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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I PESCA

ORDRE
ARP/307/2005, de 7 de juliol, per la qual s’apro-
ven les bases reguladores del pla pilot dels con-
tractes globals d’explotació, i es convoquen els
corresponents a l’any 2005.

La Llei 18/2001, d’orientació agrària, de 31 de
desembre, en els seus capítols primer, tercer i
sisè, estableix la conveniència d’establir contrac-
tes entre l’administració agrària i les explotaci-
ons, amb l’adopció d’un règim jurídic de contrac-
tes d’explotació, fent ús dels recursos disponibles
de la UE, de l’Estat i, en el futur, de la modu-
lació, amb l’objectiu de fomentar les activitats
respectuoses amb el medi i promoure models
específics d’activitat agrària.

Per altra banda, l’actual procés de reforma de
la política agrícola comuna serà plenament vi-
gent a partir de l’any 2007; el nou marc finan-
cer 2007-2013 per a la UE-27 també comença-
rà la seva vigència l’any 2007. Atès que aquests
dos factors impactaran sobre el sector agrari
català, i que una de les possibles estratègies
d’adaptació és la que es pretén que s’aporti amb
aquest sistema de contractualització, es dispo-
sa d’un període fins a l’1 de gener de 2007 per
a l’experimentació del sistema, que es vol fer en
forma de pla pilot, amb una aplicació concen-
trada territorialment.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca, d’acord amb aquesta iniciativa, té la vo-
luntat d’orientar les explotacions agràries cata-
lanes cap a una major competitivitat i multifun-
cionalitat, amb la incentivació de mesures de
caràcter innovador i de millora de la qualitat,
amb l’objectiu d’implantar una nova manera de
gestionar els ajuts que consideri l’explotació en
la seva globalitat. Així, es pretenen integrar i
unificar, a mitjà termini, la gestió dels ajuts al
desenvolupament rural i també dels ajuts de-
rivats de les organitzacions comunes de mer-
cat (OCM) corresponents, a través dels contrac-
tes globals d’explotació, amb la voluntat de
simplificar els tràmits de gestió dels diversos
ajuts.

D’acord amb l’article 92 del 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, i en ús de les atribucions que
m’han estat conferides,

ORDENO:

Article 1
Aprovació de les bases

1.1 Aprovar les bases reguladores del pla
pilot del Contracte Global d’Explotació (en
endavant CGE), les quals es publiquen a l’an-
nex 1 d’aquesta Ordre.

1.2 Aprovar les mesures del pla pilot del
CGE, les quals es publiquen a l’annex 2 d’aques-
ta Ordre.

1.3 Aprovar el procediment per al reconei-
xement de les entitats de gestió (en endavant
EG), el qual es publica a l’annex 3 d’aquesta
Ordre.

Article 2
Convocatòria

2.1 Convocar el pla pilot del CGE, corres-
ponent a l’any 2005, d’acord amb les bases re-

guladores, que s’aproven a l’article 1.1 d’aquesta
Ordre.

2.2 Convocar el procediment per al reconei-
xement de les EG, d’acord amb les bases regu-
ladores, que s’aproven a l’article 1.3 d’aquesta
Ordre.

Article 3
Termini de presentació

3.1 El termini de presentació de les sol·-
licituds de participació en el pla pilot del CGE
és des de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre fins
al 31 de juliol de 2005, inclòs.

3.2 El termini de presentació de les sol·-
licituds de reconeixement de les EG és des de
l’entrada en vigor d’aquesta Ordre fins al 31 de
juliol de 2005, inclòs.

3.3 Les sol·licituds presentades fora de ter-
mini es consideraran desestimades.

Article 4
Finançament

4.1 Els ajuts que estableix aquesta Ordre
aniran a càrrec de la partida pressupostària
AG02 D/788.170.000/7143 dels pressupostos del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
per a l’any 2005, dotada amb un import màxim
d’1.000.000 d’euros, desglossat de la manera
següent:

170.000 euros en l’àmbit territorial de l’Alt
Urgell.

170.000 euros en l’àmbit territorial del Ber-
guedà.

250.000 euros en l’àmbit territorial de la Conca
de Barberà.

170.000 euros en l’àmbit territorial del Pla de
l’Estany.

240.000 euros que es distribuiran entre els
diferents àmbits territorials, d’acord amb el que
estableixi l’òrgan col·legiat que fixa l’apartat 15.2
de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

4.2 En cas que per a un determinat àmbit ter-
ritorial no s’exhaureixin els imports establerts, el
sobrant incrementarà l’import assignat a la resta
d’àmbits territorials, de manera proporcional.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Abans de la resolució definitiva de la conces-
sió dels ajuts agroambientals que preveu aquesta
Ordre caldrà que es disposi de l’autorització de
la Comissió Europea amb la comunicació prè-
via que estableix l’article 88 del Tractat de la
Comunitat Europea.

La resta dels ajuts els regula el Reglament CE
1/2004, de la Comissió, de 23 de desembre, so-
bre l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE
als ajuts estatals per a les petites i mitjanes em-
preses dedicades a la producció, transformació
i comercialització de productes agraris (DOUE
núm. L1, de 3.1.2004).

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

En cas que els sol·licitants dels ajuts convo-
cats per aquesta Ordre hagin sol·licitat altres
ajuts per a les mateixes finalitats en el marc del
Programa de desenvolupament rural, aquests
s’incorporaran al CGE.

DISPOSICIÓ FINAL

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

Barcelona, 7 de juliol de 2005

ANTONI SIURANA I ZARAGOZA

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

ANNEX 1

Bases reguladores del pla pilot dels contractes
globals d’explotació

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

—1 Finalitat i objectius
1.1 El CGE té com a finalitat incentivar les

explotacions agràries perquè desenvolupin un
projecte d’explotació que integri les funcions
productives, econòmiques, mediambientals i
socials de l’agricultura, amb l’objectiu de fomen-
tar la viabilitat de les explotacions agràries i
assolir un desenvolupament rural sostenible.
Alhora, el pla pilot pretén avaluar el sistema del
CGE que s’haurà de posar en marxa a partir del
2007 a tota Catalunya.

1.2 El CGE promou un acord de col·la-
boració entre l’Administració i l’explotació
agrària que permeti integrar determinats ajuts
de desenvolupament rural englobats en les tres
àrees següents:

Àrea 1: millora de la competitivitat de l’ex-
plotació.

Àrea 2: gestió sostenible de l’activitat agrà-
ria.

Àrea 3: diversificació de l’economia i quali-
tat de vida a les zones rurals.

—2 Formalització de la concessió d’ajuts
La concessió dels ajuts s’articularà mitjançant

la signatura d’un contracte entre el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i els benefi-
ciaris, en el qual es concretaran les actuacions
objecte d’ajut i es condicionaran els ajuts al
compliment de les exigències fixades per les
mesures contractades, totes emmarcades en les
àrees a què s’ha fet referència en l’apartat an-
terior. El contracte rebrà el nom genèric de
Contracte Global d’Explotació.

—3 Àmbit d’aplicació
Les disposicions d’aquesta Ordre són d’apli-

cació a les explotacions agràries ubicades a les
comarques de l’Alt Urgell, el Berguedà, la Con-
ca de Barberà i el Pla de l’Estany.

—4 Vigència del CGE
4.1 S’estableix una durada del CGE en el

pla pilot de cinc anys, durant els quals el bene-
ficiari es compromet a complir les condicions
que s’estableixin al contracte.

4.2 L’any 2007 s’efectuarà l’adaptació de
determinades condicions dels contractes signats
al que s’estableixi per al nou període 2007-2013.

—5 Definicions
Als efectes d’aquesta Ordre s’entenen per

agricultor professional, agricultor a títol princi-
pal i agricultor jove, les definicions que estableix
la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització
de les explotacions agràries.

Càrrega ramadera: el nombre d’unitats de
bestiar major (UBM) que suporta per terme
mitjà anualment una hectàrea de superfície
agrària de l’explotació amb aprofitament ra-
mader. La unitat mitja serà la de bestiar ma-
jor (UBM) segons la taula de conversió se-
güent:
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Boví de lídia, de carn, de llet, equins per a carn
i cria: 1 UBM.

Vedells d’engreix menors d’un any: 0,6 UBM.
Porcs (cicle tancat), porcs en pastura de glans,

producció de garrins, producció mixta de porcs
de cicle obert: 0,5 UBM.

Altres bovins: 0,4 UBM.
Porcs d’engreix: 0,3 UBM.
Caprí de llet, mamífers majors (granja cine-

gètica), oví de carn, oví de llana, oví de llet,
mamífers majors (vedat de caça): 0,15 UBM.

Caprí de carn (mascle): 0,12 UBM.
Aus (granja cinegètica, vedat de caça), altres

aus de corral (producció de carn, producció
d’ous, altres aprofitaments), altres aus no cine-
gètiques (per a ous, per a carn, altres aprofita-
ments): 0,03 UBM.

Palmípedes. Aus de granja (producció de
carn, producció de foie, producció d’ous), pal-
mípedes de corral (producció de foie gras, pro-
ducció de carn, producció d’ous): 0,026 UBM.

Gallines, aus de granja (producció d’ous,
producció de carn, altres aprofitaments), gallines
de corral: 0,016 UBM.

Conills (carn, pell), mamífers menors (granja
cinegètica), visons, xinxilla: 0,014 UBM.

Pollastres: 0,008 UBM.
Renda de referència: fixada a l’Ordre APA/

4277/2004, de 22 de desembre, per la qual es fixa
per a l’any 2005 la renda de referència.

Superfície agrària útil (SAU): és el conjunt
de la superfície de terres llaurades i les terres per
a pastures permanents. Les terres llaurades com-
prenen els conreus herbacis, els guarets, les
hortes familiars i les terres dedicades a conreus
llenyosos.

—6 Beneficiaris del CGE
6.1 Podran ser beneficiaris dels ajuts que

s’estableixen al CGE els titulars d’explotacions
agràries que es comprometin a complir les con-
dicions que estableixi el CGE, que acreditin un
percentatge mínim d’ingressos que provinguin
de l’activitat agrària, que s’estableix en l’àmbit
territorial i que disposin d’una renda unitària de
treball agrari inferior al 120% de la renda de
referència. En els casos que se superi el 120%
de la renda de referència i no se sobrepassi el
150% de la renda de referència per unitat de
treball agrari, també podran ser beneficiaris del
CGE, sempre que a la sol·licitud de signatura del
contracte es proposin inversions innovadores o
es proposin les mesures de l’àrea de gestió sos-
tenible de l’activitat agrària en un percentatge
superior al 40% respecte del total de l’ajut sol·-
licitat.

