
compromís incomplert.

b) El segon any d’incompliment: es descomp-
tarà un 10% de l’import final per a cada com-
promís incomplert.

c) El tercer any d’incompliment i següents:
es descomptarà el 100% de l’ajut d’aquell any.

16.6 En cas d’acumular l’incompliment de
compromisos bàsics, principals i/o secundaris,
s’acumularan també les modulacions que s’es-
tableixen en cada cas.

ANNEX 2

Documentació a presentar amb la sol·licitud
d’ajut

D’acord amb l’apartat 6.5 de l’annex 1
d’aquesta Ordre, la documentació específica a
presentar amb la sol·licitud d’ajut per a cada línia
agroambiental és la següent:

a.1) Producció integrada:
Còpia de la resolució d’inscripció al Registre

del Consell Català de la Producció Integrada
(CCPI) o de la sol·licitud d’inscripció.

Memòria inicial descriptiva de l’explotació
agrària.

a.2) Agricultura ecològica:
Còpia de la resolució d’inscripció al Registre

del Consell Català de Producció Agrària Eco-
lògica (CCPAE) o de la sol·licitud d’inscripció.

b.1) Lluita contra l’erosió en el conreu de
l’avellaner en pendent o terrasses:

Pla d’actuació que prevegi la totalitat dels
conreus llenyosos de l’explotació, en relació amb
els compromisos mediambientals adquirits.

c.1) Ramaderia ecològica:
Còpia de la resolució d’inscripció al Registre

del Consell Català de Producció Agrària Eco-
lògica (CCPAE) o de la sol·licitud d’inscripció.

Pla agroambiental de l’explotació.
En cas que es declarin superfícies comunals,

certificat de l’òrgan competent, acreditatiu de
la cessió d’ús per un període mínim de cinc anys
de les superfícies comunals declarades a la sol·-
licitud.

c.2) Actuacions en prats i pastures:
Pla agroambiental de l’explotació.

En cas que el pasturatge es realitzi almenys
amb un 75% de caps de races autòctones, cer-
tificat de l’entitat que gestioni el Llibre genea-
lògic on s’indiqui el nombre d’animals inscrits
que posseeix el productor, actualitzat dins el
termini de presentació de sol·licituds.

c.3) Apicultura per a la millora de la biodiver-
sitat en medis fràgils.

Pla agroambiental de l’explotació.
Còpia de la inscripció al Registre oficial d’ex-

plotacions apícoles i del Llibre ramader.

c.4) Millora de les pastures en zones de mun-
tanya per a la protecció del paisatge i la biodi-
versitat amb ramaderia equina.

Pla agroambiental de l’explotació.
Còpia del Llibre d’explotació ramadera on

s’acrediti:
a) Una antiguitat mínima de tres anys d’his-

torial equí en l’explotació.
b) Un cens actual mínim equí de sis animals

de més de dotze mesos.

Condicions específiques dels ajuts

a.1) Producció integrada.

Beneficiaris
Es podran beneficiar tots els titulars d’explo-

tació que adquireixin els compromisos de rea-
litzar aquest tipus de producció.

Requisits
Estar inscrit al Registre de productors de

producció integrada.
Disposar d’assessorament tècnic i/o pertànyer

a una associació de defensa vegetal.
Mantenir les superfícies mínimes de conreu

següents:
Olivera, vinya i fruits secs: 1 ha.
Fruiters de pinyol i de llavor, cítrics: 0,5 ha.
Hortalisses: 0,3 ha.
Cultius herbacis de secà: 2 ha.
Cultius herbacis de regadiu: 0,5 ha.

Compromisos
Compromisos bàsics:
Complir el que estableixen les Normes genè-

riques i específiques sobre producció integrada
per als diferents conreus, publicades i aprova-
des.

Compromisos principals:
Obligatorietat de realitzar anàlisis de residus

i de sòls; o els que especifiquin les normes tèc-
niques de desenvolupament legislatiu impres-
cindibles per a la seva aplicació.

Reducció dels tractaments químics almenys
en un 30%.

Compromís d’aplicar la producció integrada
en la totalitat de la superfície de l’explotació de-
dicada a la mateixa orientació productiva (con-
reu i/o espècie, i varietats per a cítrics) objecte
d’ajut, ubicada en cada explotació o en cada fin-
ca quan l’explotació estigui formada per diverses
finques.

Utilitzar material vegetal de productors ofi-
cialment autoritzats i amb el passaport fitosa-
nitari corresponent.

En la lluita contra plagues tindran prioritat
els mètodes biològics, físics o culturals davant
dels químics. En el cas d’intervenció química,
utilitzar exclusivament les matèries actives au-
toritzades per a cada conreu, seleccionades pel
Comitè Tècnic per a l’aplicació de les mesures
agroambientals a Catalunya d’acord amb criteris
de toxicitat, efectes sobre la fauna auxiliar i
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menor impacte ambiental, entre d’altres, i que
són revisades periòdicament.

Mantenir la coberta vegetal en conreus peren-
nes. En èpoques de recol·lecció es permetrà la
sega o el pasturatge controlat per facilitar les
feines de collita. No podrà realitzar-se escarda
química.