També podran ser beneficiaris del CGE, els
agricultors joves que es vulguin instal·lar, d’acord
amb els criteris d’elegibilitat que estableix l’or-
dre de bases reguladores dels ajuts a la instal·-
lació de joves agricultors, actualment vigents.

6.2 Territorialment, els requisits d’ingressos
mínims que provinguin de l’activitat agrària, per
tal de ser beneficiaris del CGE, seran els se-
güents:

Conca de Barberà i Alt Urgell:
Persones físiques titulars d’explotacions agrà-

ries amb un percentatge mínim del 30% d’in-
gressos nets que provinguin de l’activitat agrària
o altres activitats complementàries i que residei-
xin en la comarca o comarca limítrof.

Persones jurídiques que adoptin alguna de les
formes següents:

a) Societats cooperatives o societats agràries
de transformació en què almenys el 50% dels

socis compleixin les condicions fixades en aquest
apartat per a persones físiques.

b) Societats civils, laborals o altres mercantils
que, en cas que siguin anònimes, les seves acci-
ons hauran de ser nominatives, sempre que més
del 50% del capital social, d’haver-n’hi, perta-
nyi a socis que compleixin les condicions fixa-
des en aquest apartat per a persones físiques.
Aquestes societats tindran per objecte l’exercici
de l’activitat agrària en l’explotació de la qual
siguin titulars.

c) Comunitats de béns de les quals tots els
seus socis compleixin les condicions fixades en
aquest apartat per a persones físiques.

Berguedà i Pla de l’Estany:
Persones físiques que siguin agricultors pro-

fessionals.
Persones jurídiques que adoptin alguna de les

formes següents:
a) Societats cooperatives o societats agràries

de transformació en què almenys el 50% dels
socis siguin agricultors professionals.

b) Societats civils, laborals o altres mercantils
que, en cas que siguin anònimes, les seves acci-
ons hauran de ser nominatives, sempre que més
del 50% del capital social, d’haver-n’hi, perta-
nyi a socis que siguin agricultors professionals.
Aquestes societats tindran per objecte l’exercici
de l’activitat agrària en l’explotació de la qual
en siguin titulars.

c) Comunitats de béns de les quals tots els
seus socis siguin agricultors professionals.

CAPÍTOL 2
Contracte Global d’Explotació

—7 Diagnosi prèvia i pla d’explotació
7.1 El CGE s’elabora a partir d’una diagnosi

prèvia i global de l’explotació que prevegi els
principals aspectes de l’activitat actual de l’ex-
plotació. A través de la diagnosi cal definir l’es-
tratègia de millora de l’explotació que es mate-
rialitzarà en el CGE. La diagnosi prèvia haurà
de contenir els apartats següents:

Revisió descriptiva de les principals activitats
productives de l’explotació.

Balanç econòmic de l’explotació i anàlisi tec-
nicoeconòmica, amb la valoració de tots els ajuts
percebuts.

Aspectes tècnics i aspectes mediambientals
i paisatgístics.

Aspectes sociolaborals i sobre qualitat de
vida.

7.2 La diagnosi prèvia serà elaborada per les
EG, que es defineixen a l’annex 3 d’aquesta
Ordre, d’acord amb el model normalitzat pel
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
L’EG haurà de realitzar el seguiment durant la
vigència del contracte i assegurarà l’assessora-
ment al beneficiari en totes les qüestions rela-
tives a les orientacions i les recomanacions de
millora.

7.3 D’acord amb els resultats de la diagnosi
prèvia, les EG juntament amb el titular de l’ex-
plotació elaboraran un pla d’explotació, on es
fixaran els principals objectius de l’explotació
agrària per assolir a través de cadascuna de les
àrees del CGE i recollirà totes les orientacions
i les recomanacions de millora proposades i
encaminades a l’assoliment d’aquests objectius,
així com una planificació temporal de les inver-
sions proposades.

7.4 Per a la realització de la diagnosi prèvia

i del pla d’explotació es concedirà un ajut, el qual
s’especifica a l’annex 2 d’aquesta Ordre.

—8 Actuacions objecte de CGE
S’establiran uns compromisos generals i uns

altres de particulars en funció de les orientaci-
ons i les recomanacions de millora a partir de la
diagnosi realitzada. Aquests compromisos gau-
diran d’un ajut determinat i específic en cada cas,
els quals es detallen a l’annex 2 d’aquesta Or-
dre.

—9 Compromisos generals del CGE
Els compromisos generals, que seran obliga-

toris per tal de subscriure el CGE, són els que
s’especifiquen a continuació, i es desenvolupen
a l’annex 2 d’aquesta Ordre:

Mantenir l’activitat agrària durant la durada
del CGE.

Realitzar itineraris formatius.
Portar la comptabilitat de l’explotació.
Disposar de sistemes de traçabilitat.
Rebre assessorament durant la durada del

contracte, en relació als compromisos particu-
lars subscrits al CGE.

Contractar assegurances obligatòriament en
determinades produccions.

Escollir obligatòriament, en relació als com-
promisos particulars, una mesura de l’Àrea de
gestió sostenible de l’activitat agrària.

Complir les bones pràctiques agràries habi-
tuals, que es detallen a l’annex 4 de l’Ordre
ARP/138/2005, de 6 d’abril, per la qual s’apro-
ven les bases reguladores dels ajuts agroambi-
entals, i es convoquen els corresponents a l’any
2005.

—10 Compromisos particulars del CGE
Les actuacions objecte de contracte s’esmenten

a continuació i es detallen a l’annex 2 d’aquesta
Ordre:

Àrea 1: millora de la competitivitat de l’ex-
plotació.

Inversions innovadores en les explotacions
agràries.

Incorporació de joves.
Assegurança de les produccions agràries.
Assessorament tècnic específic al sector

agrari.
Millora de la qualitat alimentària.
Àrea 2: gestió sostenible de l’activitat agrà-

ria.
Pràctiques agroambientals.
Inversions per a la protecció i la millora del

medi ambient, i higiene i benestar animal.
Inversions en la conservació del paisatge.
Àrea 3: diversificació de l’economia i quali-

tat de vida a les zones rurals.
Transformació i comercialització de productes

agraris.
Diversificació de les activitats en l’àmbit

agrari.
Serveis de substitució de mà d’obra per un

temps determinat.
Inversions en millora de l’habitatge.

—11 Quantia dels ajuts
11.1 La quantia màxima per a cadascuna de

les línies d’ajut és la que s’estableix a l’annex 2
d’aquesta Ordre.

11.2 Els percentatges d’ajut a les inversions
per a la protecció i la millora del medi ambient,
i higiene i benestar animal, en la conservació del
paisatge i en la millora de l’habitatge, que regula
l’annex 2 d’aquesta Ordre, s’incrementaran un
10% en el cas d’agricultors a títol principal.
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11.3 Els percentatges d’ajut a les pràctiques
agroambientals regulades a l’annex 2 d’aques-
ta Ordre s’incrementaran un 10% en concepte
d’incentiu, en el cas d’agricultors a títol princi-
pal.

11.4 S’estableix un import màxim per CGE
de 300.000 euros per tot el període de cinc anys.

11.5 En el cas de la incorporació de joves,
ni els ajuts concedits per a la incorporació, ni
l’import addicional de les inversions en l’explo-
tació dins els primers cinc anys des de la incor-
poració es tindran en compte en l’import màxim
que estableix el paràgraf anterior.

11.6 En cap cas la quantia de les subvenci-
ons atorgades, ja sigui de manera aïllada o en
concurrència amb altres subvencions per a la
mateixa actuació, podrà ultrapassar els límits
màxims que preveuen les directrius comunità-
ries sobre ajuts al sector agrari (DOUE núm.
C28, d’1.2.2000) i el Reglament CE 1/2004, de
la Comissió, de 23 de desembre, sobre l’aplicació
dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts es-
tatals per a les petites i mitjanes empreses de-
dicades a la producció, transformació i comer-
cialització de productes agraris.

CAPÍTOL 3
Regulació del procediment

—12 Sol·licituds de participació al contracte
12.1 Les sol·licituds de participació s’han de

presentar en model normalitzat al Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca o d’acord amb
qualsevol de les maneres que preveu l’article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, i les han
de signar els titulars de l’explotació agrària o, si
escau, el seu representant legal acreditat.

12.2 Les sol·licituds s’adreçaran al director
general de Desenvolupament Rural. Els sol·-
licitants han de facilitar tota la documentació
complementària que requereixi el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

12.3 Un cop presentades les sol·licituds de
participació al contracte, el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca avaluarà la idoneï-
tat dels sol·licitants en relació als requisits que
estableix l’apartat 6 d’aquest annex, en el termini
d’un mes.

—13 Sol·licituds de signatura del contracte
13.1 Un cop el Departament d’Agricultu-

ra, Ramaderia i Pesca revisi la idoneïtat dels
sol·licitants, s’haurà de realitzar la diagnosi prè-
via de l’explotació i el pla d’explotació, d’acord
amb el model normalitzat pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

13.2 Les sol·licituds de signatura del contrac-
te s’han de presentar en model normalitzat al
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
o d’acord amb qualsevol de les maneres que pre-
veu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administra-
tiu comú, i han de ser signades pels titulars de
l’explotació agrària o, si escau, pel seu represen-
tant legal acreditat.

13.3 Les sol·licituds s’adreçaran al direc-
tor general de Desenvolupament Rural. Els
sol·licitants han de facilitar tota la documen-
tació complementària que els sigui requerida
pel Departament d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca.

13.4 A les sol·licituds s’adjuntarà la docu-
mentació que especifica l’apartat 14 d’aquest
annex, així com la que especifica l’annex 2 per
a cada línia d’ajut, que s’haurà de presentar dins
el termini que estableix la convocatòria d’ajuts.

13.5 El termini per presentar les sol·licituds
de signatura del contracte serà de dos mesos des
de la notificació de la resolució de l’expedient
de sol·licitud de participació.

—14 Documentació a aportar amb les sol·li-
cituds de CGE

14.1 Amb la sol·licitud de participació caldrà
aportar la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI o NIF de la persona
física o CIF de la persona jurídica titular de l’ex-
plotació agrària.

b) Fotocòpia compulsada de la declaració
d’IRPF o bé, fotocòpia de tres declaracions de
l’IRPF dels darrers cinc anys, inclòs el darrer
exercici. En cas de persones jurídiques, fotocòpia
compulsada de la declaració d’IRPF o impost
de societats, o bé fotocòpia de tres declaracions
de l’IRPF o impost de societats dels darrers cinc
anys, inclòs el darrer exercici, de com a mínim
el 50% dels socis de l’explotació que complei-
xin els requisits establerts per ser beneficiaris.
En cas d’agricultors joves, document de l’Agèn-
cia Estatal d’Administració Tributària acredi-
tatiu que el sol·licitant no ha presentat mai de-
claració d’IRPF o bé fotocòpia de l’última
declaració.

c) En cas dels sol·licitants de l’Alt Urgell i la
Conca de Barberà, si al DNI no hi figura el
municipi actual de residència del sol·licitant, s’ha
d’acompanyar del certificat d’empadronament
emès per l’entitat local.

d) Full de dades bancàries (model EF-013
Sol·licitud de transferència bancària per a paga-
ments del tresor de la Generalitat a creditors par-
ticulars).

e) Justificació d’estar al corrent de les obli-
gacions tributàries o autorització al Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè
obtingui la informació directament de l’Agèn-
cia Estatal d’Administració Tributària.

f) Certificat acreditatiu d’estar al corrent de
les obligacions amb la Tresoreria General de la
Seguretat Social.

g) Informe de vida laboral de les persones
que cotitzen a l’explotació.

h) En cas de tenir mà d’obra assalariada:
fotocòpia del butlletí de cotització a la Seguretat
Social del darrer mes.

i) Si la mà d’obra és eventual: fotocòpia del
TC1 i TC2 que tingui dels darrers dotze me-
sos.

j) En cas de no haver realitzat la DUN del
2005, serà requisit presentar-la juntament amb
aquesta sol·licitud.

14.2 Amb la sol·licitud de CGE caldrà apor-
tar la documentació següent:

a) Documentació acreditativa de la titularitat
de les parcel·les de l’explotació:

Nota simple informativa del registre de la
propietat amb una antiguitat no superior al mes.

Fotocòpia compulsada del contracte d’arren-
dament, degudament liquidat i registrat.

En cas que la titularitat de l’explotació tingui
l’origen en una altra figura jurídica, legalment
vàlida, que les abans esmentades, s’haurà d’acre-
ditar la titularitat mitjançant fotocòpia compul-
sada de la documentació acreditativa que per-
meti determinar la titularitat.

En cas que no es disposi d’aquests documents
en el moment de realitzar la sol·licitud de CGE,
s’hauran d’acreditar abans de la formalització
del contracte.

b) Diagnosi prèvia de l’explotació i pla d’ex-
plotació, que contindrà les orientacions i reco-
manacions de millora previstes.

c) D’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, en els casos en què la despesa sub-
vencionable superi la quantia de 30.000 euros
de cost per execució d’obra, o de 12.000 eu-
ros en el supòsit de subministrament de béns
d’equip, caldrà incorporar tres ofertes de dife-
rents proveïdors, excepte si no hi ha al mercat
un nombre suficient d’entitats que ho subminis-
trin, supòsit en el qual se’n podran presentar
menys de tres.

d) Tota la documentació que es demani es-
pecíficament per a cadascuna de les mesures
objecte de contracte i que s’especifica a l’annex
2 d’aquesta Ordre.

—15 Tramitació i resolució
15.1 La resolució dels expedients de sol·-

licitud de participació en el contracte correspon-
drà al director general de Desenvolupament
Rural. El termini màxim per emetre la resolu-
ció i notificar-la per escrit al sol·licitant serà d’un
mes comptat a partir del termini de presentació
de les sol·licituds de participació. En cas de
manca de resolució expressa en el termini esta-
blert, la sol·licitud s’entén desestimada. Contra
la resolució, que no exhaureix la via administra-
tiva, es podrà interposar recurs d’alçada davant
el conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca,
en el termini d’un mes comptat a partir de l’en-
demà de la notificació de la resolució, sens per-
judici que se’n pugui interposar qualsevol altre
que es consideri adient.

15.2 La resolució dels expedients de sol·-
licitud de signatura del contracte correspondrà
al director general de Desenvolupament Rural,
segons la proposta prèvia de l’òrgan col·legiat
que s’establirà per a cadascuna de les comarques
pilot, format pel subdirector general d’Ajuts per
al Desenvolupament Rural, el cap de Servei
d’Ajuts a les Estructures Agràries i Agroalimen-
tàries, el cap d’oficina comarcal respectiu, i un
representant de cadascuna de les organitzacions
professionals agràries que hagin obtingut al-
menys el 15% dels vots vàlids emesos per a
l’elecció de membres de les cambres agràries en
l’àmbit territorial de la comarca pilot, d’acord
amb les últimes eleccions a les cambres agràries.

15.3 El termini màxim per a la formalitza-
ció del contracte serà de tres mesos comptat a
partir de la presentació de la sol·licitud de sig-
natura del contracte. El termini màxim per re-
soldre aquesta sol·licitud serà de tres mesos
comptat a partir de la presentació de sol·licitud
de signatura. En el supòsit que la resolució si-
gui estimatòria aquesta es formalitzarà per mitjà
de contracte. En cas de manca de resolució ex-
pressa en el termini establert, la sol·licitud s’en-
tén desestimada. Contra aquesta resolució, que
no exhaureix la via administrativa, es podrà
interposar recurs d’alçada davant el conseller
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en el termi-
ni d’un mes comptat a partir de l’endemà de la
notificació de la resolució, sens perjudici que se’n
pugui interposar qualsevol altre que es consideri
adient.

15.4 Els beneficiaris estan obligats a facilitar
tota la informació que els sigui requerida per la
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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.

—16 Controls administratius i sobre el terreny
16.1 Tots els compromisos i les obligacions

d’un beneficiari estaran sotmesos a control, que
es realitzaran en diferents èpoques de l’any.

16.2 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’apli-
cació de la condicionalitat, la modulació i el sis-
tema integrat de gestió i control relatiu a deter-
minats règims d’ajuts comunitaris.

16.3 L’expedient corresponent a cadascun
dels beneficiaris dels ajuts contindrà tota la infor-
mació relativa als resultats dels controls adminis-
tratius i, en el seu cas, dels controls sobre el ter-
reny que justifiquin que la concessió d’aquests
ajuts s’ha ajustat al que estableix la normativa
comunitària que els regula.

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

16.5 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.

—17 Sancions
El règim sancionador aplicable a aquesta

convocatòria és el que preveu 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.

—18 Casos de força major
En cas que un beneficiari no pugui seguir

assumint els compromisos subscrits per causes
de força major, d’acord amb els supòsits que
estableix l’article 39 del Reglament CE 817/2004,
s’adoptaran les mesures necessàries per adap-
tar els compromisos. El compromís es donarà
per finalitzat sense que s’estableixi cap reembor-
sament pel període de compromís efectiu.

—19 Cessament de l’activitat agrària i traspàs
d’explotacions

19.1 Si durant el període del compromís el
beneficiari traspassa totalment o parcialment la
seva explotació, el nou titular podrà continuar
els compromisos del contracte durant el període
que quedi per complir, amb la realització d’una
nova diagnosi de l’explotació si l’òrgan col·legiat
ho considera convenient. Per formalitzar el tras-
pàs caldrà presentar sol·licitud de subrogació del
contracte al Departament d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca, mitjançant model normalitzat, i
haurà de ser aprovada pel Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca. Si no s’assumeixen
els compromisos, el beneficiari estarà obligat a
reemborsar els ajuts percebuts en el marc del
contracte més els interessos calculats en funció
del termini transcorregut entre el pagament i la
data en què el beneficiari fa el reemborsament.

19.2 Si es tracta d’un beneficiari que cessa
definitivament en l’activitat agrària, els compro-
misos subscrits en el contracte els haurà d’assu-
mir el seu successor. En cas contrari, es reque-
rirà el reemborsament dels ajuts percebuts per
incompliment del contracte.

—20 Modificacions i ampliacions dels compro-
misos adquirits al contracte

20.1 Anualment i abans del termini del pe-
ríode de modificacions dels ajuts associats a la
DUN, els beneficiaris del CGE podran sol·licitar
la revisió del contracte per ampliacions de la
superfície contractada inicialment, amb model
normalitzat pel Departament d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca. En cas que durant el període
de compromís contret, un beneficiari augmenti
la superfície de la seva explotació, el compro-
mís lligat a la superfície es podrà ampliar a la
superfície addicional per la resta del període del
contracte, sempre que aquesta ampliació com-
pleixi els requisits següents:

Constitueixi un benefici indiscutible per al
medi ambient en relació amb els compromisos
subscrits.

Estigui justificada, en relació a la naturalesa
del compromís, a la durada del període restant
i a la dimensió de la superfície original. L’am-
pliació haurà de ser significativament inferior a
la superfície original.

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

20.2 El tercer any del contracte, i només una
vegada en el període de cinc anys, en el termi-
ni que estableix l’apartat anterior, el CGE serà
revisat per tal d’establir modificacions i/o am-
pliacions del contracte subscrit inicialment per
tal d’adaptar-lo al període 2007-2013. En aquest
cas, caldrà presentar, d’acord amb el model
normalitzat, una breu revisió de la diagnosi ini-
cial, per tal de valorar l’evolució de l’explotació
i poder valorar si les modificacions i/o amplia-
cions que es volen introduir i que caldrà justi-
ficar degudament, són adequades. Excepcional-
ment, en cas que calgui modificar les condicions
del CGE per l’aparició de nova normativa obli-
gatòria, es podrà sol·licitar la modificació fora
del tercer any.

20.3 La sol·licitud de modificació dels con-
tractes, en ambdós casos, l’haurà d’aprovar el
director general de Desenvolupament Rural i
estarà condicionada a l’existència de crèdit pres-
supostari suficient.

—21 Incompatibilitats
A l’efecte de la percepció dels ajuts que re-

gula el contracte, les incompatibilitats es defi-
niran en cada cas en funció dels compromisos
voluntaris adquirits.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca garantirà que les diferents mesures d’ajut
al desenvolupament rural siguin coherents entre
si i amb les organitzacions comunes de mercat.

El CGE és incompatible amb la percepció per
part del beneficiari d’una pensió de jubilació o
de qualsevol altra prestació pública anàloga.

—22 Criteris de prioritat
En cas que l’import total dels ajuts sol·licitats

superi l’import màxim que estableixi la convo-
catòria, es reduiran els imports sol·licitats en
funció de les disponibilitats pressupostàries i els
criteris de prioritats que s’estableixen a conti-
nuació, que s’aplicaran en ordre decreixent i ter-

ritorialment per cadascuna de les comarques
pilot, d’acord amb el desglossament de la par-
tida pressupostària, que s’estableix a l’article 4
d’aquesta Ordre:

Conca de Barberà:
Agricultors joves que siguin agricultors pro-

fessionals o agricultors a títol principal.
Agricultors professionals i agricultors a títol

principal.
Agricultors que malgrat no complir les con-

dicions anteriors, tinguin un major percentatge
d’ingressos agraris.