Compromisos secundaris:
Emplenar i mantenir actualitzat un quadern

d’explotació, on es portarà la comptabilitat de
l’explotació, i s’inscriuran totes les operacions
de conreu realitzades en cadascuna de les
parcel·les.

Participar en activitats de formació.
Altres compromisos:
Presentar una memòria inicial descriptiva de

l’explotació agrícola.
Obligació d’efectuar rotacions en conreus

anuals, que en el cas d’hortícoles serà, com a
mínim, de quatre cicles a l’aire lliure i de tres en
conreu protegit. S’entén per cicle, el conreu de
la mateixa parcel·la de famílies i espècies vege-
tals diferents, independentment de la durada de
cadascun d’aquests (període de sembra/planta-
ció/recol·lecció). Si s’estableix una coberta ve-
getal o cultiu per a adobament en verd, es con-
siderarà com a part de la rotació.

Quantia dels ajuts
Els ajuts, per hectàrea i any, són els següents:
Conreu d’hortícoles a l’aire lliure: 213,36

euros/ha.
Conreu d’hortícoles sota plàstic: 480,81 eu-

ros /ha.
Conreu de cítrics: 345,58 euros /ha.
Conreu de fruiters de llavor: 153,26 euros/ha.
Conreu de fruiters de pinyol: 198,33 euros/ha.
Conreu d’olivera: 147,25 euros/ha.
Conreu d’herbacis de secà: 55,89 euros/ha.
Conreu d’herbacis de regadiu: 93,16 euros/ha.
Conreu de fruiters de secà: 73,92 euros/ha.
Conreu de vinya per a vinificació: 159,87

euros/ha.
Conreu de raïm de taula: 387,65 euros/ha.
Únicament resta oberta la convocatòria de

renovació de compromisos només per als se-
güents conreus o grups de conreu: hortícoles,
cítrics, fruiters de llavor, fruiters de pinyol, oli-
vera i avellana.

a.2) Agricultura ecològica.

Beneficiaris
Es podran beneficiar tots els titulars d’explo-

tacions d’agricultura ecològica que acceptin els
compromisos.

Requisits
Estar inscrit al Consell Català de la Produc-

ció Agrària Ecològica.
Notificar la seva activitat i sotmetre’s al con-

trol de l’autoritat o organisme de control.
Subscriure un contracte i/o sol·licitud on es

comprometi a complir el Reglament.
Disposar d’un certificat de l’autoritat compe-

tent o organisme de control, afirmant que ha
complert el període anterior satisfactòriament
amb els compromisos.

Mantenir les superfícies mínimes de conreu
següents:

Cultius herbacis de secà: 2 ha.
Cultius herbacis de regadiu: 0,5 ha.
Hortícoles, aire lliure i sota plàstic: 0,25 ha.
Olivera, fruiters de secà, vinya per a vinifica-

ció i raïm de taula: 1 ha.

Fruiters de llavor, de pinyol i cítrics: 0,5 ha.

Compromisos
Compromisos bàsics:
Compliment de les normes de producció que

estableix el Reglament CE 2092/1991, que re-
gula la producció ecològica:

Compromisos principals:
Realitzar les anàlisis obligatòries establertes.
No utilitzar adobs de síntesi química.
No cultivar la mateixa espècie en altres

parcel·les de l’explotació on no s’utilitzin mèto-
des d’agricultura ecològica.

No utilitzar productes químics per al control
de plagues i malalties. En cas de necessitat, uti-
litzar únicament productes autoritzats a l’annex
2 del Reglament CE 2092/1991.

Compromisos secundaris:
Emplenar i mantenir actualitzat un quadern

d’explotació, on es portarà la comptabilitat
adequada i s’inscriuran totes les operacions de
conreu realitzades en cadascuna de les parcel·les.

Participar en activitats de formació.
Comercialitzar la producció ecològica.
Altres compromisos:
Realitzar un pla de conreu.
Realitzar un pla de gestió de l’adobament

orgànic, en el qual es considerarà adequada una
aportació mínima de 5 tones/hectàrea i un mà-
xim equivalent a 170 kg de nitrogen/hectàrea.

Quantia dels ajuts
Els ajuts que es concediran per hectàrea i any

són els següents:
Conreu d’herbacis de secà: 92,32 euros/ha.
Conreu d’herbacis de regadiu: 135,23 euros/

ha.
Conreu d’arròs: 600 euros/ha (per als compro-

misos iniciats a partir de 2002).
Conreu d’hortícoles a l’aire lliure: 258,44

euros/ha.
Conreu d’hortícoles sota plàstic: 504,85 eu-

ros/ha.
Conreu d’olivera: 266,85 euros/ha.
Conreu de fruiters de secà: 119 euros/ha.
Conreu de fruiters de llavor: 328,15 euros/ha.
Conreu de fruiters de pinyol: 364,21 euros/ha.
Conreu de vinya per a vinificació: 228,38

euros/ha.
Conreu de raïm de taula: 495,83 euros/ha.
Conreu de cítrics: 468,79 euros/ha (per als

compromisos iniciats a partir de 2002).

b.1) Lluita contra l’erosió en el conreu de
l’avellaner en pendent o terrasses.