Explotacions dins d’espais naturals protegits.
Explotacions inscrites dins d’una denomina-

ció d’origen protegida (DOP), indicació geo-
gràfica protegida (IGP), marca de qualitat ali-
mentària (Marca Q), o al Consell Català de la
Producció Integrada o el Consell Català de Pro-
ducció Agrària Ecològica.

En cas que se sol·licitin ajuts per a inversions
en explotacions agràries, es prioritzaran les ex-
plotacions que en demanin per primera vegada
en els últims cinc anys.

Alt Urgell:
Agricultors joves que siguin agricultors pro-

fessionals o agricultors a títol principal.
Agricultors professionals i agricultors a títol

principal.
Explotacions de zones desfavorides.
Explotacions dins d’espais naturals protegits.
Explotacions inscrites dins d’una denomina-

ció d’origen protegida (DOP), indicació geo-
gràfica protegida (IGP), marca de qualitat ali-
mentària (Marca Q), o al Consell Català de la
Producció Integrada o el Consell Català de Pro-
ducció Agrària Ecològica.

En cas que se sol·licitin ajuts per a inversions
en explotacions agràries, es prioritzaran les ex-
plotacions que en demanin per primera vegada
en els últims cinc anys.

Berguedà:
Agricultors joves que siguin agricultors a tí-

tol principal.
Agricultors a títol principal.
Explotacions dins d’espais naturals protegits.
Explotacions inscrites dins d’una denomina-

ció d’origen protegida (DOP), indicació geo-
gràfica protegida (IGP), marca de qualitat ali-
mentària (Marca Q), o al Consell Català de la
Producció Integrada o el Consell Català de Pro-
ducció Agrària Ecològica.

En cas que se sol·licitin ajuts per a inversions
en explotacions agràries, es prioritzaran les ex-
plotacions que en demanin per primera vegada
en els últims cinc anys.

Pla de l’Estany:
Agricultors joves que siguin agricultors a tí-

tol principal.
Agricultors a títol principal.
Explotacions de zones desfavorides.
Explotacions dins d’espais naturals protegits.
Explotacions inscrites dins d’una denomina-

ció d’origen protegida (DOP), indicació geo-
gràfica protegida (IGP), marca de qualitat ali-
mentària (Marca Q), o al Consell Català de la
Producció Integrada o el Consell Català de Pro-
ducció Agrària Ecològica.

En cas que se sol·licitin ajuts per a inversions
en explotacions agràries, es prioritzaran les ex-
plotacions que en demanin per primera vegada
en els últims cinc anys.

—23 Modulació dels ajuts segons el grau de
compliment dels compromisos
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Els ajuts que estableix el contracte es modu-
laran segons el grau de compliment dels com-
promisos subscrits en el contracte mateix.

S’estableixen quatre nivells de modulació:
a) En cas de compliment parcial de qualse-

vol dels compromisos generals, que són obliga-
toris, excepte les bones pràctiques agràries ha-
bituals, es procedirà a la resolució del contracte
i a la devolució dels ajuts rebuts fins aleshores
amb els interessos legals establerts.

b) En cas de compliment parcial d’ajuts a
inversions en les explotacions agràries, incorpo-
ració de joves, inversions per a la protecció i la
millora del medi ambient i higiene i benestar
animal, inversions en conservació del paisatge,
transformació i comercialització de productes
agraris, diversificació de les activitats en l’àm-
bit agrari i inversions en la millora de l’habitatge,
la modulació següent:

b.1) La inversió s’haurà de realitzar en el ter-
mini màxim de divuit mesos des de la data en
què s’ha proposat la realització de la inversió i
sempre abans de la finalització del contracte. En
cas de compliments parcials dels terminis, es
descomptarà un 5% si es produeix un retard
superior a dotze mesos, i un 100% si s’exhaureix
el termini de divuit mesos.

b.2) En cas de desviacions del pressupost
inicial: si el valor de la inversió supera el pres-
supost inicial, només s’auxiliarà fins a l’import
previst en el pressupost inicial. En cas que el
valor de la inversió sigui inferior al pressupost
inicial, per desviacions entre el 20% i el 50%
respecte del pressupost inicial, es descomptarà
un 5% de l’ajut corresponent a la inversió cer-
tificada; per a desviacions entre el 50% i el 70%,
es descomptarà un 10%; i en cas de desviacions
superiors al 70%, es descomptarà un 20%.

c) En el cas de compliments parcials de les
pràctiques agroambientals sotmeses al CGE
s’aplicarà la modulació següent:

Els compromisos dels ajuts agroambientals
es classificaran en tres categories: bàsics, prin-
cipals i secundaris.

c.1) Per als sol·licitants que no compleixin els
compromisos bàsics s’estableix una modulació
segons el grau de compliment i la seva reitera-
ció de la manera següent:

El primer any de compliments parcials: 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.

El segon any de compliments parcials: es
descomptarà el 100% de l’ajut.

El tercer any de compliments parcials i se-
güents: 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’inte-
ressat per sol·licitar ajuts en el marc del CGE
durant dos anys.

c.2) Per als sol·licitants que no compleixin els
compromisos principals s’estableix una modu-
lació segons el grau de compliment i la seva re-
iteració de la manera següent:

El primer any de compliments parcials: 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 un 40%
de l’import final, i en cas que s’incompleixin tres
o més compromisos es descomptarà un 80% de
l’import de l’ajut.

El segon any de compliments parcials: 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 un 80%
de l’import final, i en cas que s’incompleixin tres
o més compromisos es descomptarà un 100% de
l’import final de l’ajut.

El tercer any de compliments parcials i se-
güents: 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.

c.3) Per als sol·licitants que no compleixin els
compromisos secundaris s’estableix una modu-
lació segons el grau de compliment i la seva re-
iteració de la manera següent:

El primer any de compliments parcials: es des-
comptarà un 5% de l’import final per cada com-
promís incomplert.

El segon any de compliments parcials: es
descomptarà un 10% de l’import final per cada
compromís incomplert.

El tercer any de compliments parcials i se-
güents: es descomptarà el 100% de l’import fi-
nal de l’ajut d’aquell any.

c.4) En cas d’acumular compliments parcials
de compromisos bàsics, principals i/o secundaris,
s’acumularan també les modulacions establer-
tes en cada cas.

d) En el cas de compliments parcials de les
bones pràctiques agràries habituals, s’aplicarà
la modulació per compliment parcial que esta-
bleix l’Ordre per la qual s’aproven les bases
reguladores dels ajuts agroambientals.

ANNEX 2

Compromisos del Contracte Global d’Explotació

—1 Documentació específica a presentar
A part de la documentació que s’estableix a

l’apartat 14 de l’annex 1 d’aquesta Ordre, la do-
cumentació específica a presentar per a cadas-
cuna de les mesures objecte de CGE és la se-
güent:

1.1 Inversions a les explotacions agràries
i incorporació de joves: la documentació es-
pecificada a les bases vigents reguladores de
l’ajut.

1.2 Assegurances de les produccions agrà-
ries: la documentació especificada a les bases
vigents reguladores de l’ajut.

1.3 Millora de la qualitat alimentària:
a) Fotocòpia compulsada de la inscripció o

la sol·licitud d’inscripció, prèvia a la formalitza-
ció del CGE, als consells reguladors dels distin-
tius següents: denominació origen vínica (DO),
denominació d’origen protegida, indicació ge-
ogràfica protegida, producció integrada i pro-
ducció agrària ecològica, on consti la data ini-
cial d’inscripció.

b) En cas de Marca Q, fotocòpia compulsada
d’un certificat on s’especifiqui que l’explotació
està inclosa en un programa de Marca Q.

c) Fotocòpia compulsada del certificat que
acrediti una previsió dels costos anuals durant
els propers cinc anys en relació a les quotes
anuals o d’inscripció als registres corresponents
dels consells reguladors.

d) Fotocòpia compulsada del certificat que
acrediti una previsió dels costos anuals durant
els propers cinc anys en relació a les despeses de
certificació de les explotacions incloses en un
programa de Marca Q.

1.4 Pràctiques agroambientals.
1.4.1 Agricultura ecològica i ramaderia eco-

lògica:
Fotocòpia de la resolució d’inscripció al Re-

gistre del Consell Català de Producció Agrària
Ecològica (CCPAE) o de la sol·licitud d’inscrip-
ció prèvia a la formalització del CGE.

1.4.2 Producció integrada:
Fotocòpia de la resolució d’inscripció al Re-

gistre del Consell Català de la Producció Inte-
grada (CCPI) o de la sol·licitud d’inscripció
prèvia a la formalització del CGE.

1.4.3 Actuacions en prats i pastures:
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.

1.4.4 Millora de la fertilització i fertilització
en base a les analítiques de sòls:

Pla de fertilització.
1.5 Inversions per a la protecció i la millo-

ra del medi ambient i higiene i benestar animal,
i inversions en la conservació del paisatge:

a) Imprès full de compromisos.
b) Memòria de l’actuació a realitzar, amb el

pressupost total previst, plànols i croquis deta-
llats i, en cas d’adquisició de maquinària, factures
proforma.

c) Fotocòpia de la llicència municipal d’obres
o fotocòpia de la sol·licitud de llicència d’obres
presentada a l’ajuntament corresponent, en els
casos en què calgui.

1.6 Transformació i comercialització de
productes agraris:

a) En funció del tipus d’inversió, documen-
tació que acrediti que el sol·licitant compleix la
normativa mediambiental, d’higiene i de ben-
estar animal.

b) Impresos normalitzats de dades tècniques,
comercials i financeres, que el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca posarà a dis-
posició del sol·licitant.

1.7 Diversificació de les activitats en l’àm-
bit agrari: agroturisme i artesania.

La documentació especificada a les bases
vigents reguladores de l’ajut.

1.8 Serveis de substitució de mà d’obra per
un temps determinat.

Imprès normalitzat, i en cas de malaltia, ad-
juntar el document de baixa en el termini mà-
xim de tres dies naturals des del moment de la
baixa.

1.9 Inversions en millora de l’habitatge.
La documentació especificada a les bases

vigents reguladores de l’ajut.
—2 Diagnosi prèvia i pla d’explotació

S’estableix un ajut per tal de cobrir els cos-
tos de realització per part de les EG de la diag-
nosi prèvia i del pla d’explotació. Aquests cos-
tos es calcularan en funció de les característiques
de cada explotació, d’acord amb els mòduls
següents:

S’estableix una quota fixa per a totes les ex-
plotacions de 600 euros.

S’estableixen les quotes variables següents:
En cas d’agricultor jove, suplement de 100

euros.
En cas d’explotacions amb UBM superior a

5 i SAU (superfície agrària útil) superior a 1 ha,
suplement de 3,5 euros/UBM, amb un límit
màxim de 600 euros i suplement de 2 euros/ha,
amb un límit màxim de 400 euros.
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En cas d’explotacions amb diversificació d’ac-
tivitats superior a 2 ha, suplement d’un 25%.

En qualsevol cas, l’import màxim de l’ajut no
pot superar els 1.250 euros.

S’entén per activitat:
Cultiu de cereals, plantes oleaginoses i pro-

teaginoses.
Cultiu d’hortícoles.
Cultiu de la vinya.
Cultiu de fruiters i de cítrics.
Cultiu de l’olivera.
Producció de boví - orientació llet.
Producció de boví - orientació cria i carn.
Producció de oví, caprí i altres herbívors.
Producció de porcí.
Producció d’aviram.
Altres activitats.

—3 Condicions generals del CGE
3.1 Mantenir l’activitat agrària durant la

durada del CGE.
El beneficiari del CGE es compromet a man-

tenir l’activitat agrària durant la durada del CGE
i a presentar anualment la declaració única de
conreus.

3.2 Realitzar itineraris formatius.
El beneficiari del CGE es compromet a re-

alitzar l’itinerari formatiu que fixi el Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, el qual
inclourà activitats de transferència tecnològica,
cursos, jornades tècniques, conferències, visites
tècniques o demostracions, relacionades amb les
orientacions productives agrícoles i/o ramaderes
de l’explotació i amb els compromisos subscrits
a través del CGE.

Per fixar l’itinerari formatiu es tindrà en
compte la formació i l’experiència prèvia del
beneficiari.

En cas que per millorar la seva qualificació
professional el beneficiari o els treballadors de
l’explotació realitzin cursos de formació con-
tinua, podran rebre els ajuts que estableix l’Or-
dre ARP/129/2005, de 5 d’abril, per la qual
s’aproven les bases reguladores dels ajuts per
a la millora de la qualificació professional, i
es convoquen els corresponents a l’any 2005,
d’acord amb les condicions, els requisits, els
compromisos i la quantia dels ajuts especificats
a l’Ordre esmentada.

3.3 Portar la comptabilitat de l’explotació.
a) El beneficiari del CGE es compromet a

portar la comptabilitat de gestió en l’explotació
agrària durant la vigència del contracte.

La comptabilitat de gestió de l’explotació
haurà d’incloure:

Inventari d’obertura/balanç inicial en el
moment de començar l’assentament de les da-
des.

L’assentament sistemàtic i regular dels diver-
sos moviments d’ingressos, despeses i altres, que
afectin l’explotació a partir del moment en què
es faci efectiu el CGE, distingint per les activi-
tats productives més significatives els ingressos
i les despeses.

La comptabilitat ha de concloure amb la pre-
sentació del següent:

Un balanç/inventari de tancament i un comp-
te d’explotació analític per cada activitat produc-
tiva significativa, a l’any d’haver començat, i
l’assentament de les dades. El Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca facilitarà un
model de balanç i de compte d’explotació.

El càlcul dels indicadors establerts pel Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Es presentaran al Departament d’Agricultu-
ra, Ramaderia i Pesca els resultats de les ràtios
i informacions sol·licitades: a l’inici del contracte,
juntament amb la diagnosi; al finalitzar el pri-
mer any de la presa de dades; al tercer any d’ha-
ver iniciat el contracte; i l’últim any.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca podrà demanar els documents addicionals
necessaris per tal de valorar la situació i evolució
de l’explotació si ho considera necessari.

b) Quantia de l’ajut.
S’estableix un ajut per tal de cobrir els cos-

tos de la comptabilitat de gestió el qual es cal-
cularà en funció de les característiques de cada
explotació, d’acord amb els mòduls següents:

S’estableix una quota fixa per a totes les ex-
plotacions, de 500 euros anuals.

S’estableixen les quotes variables següents:
En cas d’agricultor jove, suplement de 100

euros.
En cas d’explotacions amb UBM superior a

5 i SAU superior a 1 ha, suplement de 3,5 eu-
ros/UBM, amb un límit màxim de 800 euros i su-
plement de 2 euros/ha, amb un límit màxim de
600 euros.

En cas d’explotacions amb diversificació d’ac-
tivitats superior a 2 ha, suplement d’un 25%.

En qualsevol cas, l’import màxim de l’ajut no
pot superar els 1.500 euros.

S’entenen per activitats les especificades a
l’apartat 2 de l’annex 2.

3.4 Disposar de sistemes de traçabilitat.
a) Promoure la implantació dels sistemes de

traçabilitat a les explotacions agràries que,
d’acord amb el Reglament CE 178/2002 són
obligatoris des de l’1 de gener de 2005. Per al-
tra banda, el Reglament CE 852/2004 entrarà en
vigor l’any 2006 i, d’acord amb aquesta mesu-
ra, es pretén aconseguir una aplicació més rà-
pida d’ambdós reglaments.

Requisits:
El sol·licitant s’ha de comprometre a implan-

tar sistemes de traçabilitat que garanteixin un
sistema d’identificació dels productes i l’establi-
ment d’una relació inequívoca entre les primeres
matèries i el seu origen, el procés de producció,
elaboració i la seva distribució.

El sistema de traçabilitat haurà de contenir
la informació següent:

Les dades del proveïdor.
Lot i número d’identificació dels productes

que entren a l’empresa.
Data en què arriben els productes.
Tractaments fitosanitaris realitzats.
Tractaments veterinaris.
Destinació que se li dóna al producte i en

quina data.
Identificació dels productes intermedis, en cas

de fer manipulacions o transformacions.
Identificació del producte final que es lliura.
Data de lliurament.
Dades del mitjà de transport que es consideri

necessari per garantir la traçabilitat.
En cas d’empreses agràries que lliuren els seus

productes al consumidor final, no caldrà regis-
trar els seus clients individuals.

b) Quantia de l’ajut.
S’estableix un ajut per tal de cobrir els cos-

tos de la implantació de la traçabilitat, el qual
es calcularà en funció de les característiques de
cada explotació, d’acord amb els mòduls se-
güents:

S’estableix una quota fixa per a totes les ex-
plotacions, de 800 euros anuals.

S’estableixen les quotes variables següents:
En cas d’agricultor jove, suplement de 100

euros.
En cas d’explotacions amb UBM superior a

5 i SAU superior a 1 ha, suplement de 3,5 eu-
ros/UBM, amb un límit màxim de 1.000 euros,
i suplement de 2 euros/ha, amb un límit màxim
de 800 euros.

En cas d’explotacions amb diversificació d’ac-
tivitats agrícoles i ramaderes superior a 2 ha, su-
plement d’un 25%. S’entenen per activitats les
especificades a l’apartat 2 de l’annex 2.

En qualsevol cas, l’import màxim de l’ajut no
pot superar els 2.500 euros.

L’import màxim de l’ajut s’estableix anual-
ment i amb caràcter decreixent, de manera que
de l’import resultant anterior es concedirà com
a màxim un 100%, 80%, 60% 40% i 20% cada
any, respectivament.

3.5 Rebre assessorament durant la durada
del contracte, en relació als compromisos par-
ticulars subscrits al CGE.

a) El beneficiari del CGE es compromet a
rebre assessorament de l’EG durant la vigència
del contracte, per tal de assolir els objectius
establerts al pla d’explotació i com a mínim en
els aspectes següents: comptabilitat, implantació
de la traçabilitat, requisits legals de gestió i bones
condicions agràries i mediambientals.

b) L’import màxim de l’ajut no pot superar
els 1.500 euros anuals.

3.6 Contractar assegurances obligatòria-
ment en determinades produccions.

a) El beneficiari del CGE es compromet a
contractar una assegurança anual en el cas dels
sectors de fruita dolça, cereals i vinya, per qual-
sevol de les modalitats d’assegurança establertes
per aquests sectors.

D’acord amb aquest compromís, tindran dret
a una reducció del cost de l’assegurança que
hagin de satisfer.

b) Quantia de l’ajut.
En cas que subscriguin pòlisses d’asseguran-

ces incloses al Pla d’assegurances agràries com-
binades 2005 o que subscriguin, des de l’1 d’oc-
tubre de 2004 fins al 30 de setembre de 2005,
pòlisses d’assegurances per a les estructures, les
cobertures i les instal·lacions d’hivernacles, um-
bracles i túnels, independents de les pòlisses subs-
crites per a l’assegurament de la producció que
protegeixen, tindran dret a una reducció del cost
de l’assegurança que hagi de satisfer el beneficiari.
La reducció aplicable al cost de l’assegurança serà
d’un percentatge sobre la subvenció que ENESA
apliqui a la pòlissa. Els percentatges màxims de
reducció dependran del grup on es trobin, defi-
nits a l’annex 2 de l’Ordre ARP/53/2005, de 14
de febrer, augmentats en un 5%.

La reducció d’una pòlissa no podrà superar
en cap cas el que estableix l’Ordre ARP/53/2005,
de 14 de febrer, i posteriors modificacions, in-
crementat en un 15%.

3.7 Escollir, en relació als compromisos
particulars, una mesura de l’àrea de gestió sos-
tenible de l’activitat agrària, obligatòriament.

El beneficiari del CGE es compromet a con-
tractar com a mínim un dels compromisos par-
ticulars establerts a l’àrea de gestió sostenible
de l’activitat agrària.

En cas que se sol·liciti l’ajut a la ramaderia
ecològica i/o agricultura ecològica, caldrà comer-
cialitzar un mínim del 50% de la producció com
a ecològica. En el cas de la ramaderia ecològi-
ca caldrà comercialitzar d’acord amb el següent:
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Cria: a un engreixador inscrit al CCPAE.
Engreix i cria i engreix: a un escorxador ins-

crit al CCPAE.

—4 Condicions particulars del CGE
S’estableixen les condicions particulars se-

güents dels ajuts integrats al CGE en funció de
les àrees que estableix l’apartat 1 de l’annex 1.

4.1 Ajuts integrats a l’àrea 1.
4.1.1 Inversions en les explotacions agràries.
Es fomenten les inversions en plans de millora

amb la finalitat de subvencionar les actuacions
que tinguin algun dels objectius fixats a l’Ordre
de bases reguladores d’aquests ajuts, actualment
vigent.

Els requisits per ser beneficiaris, les obliga-
cions, les inversions excloses i la quantia dels
ajuts, estan referenciats a l’Ordre esmentada.

Els límits d’inversió en maquinària que esta-
bleix l’Ordre especificada no es consideraran en
cas que es justifiqui degudament la necessitat
d’adquisició de maquinària en la diagnosi i el pla
d’explotació corresponents.