Beneficiaris
Es podran beneficiar tots els titulars d’explo-

tació amb conreu d’avellaner en parcel·les en
pendent superior al 8% o en terrasses i bancals.

Compromisos
Compromisos principals:
Manteniment i conservació dels elements i les

instal·lacions tradicionals relacionats amb el
cultiu, reflectits en el pla d’actuació agroambi-
ental.

Els compromisos no relacionats directament
amb els pendents/terrasses hauran de complir-
se en el conjunt de l’explotació, malgrat que per
al càlcul de l’ajut només es tindrà en compte la
superfície de les parcel·les amb pendents supe-
riors a les fixades.

En cap cas es podran utilitzar arades i rascles
de discs que voltegin el sòl.

A les parcel·les amb pendents mitjanes su-
periors al 10% i en sòls amb insuficient perme-
abilitat, per evitar problemes d’escorrentia,
serà obligatori l’establiment de cobertes vege-
tals al centre dels carrers, que cobreixin un
mínim del 50% de la superfície, a partir de la
flora espontània o de la sembra d’espècies
conreades, i és en tots els casos obligatòria la
correcció immediata dels efectes puntuals oca-
sionats per les escorrenties produïdes per plu-
ges torrencials. La coberta vegetal s’establirà
el més propera a les corbes de nivell i perpen-
dicular al pendent màxim, i en el cas de terras-
ses, el de la direcció del seu costat més gran.

La coberta vegetal podrà segar-se a princi-
pis de primavera, per evitar la competència de
les males herbes mitjançant procediments me-
cànics i químics registrats per a aquests usos,
o amb pasturatge controlat de ramat oví, i han
d’estar obligatòriament sobre el terreny les
restes d’aquestes cobertes fins a la tardor, èpo-
ca en què, si escau, es podran realitzar els tre-
balls del sòl necessaris per a la implantació
d’una nova coberta vegetal.

Prohibició de l’ús de productes químics per
a la poda i l’eliminació de brots.

Compromisos secundaris:
Emplenar i mantenir actualitzat un quadern

d’explotació on s’inscriuran totes les operacions
de conreu i treballs del sòl realitzats en cadas-
cuna de les parcel·les.

Manteniment de la vegetació natural en els
marges de les parcel·les, sempre que estiguin a
més de 300 metres d’una massa forestal supe-
rior a 10 hectàrees.

Altres compromisos:
Elaboració d’un pla agroambiental de l’explo-

tació que reculli i descrigui la totalitat dels ele-
ments a conservar, la seva singularitat, signifi-
cat mediambiental, dimensió i pressupost per al
seu manteniment, així com un calendari per
complir els compromisos.

Presentar un pla d’actuació que prevegi la
totalitat de conreus llenyosos de l’explotació, en
relació amb els compromisos mediambientals
adquirits, que haurà d’aprovar el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Quantia dels ajuts
L’ajut és de 132,22 euros/ha i any.

c.1) Ramaderia ecològica.

Beneficiaris
Es podran beneficiar tots els titulars d’explo-

tació que acceptin els compromisos establerts
i que compleixin a priori els requisits establerts
per a la producció vegetal ecològica, que descriu
el Reglament CE 2092/1991.

Pel que fa a l’apicultura ecològica, els be-
neficiaris han d’estar inscrits al Registre ofi-
cial d’explotacions apícoles, han de disposar
de la cartilla ramadera, han d’estar inscrits al
Consell Català de la Producció Agrària Eco-
lògica (CCPAE) i han de comercialitzar els
seus productes com a ecològics.

Requisits
Estar inscrit al Consell Català de la Produc-

ció Agrària Ecològica.
Notificar la seva activitat i sotmetre’s al con-

trol de l’autoritat o organisme de control.
Subscriure un contracte i/o sol·licitud on es

comprometi a complir el Reglament.
Disposar d’un certificat de l’autoritat compe-

tent o organisme de control, que afirmi que en
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el període anterior ha complert satisfactòria-
ment amb els compromisos.

Mantenir les superfícies mínimes següents:
En el cas de rostolls i subproductes pastura-

bles: superfície mínima d’actuació de 15 ha.
En cas de prats i pastures: superfície mínima

d’actuació de 7 ha en les explotacions amb apro-
fitaments de forests comunals i de 3 ha en les que
resten.

Compromisos
Compromisos bàsics:
Compliment de les normes de producció que

estableixen el Reglament CE 2092/1991 i el Re-
glament CE 1804/1999 que regulen la produc-
ció ramadera ecològica.

Compromisos principals:
En el cas de rostolls i subproductes pastura-

bles:
Respectar les càrregues ramaderes màximes

i mínimes, en zones de rostolls i subproductes
pasturables:

Càrrega ramadera mínima: 0,1 UBM/ha.
Càrrega ramadera màxima: 0,4 UBM/ha.
No superar la càrrega ramadera de l’explo-

tació fixada al Pla de gestió de l’explotació,
durant els anys que duri el compromís.

Aprofitament racional de rostolls i resta de
superfícies pasturables, respectant el calenda-
ri de pasturatge.

No aixecar els rostolls fins a cinc mesos des-
prés de la recol·lecció de les superfícies de ce-
reals que integrin la seva explotació agrícola els
quals figurin a la declaració anual de conreus
herbacis.

Deixar com a mínim el 50% de la palla dels
cultius de cereals sobre el terreny.

Recollir les cordes de les bales de palla, fenc
o ensitjat utilitzades per a l’alimentació del bes-
tiar, i emmagatzemar-les a l’explotació en sacs
fins a la seva retirada.

En cas de prats i pastures:
Respectar les càrregues ramaderes anuals

màximes i mínimes, en zones de prats i pastu-
res:

Càrrega ramadera mínima: 0,2 UBM/ha.
Càrrega ramadera màxima: 1 UBM/ha en les

explotacions amb aprofitaments comunals i d’1,4
UBM/ha en les explotacions que no en tinguin.

Mantenir l’aprofitament extensiu de les su-
perfícies afectades, respectant el calendari
d’aprofitaments.

Comprometre’s a mantenir, com a mínim, el
75%, inclosos els aprofitaments comunals, de la
superfície agrària útil de l’explotació de pastures
o cultius orientats a l’alimentació de volum del
bestiar.

Conservació i manteniment dels elements
ramaders necessaris per a un maneig de les pas-
tures adequat.

En cas de l’apicultura ecològica, també s’hau-
ran de respectar els compromisos següents:

Presentació d’una memòria o pla d’explotació.
Compliment dels compromisos establerts pel

que fa a l’apicultura dins del Reglament CE
1804/1999.

Mantenir més de 50 arnes.
Localitzar les arnes en superfícies conreades

ecològicament i/o pastures ecològiques.
No utilitzar aliments compostos que contin-

guin pol·len.
La prima només es podrà pagar per superfí-

cie conreada o pastura, ecològiques, sobre les
que pol·linitzaran les abelles.

Complir una densitat màxima d’una arna per
hectàrea.

Compromisos secundaris:
Emplenar i mantenir actualitzat un quadern

d’explotació, on es portarà la comptabilitat de
l’explotació i s’inscriuran totes les operacions de
conreu realitzades en cadascuna de les parcel·les.

Participar en activitats de formació.
Comercialitzar la producció ecològica.
Realitzar les anàlisis obligatòries establertes.
Altres compromisos:
Realitzar un pla agroambiental de l’explota-

ció, que haurà d’aprovar el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca.

Quantia dels ajuts
Els ajuts per hectàrea i any són els següents:
Per als compromisos iniciats l’any 2001:
Zona de rostolls i subproductes pasturables:

104,88 euros/ha.
Zona de prats i pastures: 150,25 euros/ha.
Espècie: apicultura ecològica: 23,74 euros/ha.
Per als compromisos iniciats a partir del 2002

i per als iniciats l’any 2001 que van sol·licitar
acollir-se a les modificacions del càlcul de l’ajut
en la sol·licitud de l’any 2002:

Zona de rostolls i subproductes pasturables:
125,85 euros/ha.

Zona de prats i pastures: 180,30 euros/ha.
Espècie: apicultura ecològica: 23,74 euros/ha.

c.2) Actuacions en prats i pastures.

Beneficiaris
Podran beneficiar-se dels ajuts d’aquesta lí-

nia els titulars d’explotacions ramaderes, la base
territorial de les quals s’ubiqui dins d’una de les
deu comarques declarades d’alta muntanya a
l’article 2 de la Llei 2/1983, de 9 de març, d’al-
ta muntanya de Catalunya.

Requisits
Superfície mínima d’actuació de 3 hectàrees

de prats i pastures.

Compromisos
Compromisos principals:
Comprometre’s a mantenir almenys el 75%

de la superfície agrícola útil (SAU) de l’explo-
tació dedicada a l’alimentació de volum de ra-
mat.

Manteniment de les superfícies de prats na-
turals o artificials, aprofitats a dent, a dall, o en
aprofitament mixt mitjançant la realització dels
treballs culturals i pràctiques agrícoles, i, com-
plementàriament, compliment de la resta de
compromisos que afectin la totalitat de super-
fícies i aprofitaments de l’explotació ramadera.
En aquest sentit, no seran elegibles a la mesu-
ra, ni computaran per al càlcul de l’ajut, les su-
perfícies d’aprofitament comunal i pastures de
muntanya.

Respecte del calendari d’aprofitaments
d’acord amb els criteris del Comitè Tècnic per
a l’aplicació de les mesures agroambientals a
Catalunya i amb la utilització exclusivament de
desbrossat manual o mecànic, en els treballs de
regeneració dels prats i les pastures.

Conservació i manteniment d’elements rama-
ders tradicionals, com murs de pedra, marges
arbrats, etc., necessaris per a un maneig adequat
de les pastures i per evitar el sobrepasturatge i
subpasturatge.