En cas que la diagnosi determini la conveni-
ència de realitzar inversions conjuntes entre
diferents beneficiaris del CGE, es podran auxi-
liar sempre que l’òrgan col·legiat ho consideri
adequat a les finalitats de la mesura.

En relació a les inversions en explotacions
agràries es podran també preveure inversions
en el trasllat d’edificis, amb les quanties d’ajut
següents:

Possibilitat d’ajut del 100% del cost real del
trasllat per interès públic sense millora de les
instal·lacions.

Ajut suplementari del 40%, 45% per als jo-
ves, de l’augment del valor de les instal·lacions
en cas de millora.

Ajut suplementari del 50%, 55% per als jo-
ves, de l’augment del valor de les instal·lacions
en cas de millora, en zones desfavorides.

Quan el trasllat doni lloc a un augment de la
capacitat de producció, ajut suplementari del
40%, 45% per als joves, dels costos relacionats
amb aquest augment.

Quan el trasllat doni lloc a un augment de la
capacitat de producció, ajut suplementari del
50%, 55% per als joves, dels costos relacionats
amb aquest augment, en zones desfavorides.

De la inversió elegible, es descomptarà l’in-
crement del valor patrimonial

4.1.2 Incorporació de joves.
Es fomenta la incorporació de joves d’acord

amb els objectius fixats a l’Ordre de bases regu-
ladores d’aquests ajuts, actualment vigent.

Els requisits per ser beneficiaris, les obliga-
cions, les inversions excloses i la quantia dels
ajuts, estan referenciats a l’Ordre esmentada.

4.1.3 Assegurances de les produccions agrà-
ries.

Es fomenta l’ús de les assegurances agràries
a Catalunya, que s’aplicaran d’acord amb els
plans d’assegurances agràries combinades anu-
als aprovats per l’Administració de l’Estat.

a) Beneficiaris.
Els titulars d’explotacions agràries que subs-

criguin pòlisses d’assegurances individuals o col·-
lectives incloses al Pla anual d’assegurances
agràries combinades tindran dret a una reduc-
ció del cost de l’assegurança que hagin de satis-
fer.

b) Quantia de l’ajut.
En cas que subscriguin pòlisses d’asseguran-

ces incloses al Pla d’assegurances agràries com-

binades 2005 o que subscriguin, des de l’1 d’oc-
tubre de 2004 fins al 30 de setembre de 2005,
pòlisses d’assegurances per a les estructures, les
cobertures i les instal·lacions d’hivernacles,
umbracles i túnels, independents de les pòlisses
subscrites per a l’assegurament de la producció
que protegeixen, tindran dret a una reducció del
cost de l’assegurança que hagi de satisfer el
beneficiari. La reducció aplicable al cost de l’as-
segurança serà d’un percentatge sobre la sub-
venció que ENESA apliqui a la pòlissa. Els
percentatges màxims de reducció dependran del
grup on es trobin, definits a l’annex 2 de l’Or-
dre ARP/53/2005, de 14 de febrer, augmentats
en un 5%.

La reducció d’una pòlissa no podrà superar
en cap cas el que estableix l’Ordre ARP/53/2005,
de 14 de febrer, i posteriors modificacions, in-
crementat en un 15%.

4.1.4 Assessorament tècnic específic al sec-
tor agrari.

El beneficiari del CGE pot rebre assessora-
ment a través de l’EG durant la vigència del
contracte, per tal de assolir els objectius que
estableix el pla d’explotació i per a l’assessora-
ment per a la implantació de sistemes de traça-
bilitat, assessorament per a l’adequació de la
normativa actual sobre ramaderia o assessora-
ment per altres temes puntuals, des del punt de
vista ambiental.

L’import màxim de l’ajut, tenint en compte
l’ajut establert per a l’assessorament en relació
als compromisos generals no pot superar els
1.500 euros anuals.

4.1.5 Millora de la qualitat alimentària.
Es fomenta el desenvolupament de la produc-

ció i comercialització dels productes agraris de
qualitat.

a) Beneficiaris.
Es podran beneficiar tots els titulars d’explo-

tació que acceptin els compromisos i que com-
pleixin els requisits següents:

Inscriure’s durant el primer any de contrac-
te a un consell regulador d’una denominació
d’origen vínica (DO), denominació d’origen
protegida (DOP), indicació geogràfica protegida
(IGP), o al Consell Català de la Producció In-
tegrada o el Consell Català de la Producció
Agrària Ecològica.

Incloure’s durant el primer any de contracte
a un programa de Marca Q d’acord amb la Llei
14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimen-
tària.

b) Quantia de l’ajut.
Els ajuts s’atorgaran de manera regressiva

d’acord amb la quantia següent:
Ajuts inicials de les despeses d’inscripció o de

les quotes anuals realitzades durant els cinc
primers anys de la inscripció al consell regula-
dor corresponent o de les despeses de certifica-
ció de les explotacions incloses en un programa
de Marca Q, que seran com a màxim d’un 100%,
80%, 60%, 40% i 20% cada any, respectivament.
En el cas de l’agricultura ecològica, s’estableix
fins al 100% cada any.

4.2 Ajuts integrats a l’àrea 2.
4.2.1 Pràctiques agroambientals.
Fomentar la utilització de mètodes de produc-

ció agrària que permetin protegir el medi am-
bient i mantenir el camp.

a) Beneficiaris.
Per a cada opció agroambiental de les que

detalla l’annex 4, es descriuen les condicions per
ser-ne beneficiari.

b) Requisits.
Per tal de poder subscriure un compromís

agroambiental caldrà escollir, com a mínim, més
d’una opció agroambiental de les que s’especi-
fiquen a l’annex 4 d’aquesta Ordre, amb excep-
ció del grup d’opcions de racionalització de
productes químics.

El programa estableix les incompatibilitats
previstes entre les diverses opcions.

Es garantiran els límits d’ajuts que estableix
l’annex del Reglament CE 1257/1999.

4.2.2 Incompatibilitats en pràctiques agroam-
bientals.

a) Estudiada la compatibilitat de mesures
sobre una parcel·la de conreu, es consideren
compatibles les mesures que puguin aplicar-se
sobre una mateixa superfície sense que comporti
duplicitat d’ajuts pel mateix objectiu.

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 me-
sures fomenten elements que són similars.

b) Les incompatibilitats són les següents:
Incompatibilitat de la mesura A1 (agricultura

ecològica) amb la A2 (producció integrada).
Incompatibilitat de la mesura A1 (agricultura

ecològica) amb la A3 (racionalització de produc-
tes fitosanitaris en vinya).

Incompatibilitat de la mesura A1 (agricultura
ecològica) amb la A4 (racionalització de produc-
tes fitosanitaris en olivera).

Incompatibilitat de la mesura A1 (agricultura
ecològica) amb la B1 (manteniment de marges
vius en conreus herbacis).

Incompatibilitat de la mesura A1 (agricultura
ecològica) amb la B4 (sembra de cereals i llegu-
minoses en àrees abandonades).

Incompatibilitat de la mesura A1 (agricultura
ecològica) amb la D1 (millora de la fertilització).

Incompatibilitat de la mesura A4 (racionalit-
zació de productes fitosanitaris en olivera) amb
l’ajut de la producció integrada en olivera.

Incompatibilitat de la mesura A5 (ramade-
ria ecològica) amb la B1 (manteniment de mar-
ges vius en conreus herbacis).

Incompatibilitat de la mesura A5 (ramade-
ria ecològica) amb la B8 (manteniment de prats
de dall).

Incompatibilitat de la mesura A5 (ramade-
ria ecològica) amb la B9 (actuacions en prats i
pastures).

Incompatibilitat de la mesura A5 (ramade-
ria ecològica) amb la D1 (millora de la fertilit-
zació).

Incompatibilitat de la mesura B1 (manteni-
ment de marges vius en conreus herbacis) amb
la B7 (conservació de marges de ribera).

Incompatibilitat de la mesura B1 (manteni-
ment de marges vius en conreus herbacis) amb
la B9 (actuacions en prats i pastures).

Incompatibilitat de la mesura B2 (conservació
i manteniment de marges i murs de pedra seca)
amb la B9 (actuacions en prats i pastures).

Incompatibilitat de la mesura B2 (conservació
i manteniment de marges i murs de pedra seca)
amb la C1 (conservació i manteniment de cons-
truccions de caràcter tradicional de les explota-
cions).

Incompatibilitat de la mesura B6 (manteni-
ment de guaret en explotacions de conreus her-
bacis de secà per a la fauna i conservació de la
biodiversitat) amb els ajuts per superfícies de
cultius herbacis i l’ajut de pagament únic.
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Incompatibilitat de la mesura B8 (manteni-
ment de prats de dall) amb la B9 (actuacions en
prats i pastures).

4.2.3 Inversions per a la protecció i millora
del medi ambient i higiene i benestar animal.

Es fomenten les inversions que suposin un
augment de cost derivat de la protecció i millora
del medi ambient, de la millora de les condici-
ons d’higiene de les explotacions ramaderes o
de la promoció del benestar animal.

a) Beneficiaris.
Titulars d’explotacions.
b) Quantia de l’ajut.
Se subvencionarà com a màxim un 50% (65%

en zones desfavorides) de les inversions amb
aquesta finalitat. Les inversions han d’anar més
enllà dels requisits mínims comunitaris o bé ser
necessàries per al compliment de noves normes
mínimes. S’estableix un límit màxim de 20.000
euros complementaris al màxim establert per les
inversions en explotacions agràries.

c) Actuacions previstes.
Instal·lacions per tal de realitzar el compos-

tatge de fems.
Inversions per tal d’adequar-se a la nova nor-

mativa en matèria de benestar animal.
Inversions per a la millora d’emmagatzemat-

ge de cadàvers.
Inversions per tal de conservar punts d’aigua

com fonts, pous, bassals i altres que figurin a la
diagnosi ambiental de l’explotació, per tal de
garantir l’adequació d’aquests punts d’aigua i
l’accessibilitat a la fauna.

Es podran auxiliar altres inversions no pre-
vistes a les actuacions especificades, sempre que
compleixin la finalitat d’aquesta mesura, segons
el criteri de l’òrgan col·legiat. Per a aquestes in-
versions, es podran establir determinades limi-
tacions en relació als materials a emprar o a les
condicions de realització de la inversió.

En cas que les inversions proposades siguin
auxiliables per altres ajuts amb la mateixa fina-
litat i que proposin percentatges d’ajuts inferi-
ors als establerts, únicament se subvencionarà
la diferència de percentatge fins al màxim esta-
blert.