Respecte a les càrregues ramaderes anuals
màximes i mínimes establertes, les quals hauran

de ser de 0,2 UBM/ha, la mínima, i la màxima
d’1,4 UBM/ha.

Altres compromisos:
Presentar un pla agroambiental de l’explota-

ció que haurà d’aprovar el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca, el qual detallarà
l’aplicació de tots els compromisos de la mesura
a l’explotació.

Quantia dels ajuts
L’ajut és de 36,06 euros/ha i any.
A la prima corresponent se li afegirà un 20%

d’incentiu, quan el pasturatge es realitzi almenys
amb un 75% de caps de races autòctones inscri-
tes als llibres de registre de les races oficials cor-
responents.

c.3) Apicultura per a la millora de la biodiver-
sitat en medis fràgils.

Beneficiaris
Podran beneficiar-se dels ajuts d’aquesta lí-

nia els titulars d’explotacions apícoles que es
comprometin durant cinc anys a assumir els
compromisos.

Requisits
Estar inscrit al Registre oficial d’explotacions

apícoles i disposar del Llibre ramader amb un
mínim de cent cinquanta arnes.

Compromisos
Compromisos principals:
La superfície d’acollida serà de vegetació

entomòfila, caracteritzada per ecosistemes amb
biodiversitat fràgil propis de pastius i agrosiste-
mes propis de la devesa, així com les de zones
amb biodiversitat fràgil i vegetació autòctona
que determini el Comitè Tècnic per a l’aplica-
ció de les mesures agroambientals a Catalunya.

La densitat ha de ser d’una arna cada dues
hectàrees de vegetació autòctona aprofitable per
a les abelles.

Cada abellar no tindrà més de vuitanta arnes
i la distància entre aquests serà superior a un qui-
lòmetre, i s’han d’emplaçar permanentment en
zones de biodiversitat fràgil; amb l’excepció dels
sis mesos de transhumància que la poden rea-
litzar com a màxim el 80% de les arnes.

No es pot subministrar alimentació estimu-
lant que contingui pol·len.

Aplicar un sistema de lluita integrada contra
la varroasi i les malalties associades, amb la in-
corporació de mètodes de maneig i lluita biolò-
gica; amb la utilització dels productes de síntesi
només quan es consideri necessari segons el
criteri del Comitè Tècnic per a l’aplicació de les
mesures agroambientals a Catalunya.

Compromisos secundaris:
Presentar un pla d’explotació i gestionar el

quadern d’explotació i comptabilitat.
Tenir degudament marcades de manera que

no es puguin esborrar totes i cadascuna de les
arnes per al control zoosanitari adequat.

Quantia dels ajuts
L’ajut és de 10,52 euros/ha i any.

c.4) Millora de les pastures en zones de mun-
tanya per a la protecció del paisatge i la biodi-
versitat amb ramaderia equina.

Beneficiaris
Podran beneficiar-se dels ajuts d’aquesta lí-

nia els titulars d’explotacions destinades a la cria
de cavalls i que compleixin els requisits següents:
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La base territorial de les explotacions i de les
parcel·les objecte d’ajut s’ha d’ubicar dins d’una
de les deu comarques declarades d’alta munta-
nya a l’article 2 de la Llei 2/1983, de 9 de març,
d’alta muntanya de Catalunya.

Les explotacions han de disposar d’un cens
equí mínim de sis animals de més de dotze mesos
i d’aptitud càrnia.

L’explotació ha de tenir un historial equí amb
una antiguitat mínima de tres anys, amb excep-
ció dels casos de joves incorporacions.

Les superfícies auxiliables per l’ajut seran tant
els prats com les pastures de muntanya situades
en pendents superiors al 20% o que es trobin per
damunt de la cota de 1.000 metres respecte del
nivell del mar i que el seu aprofitament rama-
der es realitzi, almenys, durant els mesos de maig
a octubre de cada any.

En cas de prats de muntanya seran elegibles
els que la gestió agronòmica correcta impliqui
com a màxim un dall, complementat amb un
aprofitament a dent.

Per a pastures d’aprofitament en comú les
superfícies auxiliables s’han de declarar sobre
la mateixa muntanya de pastura, durant els cinc
anys de compromís d’acord amb la seva gestió
correcta.

Compromisos
Compromisos principals:
En prats s’ha de mantenir una gestió agronò-

mica adequada, mitjançant l’eliminació de males
herbes específiques i matolls, a través de mitjans
mecànics.

Desbrossat dels marges sense emprar herbi-
cides.

Realitzar una sega a l’any com a màxim, en
les dates que fixi el Comitè Tècnic per a l’apli-
cació de les mesures agroambientals a
Catalunya, en tot cas després del granat i pas-
sat el període de nidificació de les aus.

Completar l’aprofitament mitjançant un pas-
turatge controlat.

Resten prohibits els tancats que impliquin
barreres per al lliure pas de fauna.

En pastures s’ha de realitzar la gestió correcta
d’acord amb el calendari d’aprofitaments fixats
en el pla agroambiental.

Comprometre’s a mantenir, com a mínim, el
75%, inclosos els aprofitaments comunals, de la
superfície agrària útil (SAU) de l’explotació de
pastures o cultius orientats a l’alimentació de
volum del bestiar.

Les càrregues ramaderes a respectar són:
Carregues ramaderes a l’explotació, tenint en

compte totes les espècies ramaderes de l’explo-
tació:

Càrrega ramadera mínima: 0,2 UBM/ha.
Càrrega ramadera màxima: amb aprofita-

ments comunals: 1 UBM/ha; no comunal: 1,4
UBM/ha.

Carregues ramaderes equines a la superfície
objecte d’ajut:

Càrrega ramadera equina mínima: 0,6 UBM/
ha.

Càrrega ramadera equina màxima: 1 UBM/
ha.

Per a les parcel·les auxiliables no es podrà
aixecar el prat o la pastura durant els cinc anys
de compromís de l’ajut, però sí que es poden
realitzar resembres.

Compromisos secundaris:
Emplenar i mantenir actualitzat un quadern

d’explotació.

Altres compromisos:
Elaboració d’un pla agroambiental de l’ex-

plotació que haurà d’aprovar el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Les superfícies auxiliables per aquesta mesura
seran les pastures naturals o artificials i no se-
ran auxiliables les superfícies monòfites amb
Lolium multiflorum, alfals i trepadella, ni les
superfícies forestals. El Comitè Tècnic per a
l’aplicació de mesures agroambientals definirà
amb més detall les superfícies auxiliables en cada
territori.

Quantia dels ajuts
L’ajut és de 108,18 euros/ha i any.

d.1) Actuacions en arrossars.

Beneficiaris
Podran beneficiar-se dels ajuts d’aquesta lí-

nia els titulars d’explotacions que es comprome-
tin durant cinc anys a assumir els compromisos
que estableix la mesura.

Compromisos
Compromisos bàsics:
Disminuir almenys un 20% de la fertilització

nitrogenada de síntesi. En qualsevol cas les apor-
tacions màximes de fertilització nitrogenada no
podran ser superiors a: 130 kg/ha per a varietats
de tipus Indica, o 120 kg/ha per a varietats de
tipus Japonica.

Compromisos principals:
Mantenir inundada la superfície del conreu

almenys quatre mesos addicionals, durant els
mesos de tardor-hivern, a les zones tradicionals
i/o a les confinants a les llacunes.

Racionalitzar els tractaments contra C. Supres-
salis mitjançant tractaments biològics. En cas de ser
imprescindible la utilització de tractaments químics,
el Comitè Tècnic per a l’aplicació de les mesures
agroambientals a Catalunya autoritzarà matèries
actives de classificació toxicològica AAA o AAB.

No realitzar la crema dels rostolls, amb l’excepció
que ho justifiquin raons sanitàries i per evitar pro-
blemes fitopatològics greus.

Mantenir i conservar els elements de retenció
d’aigua com a petits dics i comportes.

Realitzar el control mecànic de les males herbes
en l’arròs mitjançant la tècnica de l’enfangat, mit-
jançant inundacions prematures (primers de novem-
bre a últims de maig) per incorporar les restes de
vegetació al sòl, eliminar algues i males herbes.
Aquest es realitzarà de manera mecànica.

Compromisos secundaris:
Emplenar i mantenir actualitzat un quadern

d’explotació, on es reflectiran totes les opera-
cions que es realitzin sobre el conreu.

Controlar els compromisos mediambientals
a través de l’analítica necessària sobre el sòl, els
conreus o les produccions, en els casos que ho
exigeixi l’administració gestora o el Comitè
Tècnic per a l’aplicació de les mesures agroam-
bientals a Catalunya.

Realitzar el control de les males herbes en els
canals i els desguassos de la superfície acollida
de manera mecànica i/o manual.

Altres compromisos:
Mantenir el conreu d’arròs durant almenys

cinc anys, sense disminuir la superfície.
No incrementar la superfície de conreu per

sobre del límit actual de l’explotació.
Millorar la qualitat de les aigües a partir de

la racionalització dels productes químics.

Quantia dels ajuts:
L’ajut és de 397,63 euros/ha i any.

ANNEX 3

Incompatibilitats

Estudiada la compatibilitat de mesures sobre
una parcel·la de conreu, es consideren compa-
tibles les mesures que puguin aplicar-se sobre
una mateixa superfície sense que comporti du-
plicitat d’ajuts pel mateix objectiu.

Les incompatibilitats que es poden generar
de l’aplicació de les diferents actuacions agro-
ambientals poden agrupar-se amb els criteris se-
güents:

Incompatibilitat agronòmica: quan les mesu-
res actuen sobre conreus diferents, o perquè les
labors proposades no poden desenvolupar-se
simultàniament.

Incompatibilitat per doble ajut: quan les
mesures fomenten elements que són similars i
per tant es prima dues vegades.

En cas dels ajuts desplegats a l’annex 2
d’aquesta Ordre, les incompatibilitats detectades
són les següents:

Incompatibilitat de la mesura a.1) (producció
integrada) amb la a.2) (agricultura ecològica).