En cas que la diagnosi determini la conveni-
ència de realitzar inversions conjuntes entre
diferents beneficiaris del CGE, es podran auxi-
liar sempre que l’òrgan col·legiat ho consideri
adequat a les finalitats de la mesura.

4.2.4 Inversions en la conservació del paisat-
ge.

Es fomenten les inversions que suposin la
conservació del patrimoni com elements arque-
ològics o històrics.

a) Beneficiaris.
Titulars d’explotacions.
b) Quantia de l’ajut.
Se subvencionarà fins a un 90% dels costos

en elements no productius de les explotacions,
aquests costos podran incloure una compensació
raonable per les obres realitzades per l’agricultor
mateix o pels seus treballadors, de fins a 10.000
euros anuals.

Se subvencionarà el 50% (60% en zones des-
favorides) dels costos en elements productius de
les explotacions, a condició que les inversions
no suposin un augment de la capacitat produc-
tiva.

Si es produeix un augment de la capacitat
productiva, els percentatges de subvenció seran
del 30% (40% en zones desfavorides), si s’uti-
litzen materials contemporanis.

S’estableix un límit màxim de 20.000 euros
complementaris al màxim establert per les in-
versions en explotacions agràries.

c) Actuacions previstes.
Aplicació dels criteris paisatgístics en la mi-

llora o construcció d’edificis i instal·lacions agrí-
coles.

Conservació i manteniment dels edificis tra-
dicionals agrícoles.

Rehabilitació integral de parets de pedra seca
en mal estat de conservació.

Conservació dels voltants del mas de l’explo-
tació a través del manteniment de la vegetació
dels marges, tanques i petites masses forestals
aïllades.

Plantació d’arbrat per a la integració i/o l’ocul-
tació de les edificacions que suposin impacte.

Canvi o harmonització de sistemes de tanca-
ment.

Neteja de punts d’abocament incontrolat.
Relocalització o arranjament de contenidors

o altres elements impactants.
Rehabilitar, substituir o enderrocar progres-

sivament les estructures en estat precari o en
desús.

Es podran auxiliar altres inversions no pre-
vistes a les actuacions especificades, sempre que
compleixin la finalitat d’aquesta mesura, segons
el criteri de l’òrgan col·legiat. Per a aquestes in-
versions, es podran establir determinades limi-
tacions en relació als materials a emprar o a les
condicions de realització de la inversió.

En cas que les inversions proposades siguin
auxiliables per altres ajuts amb la mateixa fina-
litat i que proposin percentatges d’ajut inferiors
als establerts, únicament se subvencionarà la
diferència de percentatge fins al màxim esta-
blert.

En cas que la diagnosi determini la conveni-
ència de realitzar inversions conjuntes entre
diferents beneficiaris del CGE, es podran auxi-
liar sempre que l’òrgan col·legiat ho consideri
adequat a les finalitats de la mesura.

4.3 Ajuts integrats a l’àrea 3.
4.3.1 Transformació i comercialització de

productes agraris.
L’ajut a la inversió en els sectors de la trans-

formació i la comercialització de productes
agraris facilitarà la millora d’aquestes activitats,
augmentant la competitivitat i el valor afegit
d’aquests productes.

a) Beneficiaris.
Persones físiques i jurídiques que realitzin

inversions generadores, o de manteniment, de
llocs de treball en l’explotació agrària.

b) Quantia de l’ajut.
La intensitat de l’ajut serà d’un màxim del

30% del cost total subvencionable en inversions,
amb un límit màxim de 100.000 euros.

c) Tipus d’actuacions.
La construcció i l’adquisició de béns immo-

bles, llevat de la compra de terrenys.
Els equipaments i la maquinària nous, inclo-

sos els programes i suports informàtics.
Queden excloses les inversions fixades a l’an-

nex 2 de l’Ordre ARP/203/2005, de 27 d’abril.
4.3.2 Diversificació de les activitats en l’àmbit

agrari: agroturisme i artesania.
Es potencien les alternatives econòmiques

en l’explotació agrària. Fomentar el turisme,
l’artesania no alimentària o altres activitats,
amb l’objectiu que aquestes noves activitats
siguin una font d’ingressos complementaris als
de l’agricultura.

a) Beneficiaris.
Titulars d’explotacions agràries que realitzin

inversions de diversificació o activitats comple-
mentàries com el turisme, etc., en el marc de
l’explotació agrària.

Persones físiques i jurídiques que realitzin
inversions turístiques o artesanals, o de mante-
niment o inversions diversificadores de l’activitat
dirigides a generar o mantenir llocs de treball
i rendes alternatives en especial per a dones i
joves.

b) Quantia de l’ajut.
La intensitat de l’ajut serà d’un màxim del

35% del cost total subvencionable en inversions,
amb un límit màxim de 60.000 euros.

c) Tipus d’actuacions.
Foment de les activitats alternatives com ara

l’agroturisme i d’altres dins del marc de l’acti-
vitat de les explotacions agràries.

Foment de les activitats de serveis per al món
rural en el marc de l’activitat de les explotaci-
ons agràries.

4.3.3 Serveis de substitució de mà d’obra per
un temps determinat.

Es fomenten les finalitats següents:
Equiparar les condicions de vida i de treball

del sector primari amb la resta de sectors i ga-
rantir que l’activitat agrària gaudeixi de les ma-
teixes condicions de treball que la resta d’acti-
vitats.

Millorar les condicions de treball i de vida dels
titulars amb dedicació principal a l’activitat agrà-
ria.

Donar suport a les explotacions agràries per
la prestació del servei del titular i dels treballa-
dors de l’explotació en cas de malaltia, mater-
nitat, vacances o descans setmanal, per tal d’aug-
mentar la qualitat de vida dels agricultors.

a) Beneficiaris.
Titulars d’explotacions agràries.
b) Quantia de l’ajut.
La determinació de la quantia dels ajuts es

realitzarà en funció del nombre de sol·licituds
i de les disponibilitats pressupostàries.

Ajut màxim de 46 euros al dia, l’ajut no po-
drà superar el màxim del 70% del cost total del
servei prestat.

El nombre màxim de serveis de substitució
per explotació serà d’un per motiu de vacances
i els que es justifiquin documentalment per
motiu de malaltia, a l’any.

Tipus de substitució:
b.1) Per malaltia o accident.
Justificat mitjançant el document de baixa.
Se subvenciona el 70% del cost del servei.
b.2) Per període de vacances.
Període màxim finançat de catorze dies na-

turals per explotació i any. Se subvenciona el
70% del cost del servei.

c) Requisits.
c.1) Els titulars de les explotacions agràries

destinataris dels serveis de substitució correspo-
nents han d’exercir l’agricultura com a activitat
principal.

c.2) Els treballs de l’explotació habitualment
han de ser realitzats personalment pel titular
i la seva família sense que l’aportació de mà
d’obra assalariada, en el seu cas, superi en còm-
put anual a la familiar en jornada efectiva.

c.3) El beneficiari haurà de tenir menys de
seixanta-cinc anys complerts en el moment de
presentar la sol·licitud.

c.4) El beneficiari haurà d’estar donat d’al-
ta en el règim especial agrari de la Seguretat
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Social per compte propi o en el règim especial
de treballadors autònoms (activitat agrària).

4.3.4 Inversions en millora de l’habitatge.
Es fomenten les finalitats següents:
Les inversions efectuades a la residència ha-

bitual dels agricultors quan estigui vinculada a
dependències destinades a atendre les necessi-
tats de les activitats agràries o complementàries,
i estigui ubicada en un nucli rural de menys de
3.000 habitants o es tracti d’un habitatge aïllat
situat en sòl no urbanitzable. S’entén per resi-
dència habitual dels agricultors en cas de per-
sones físiques, el domicili on està empadronada
la persona física. En cas de persones jurídiques,
el/s domicili/s on està/estan empadronat/s el/s
soci/s que aporta/ten la condició de beneficia-
ri/s a la societat.

a) Beneficiaris.
Totes les explotacions.
b) Quantia de l’ajut.
L’import màxim dels ajuts serà del 10%, amb

un màxim de 6.000 euros per explotació, o del
20% quan la inversió es dugui a terme en habi-
tatges aïllats, amb un màxim de 9.000 euros de
subvenció per explotació.

c) Tipus d’actuacions.
Restauració, realització de millores estructu-

rals a la residència habitual dels agricultors, o
la millora significativa de les condicions d’habi-
tabilitat de la residència esmentada.

Construcció d’una nova residència habitual
dels agricultors, quan el cost previst sigui igual
o inferior al cost derivat de la rehabilitació de
la ja existent.

d) Requisits.
Les persones físiques han de mantenir la seva

residència habitual al lloc on s’hagi de realitzar
la inversió auxiliada durant la durada del con-
tracte.

En cas de persones jurídiques han de tenir
domicili social a la comarca on es dugui a terme
la inversió, o comarca limítrof, i mantenir-lo
durant la durada del contracte.

Per justificar les inversions caldrà presentar,
mitjançant documents originals dels quals també
s’adjuntarà una còpia, les factures corresponents
amb un comprovant de pagament. Els justifi-
cants hauran d’indicar amb tota claredat a quins
conceptes del pressupost previst, presentat amb
la sol·licitud, es refereixen.

ANNEX 3

Entitats de gestió del Contracte Global d’Explo-
tació

—1 Entitats de gestió del CGE
1.1 Les entitats de gestió (EG) que complei-

xin els requisits que s’estableixen en aquest
annex podran realitzar els serveis de gestió i
vetllar per l’assessorament als sol·licitants del pla
pilot del CGE d’explotació.

Podran ser qualificades com EG, als efectes
del Pla pilot que estableix aquesta Ordre, les se-
güents:

Les associacions d’agricultors i ramaders que
incloguin en els seus estatuts la seva represen-
tació professional, podran exercir el servei mit-
jançant entitats sobre les quals l’associació en
mantingui més del 50% del capital social, sem-
pre que garanteixin competència directament
o indirectament en els àmbits relacionats a l’apar-
tat 2 d’aquest annex, i de manera preferent en els
punts a), b), c) i d) de l’apartat esmentat.

Les associacions de productors o coopera-
tives, que garanteixin competència directament
o indirectament en els àmbits relacionats a
l’apartat 2 d’aquest annex, i de manera prefe-
rent en els punts e), f) i g) de l’apartat esmen-
tat.

1.2 L’EG serà la responsable de realitzar
directament la diagnosi i el pla d’explotació i
d’assegurar l’assessorament a les explotacions
agràries, bé prestant-lo directament, bé a través
d’acords amb altres entitats amb capacitat su-
ficient per subministrar l’assessorament.