Incompatibilitat de la mesura a.1) (producció
integrada) amb la c.1) (ramaderia ecològica).

Incompatibilitat de la mesura b) (lluita contra
l’erosió en medis fràgils) amb la d) (actuacions
en arrossars).

Incompatibilitat de la mesura b) (lluita contra
l’erosió en el conreu de l’avellaner en pendent o
terrasses) amb la c) (gestió integrada de les ex-
plotacions).

Incompatibilitat de la mesura c.1) (ramaderia
ecològica) amb la c.2) (actuacions en prats i pas-
tures).

Incompatibilitat de la mesura c.1) (ramaderia
ecològica) amb la c.4) (millora de les pastures en
zones de muntanya per a la protecció del paisatge
i la biodiversitat amb ramaderia equina).

Incompatibilitat de la mesura c.2) (actuacions
en prats i pastures) amb la c.4) (millora de les
pastures en zones de muntanya per a la protec-
ció del paisatge i la biodiversitat amb ramaderia
equina).

Incompatibilitat de la mesura d.1) (actuacions
en arrossars) amb la a.2) (agricultura ecològica).

ANNEX 4

Els requisits a controlar per a les bones pràc-
tiques agràries habituals són els que es detallen
a continuació separats en tres categories. La
separació s’estableix segons la gravetat del seu
incompliment i les repercussions sobre el medi.
Les bones pràctiques agràries secundàries tenen
la finalitat de l’educació dels agricultors en el
respecte al medi ambient, per això les gradua-
cions dels incompliments tenen un caràcter tes-
timonial, sempre i quan no es produeixin reite-
racions.

1. Bones pràctiques agràries habituals bàsi-
ques:

1.1 Sanitat animal:
1.1.1 Complir la normativa vigent en matè-

ria d’ús d’aliments prohibits i d’anabolitzants.
1.1.2 Complir les campanyes oficials de sa-

nejament ramader obligatòries.
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1.2 Utilització racional d’herbicides i pro-
ductes fitosanitaris:

1.2.1 Ús i tinença exclusivament de productes
autoritzats.

2. Bones pràctiques agràries habituals prin-
cipals:

2.1 Conservació del sòl i lluita contra l’erosió:
2.1.1 Prohibició de llaurar a favor de pendent.
2.2 Conservació de la biodiversitat:
2.2.1 Prohibició de cremar rostolls i marges

de conreu, amb l’excepció que es justifiqui per
raons fitosanitàries i per evitar problemes fito-
patològics greus.

2.3 Complir la càrrega ramadera:
2.3.1 No sobrepassar els límits establerts per

a la càrrega ramadera de la superfície farratgera:
a) Comarques amb pluviometria anual me-

nor de 600 mil·límetres: 1 UBM/ha any.
b) Comarques amb pluviometria anual igual

o major de 600 mil·límetres i menor de 800 mil·-
límetres: 1,50 UBM/ha any.

c) Comarques amb pluviometria anual igual
o superior a 800 mil·límetres: 2 UBM/ha any.

3. Bones pràctiques agràries habituals secun-
dàries:

3.1.1 En secà, respectar els índexs de guaret
obligatoris que estableix el reial decret corres-
ponent.

3.2 Conservació de la biodiversitat:
3.2.1 Conservació de nius d’espècies prote-

gides de difícil localització.
3.2.2 Aïllament mitjançant franges llaurades

de 3 metres d’amplada, en les parcel·les amb
conreus herbacis limítrofes de parcel·les forestals
per evitar risc d’incendi.

3.3 Optimització de l’ús de l’energia fòssil:
3.3.1 Complir la normativa vigent sobre se-

guretat vial del vehicle i seguretat en el treball.
3.3.2 Fer ús eficient dels combustibles fòssils.
3.4 Utilització eficient de l’aigua:
3.4.1 Complir amb la normativa vigent en la

matèria de concessió d’aigües i limitacions d’ús
que estableixen les confederacions hidrogràfi-
ques.

3.4.2 Mantenir el sistema de reg evitant les
pèrdues d’aigua.

3.5 Racionalització de l’ús d’adobs:
3.5.1 En les zones vulnerables, complir amb

els nivells de fertilització nitrogenada especifi-
cats als programes d’acció respectius.

3.5.2 No aplicar fems i purins sobre terrenys
entollats o amb neu.

3.5.3 Explotacions ubicades en zones vulne-
rables de nitrats, actuar conforme a la directi-
va corresponent.

3.5.4 Prohibició de l’abocament de fems i
purins a fluxos d’aigua.

3.5.5 Maneig adequat de fems i purins.
3.6 Utilització racional d’herbicides i pro-

ductes fitosanitaris:
3.6.1 Respectar les indicacions dels fabricants

de fitosanitaris.
3.6.2 Retirar envasos i altres restes un cop

realitzat el tractament fitosanitari.
3.6.3 Gestió d’envasos d’acord amb les nor-

mes que estableix l’autoritat competent.
3.7 Reducció de la contaminació d’origen

agrari:
3.7.1 Eliminar les restes de poda.
3.7.2 Gestió adequada d’envasos.
3.7.3 Retirar de les parcel·les els plàstics

emprats i altres residus i dipositar-los en llocs
adequats.

3.8 Finalització de conreus:
3.8.1 No abandonar els conreus un cop ex-

haurida la seva vida útil.
3.8.2 Mantenir els conreus lliures de plagues,

malalties i paràsits susceptibles de ser transme-
sos.

(06.069.125)

ORDRE

ARP/112/2006, de 14 de març, per la qual s’apro-
ven les bases reguladores dels ajuts per a la mi-
llora de la qualificació professional del sector
agrari, i es convoquen els corresponents a l’any
2006.

El Pla de desenvolupament rural (PDR) espe-
cífic per a Catalunya, aprovat per la Comissió Eu-
ropea el 14 de setembre de 2000, preveu ajuts
destinats a la millora de la qualificació professio-
nal.

D’acord amb el Reglament CE 1257/1999, del
Consell, de 17 de maig, sobre l’ajut al desenvolu-
pament rural, els estats membres poden establir
ajuts a la formació per tal d’augmentar la capaci-
tat i la competència professional dels agricultors
i d’altres persones que es dediquen a l’activitat
agrària.

El Reial decret 613/2001, de 8 de juny, per a la
millora i modernització de les estructures de pro-
ducció de les explotacions agràries estableix el
marc legislatiu estatal sobre millores estructurals
i modernització de les explotacions agràries.

Aquests ajuts tenen com a finalitat reduir el cost
que comporta als professionals agraris i als joves
que s’incorporen a l’activitat agrària, l’assistència
a cursos per millorar la seva qualificació profes-
sional, per la qual cosa s’ha cregut oportú que es
concedeixin en relació a les despeses ja efectua-
des, perquè d’aquesta manera és com prenen sen-
tit, i no com a inversió que cal realitzar. D’acord
amb això, s’exclouen com a beneficiàries les per-
sones que ja tinguin concedit aquest ajut per a la
realització dels mateixos cursos per la convocatòria
anterior.

Al mateix temps, s’ha actualitzat l’import per
quilòmetre que passa a 0,19 euros, tenint en comp-
te la desviació dels preus produïda en els darrers
temps.

Valorada la conveniència de continuar amb el
foment de les actuacions objecte d’ajut, d’acord
amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya, i en ús
de les atribucions que m’han estat conferides,

ORDENO:

Article 1
Aprovar les bases reguladores dels ajuts per

a la millora de la qualificació professional del
sector agrari, les quals es publiquen a l’annex
d’aquesta Ordre.

Article 2
2.1 Convocar els ajuts per a la millora de la

qualificació professional del sector agrari cor-
responents a l’any 2006, d’acord amb les bases
reguladores aprovades a l’article 1 d’aquesta
Ordre.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds
es fixa des de l’endemà de la publicació d’aques-
ta Ordre al DOGC i fins al 31 de maig de 2006.

2.3 Els ajuts que preveu aquesta convoca-
tòria tenen caràcter cofinançat d’acord amb el
que preveu el Pla de desenvolupament rural
(PDR), en un 40% pel FEOGA-Garantia, en un
30% pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació, i en un 30% pel Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca.

2.4 Els ajuts que estableix aquesta Ordre
seran a càrrec de la partida pressupostària AG02
D/770170000/6140 dels pressupostos del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, do-
tada amb un import màxim de 30.000 euros.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroga l’Ordre ARP/129/2005, de 5 d’abril,
per la qual s’aproven les bases reguladores dels
ajuts per a la millora de la qualificació profes-
sional, i es convoquen els corresponents a l’any
2005 (DOGC núm. 4361, de 12.4.2005).

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 14 de març de 2006

ANTONI SIURANA I ZARAGOZA

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

ANNEX

Bases

—1 Règim jurídic
El règim jurídic aplicable als ajuts que regulen

aquestes bases l’integren el Reglament CE 1257/
1999, del Consell, de 17 de maig, sobre l’ajut al
desenvolupament rural a càrrec del Fons Euro-
peu d’Orientació i de Garantia Agrícola (FE-
OGA) i pel qual es modifiquen i deroguen de-
terminats reglaments (DO L núm. 160, de
26.6.1999); el Reial decret 613/2001, de 8 de juny,
sobre millora i modernització de les estructures
de producció de les explotacions agràries (BOE
núm. 138, de 9.6.2001); la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions (BOE núm.
276, de 18.11.2005); el Decret legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organit-
zació, procediment i règim jurídic de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya; i la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (BOE núm. 285, de
27.11.1992), així com el que disposin les corres-
ponents lleis de pressupostos de la Generalitat
de Catalunya.

—2 Objecte dels ajuts
S’estableix una línia d’ajuts per fomentar la

qualificació professional que consisteix en:
a) Beques per a titulars i col·laboradors/es

familiars d’explotacions agràries prioritàries i
per a treballadors/es agrícoles per compte aliè,
per a l’assistència a cursos de formació i perfec-
cionament professional agrari.