1.3 L’EG designarà un tutor per a cada ex-
plotació agrària beneficiària. El tutor serà respon-
sable d’assegurar i coordinar l’assessorament a
l’explotació en tots els àmbits del CGE i del se-
guiment i assoliment dels objectius fixats durant
tota la durada del CGE. El tutor assignat per
cada explotació beneficiària es comunicarà al
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
en la sol·licitud de signatura del contracte i haurà
de ser un professional universitari d’una de les
titulacions següents: enginyer tècnic agrícola,
enginyer tècnic forestal, enginyer agrònom,
enginyer de monts o veterinari.

1.4 L’EG s’haurà d’homologar, abans de l’1
de gener de 2007, al sistema d’assessorament que
s’instauri d’acord amb el capítol 3 del Reglament
CE 1782/2003, de 29 de setembre, pel qual s’es-
tableixen disposicions comunes aplicables als
règims d’ajut directe en el marc de la política
agrícola comuna i s’instauren determinats rè-
gims d’ajut als agricultors.

—2 Àmbit de la gestió i l’assessorament
Les EG, als efectes d’aquesta Ordre, hauran

de prestar serveis que inclouran:
a) La diagnosi de l’explotació i la proposta

de recomanacions i millores de l’explotació in-
closes dins el pla d’explotació, fixat a l’apartat
7 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

b) L’establiment d’indicadors parcials i finals
per a la valoració del CGE individualment.

c) Garantir l’assessorament i el seguiment de
les millores proposades en matèria de compta-
bilitat, aspectes econòmics, gestió empresarial,
diversificació de l’activitat i sobre legislació
d’ajuts i requisits legals de gestió.

d) Garantir l’assessorament i el seguiment de
les millores proposades en matèria de bones con-
dicions agràries i mediambientals.

e) Garantir l’assessorament tècnic específic
a la producció.

f) Garantir l’assessorament per a la millora
de la qualitat alimentària i traçabilitat.

g) Garantir l’assessorament per a la transfor-
mació i la comercialització de productes agra-
ris.

—3 Requisits per al seu reconeixement
a) Disposar d’oficines obertes al públic en la

comarca d’aplicació del pla pilot o comarques
limítrofs, en horari compatible amb l’activitat
agrària, i amb mitjans materials, informàtics i
telemàtics suficients.

b) Disposar d’un equip tècnic mínim en les
oficines del territori amb la dotació suficient i
la formació adequada per a l’exercici de fun-
cions encomanades, format com a mínim per
un professional universitari d’una de les titu-
lacions següents: enginyer tècnic agrícola, en-
ginyer tècnic forestal, enginyer agrònom, en-
ginyer de monts o veterinari, i comptar amb la
col·laboració d’un economista i un llicenciat en
dret.

c) Disposar de suficient personal administra-
tiu en l’oficina per al desenvolupament de les
tasques.

d) Acreditar experiència en l’àmbit de l’as-
sessorament tècnic a les explotacions agràries,
en l’àmbit territorial de la comarca pilot.

e) Establir acords amb altres entitats per
assegurar l’assessorament a les explotacions
agràries en tots els àmbits del CGE.

—4 Sol·licitud de reconeixement
4.1 Les entitats privades interessades en

prestar els serveis de gestió i assessorament
hauran de presentar la sol·licitud en model nor-
malitzat davant el Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, o d’acord amb qualsevol de
les maneres que preveu l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, aportant la documentació
relativa per tal d’acreditar els requisits establerts
a l’apartat 3 d’aquest annex, juntament amb la
documentació següent:

Fotocòpia compulsada de la targeta d’iden-
tificació fiscal.

Fotocòpia compulsada dels estatuts actualit-
zats de l’entitat.

Fotocòpia del NIF del representant de l’en-
titat.

Relació d’oficines obertes al públic en la co-
marca d’aplicació del pla pilot o comarques li-
mítrofs, horaris i llistat de mitjans materials,
informàtics i telemàtics més rellevants.

Organigrama del servei i dotació de personal
tècnic i administratiu, amb contracte formalit-
zat per l’entitat, en què s’acrediti i es diferenciï
el personal adscrit a les oficines corresponents
i el que presta serveis de col·laboració, i s’adjun-
taran els currículums del personal adscrit i dels
col·laboradors. En aquest darrer cas, s’explici-
tarà el tipus de relació contractual que hi ha o
que es pretén establir. Caldrà relacionar i comu-
nicar el personal adscrit que prestarà els serveis
i les funcions del tutor especificats a l’apartat 1
d’aquest annex.

Memòria relativa als serveis de gestió i asses-
sorament que es pretenen desplegar sobre la co-
marca, amb inclusió del programa d’actuacions,
relacions amb altres agents que desenvolupen
actuacions d’assessorament (ADS, ADV i al-
tres) i el servei de transferència tecnològica.

Documentació relativa a l’experiència prèvia
en l’àmbit de l’assessorament tècnic.

Les sol·licituds han d’anar signades pel repre-
sentant legal de l’entitat interessada.

4.2 Les sol·licituds s’adreçaran al director
general de Desenvolupament Rural. Els sol·-
licitants han de facilitar tota la documentació
complementària que els requereixi el Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

—5 Resolució
5.1 La resolució de les sol·licituds de reco-

neixement a què fa referència aquest annex
correspon al director general de Desenvolupa-
ment Rural. El termini màxim per emetre la
resolució i notificar-la per escrit és de tres me-
sos comptat a partir de la finalització del termini
de presentació de sol·licituds. En cas de manca
de resolució expressa en el termini establert, la
sol·licitud s’entén desestimada.

5.2 Contra aquesta resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, es podrà interposar
recurs d’alçada davant el conseller d’Agricultu-
ra, Ramaderia i Pesca, en el termini d’un mes
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comptat a partir de l’endemà de la notificació
de la resolució sens perjudici que se’n pugui
interposar qualsevol altre que es consideri adi-
ent.

—6 Obligacions de les entitats de gestió
6.1 Les EG actuaran amb plena objectivi-

tat en les funcions de gestió i assessorament,
promouran les millores més convenients, tenint
en compte els resultats de la diagnosi prèvia de
l’explotació, i asseguraran un tracte d’igualtat
a tots els sol·licitants del CGE en l’exercici de
les seves funcions.

6.2 En les inspeccions que es realitzin als
titulars d’explotació que formalitzin el contracte
es podrà requerir la presència del personal tècnic
que va realitzar la diagnosi i l’assessorament.

6.3 Les entitats de gestió s’abstindran de
divulgar qualsevol informació personal que
obtinguin en l’exercici de la seva activitat i, en
tot cas, aquesta informació estarà subjecta al que
disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desem-
bre, de protecció de les dades de caràcter per-
sonal.

6.4 Les EG s’hauran de coordinar amb:
A les explotacions incloses als espais naturals

protegits, amb els seus òrgans gestors.
A les explotacions que tinguin aprovat un

Pla tècnic de gestió i millora forestal (PTGMF)
o Pla simple de gestió forestal (PSGF), amb els
òrgans competents de l’Administració forestal
de Catalunya.

6.5 Als efectes de comprovar la fiabilitat de
l’assessorament en el pla pilot, les entitats de
gestió s’hauran de sotmetre al control i la veri-
ficació de la qualitat tècnica del seus serveis que
els faci el Departament d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

ANNEX 4

Opcions agroambientals (apartat 4.2.1 de l’an-
nex 2)

A. Racionalització de productes químics

A1. Agricultura ecològica.
a) Beneficiaris.
Es podran beneficiar tots els titulars d’explo-

tació d’agricultura ecològica que acceptin els
compromisos.

b) Requisits.
Estar inscrit al Consell Català de la Produc-

ció Agrària Ecològica.
c) Compromisos.
Compromisos bàsics.
Complir les normes de producció que esta-

bleix el Reglament CEE 2092/1991, que regu-
la la producció ecològica, la resta de legislació
aplicable i el quadern de normes tècniques vi-
gent.

d) Quantia de l’ajut.
Els ajuts que es concedeixen per hectàrea i

any són els següents:
Herbacis de secà: 58,85 euros/ha.
Herbacis de regadiu: 117,08 euros/ha.
Fruita seca: 81,08 euros /ha.
Olivera: 206,09 euros/ha.
Vinya per a vinificació: 210,10 euros/ha.
Raïm de taula: 477,27 euros/ha.
Hortícoles aire lliure: 240,15 euros/ha.
Hortícoles sota plàstic: 486,31 euros/ha.
L’import de l’ajut serà del 100% durant el

període de reconversió. Fora del període de re-
conversió l’ajut serà del 80%.

A2. Producció integrada.
a) Beneficiaris.
Es podran beneficiar tots els titulars d’explo-

tacions de producció integrada de les comarques
de la Conca de Barberà i el Pla de l’Estany, per
les orientacions de fruita dolça i hortícoles, que
acceptin els compromisos.

b) Requisits.
Estar inscrit al Registre de productors del

Consell Català de la Producció Integrada.
Disposar d’assessorament tècnic i/o pertànyer

a una associació de defensa vegetal.
c) 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 realització d’anàlisi: residus

i sòls; o el que especifiquin les Normes tècniques
de desenvolupament legislatiu imprescindibles
per a la seva aplicació.

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 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 cas d’intervenció química uti-
litzar exclusivament les matèries actives auto-
ritzades per a cada conreu.

Mantenir la coberta vegetal en conreus peren-
nes. En èpoques de recol·lecció es permetrà la
sega o el pastoreig controlat per facilitar les
feines de collita.

Altres compromisos.
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’ells (període de sembra/plantació/
recol·lecció). Si s’estableix una coberta vegetal
o cultiu per a adobament en verd, es considerarà
com a part de la rotació.

d) Quantia de l’ajut.
Els ajuts que es concedeixen per hectàrea i

any són els següents:
Hortícoles aire lliure: 195,17 euros/ha.
Hortícoles sota plàstic: 462,30 euros/ha.
Fruiters de llavor: 135,15 euros/ha.
Fruiters de pinyol: 180,15 euros/ha.

A3. Racionalització de productes fitosanitaris
en vinya.

a) Beneficiaris.
Es podran beneficiar tots els titulars d’explo-

tacions de vinya de la comarca de la Conca de
Barberà que acceptin els compromisos.

b) Compromisos.
Compromisos principals.
Utilització per a la lluita contra el cuc o corc

del raïm (Lobesia botrana), únicament mètodes
biològics, de confusió sexual amb feromones o
preparats de Bacillus thuringensis. Quan s’apli-
qui el mètode de la confusió sexual, en cas de

nivells de plaga elevats, el tècnic de l’ADV o de
l’explotació, podrà autoritzar l’ús de productes
fitosanitaris classificats de baixa toxicitat per a
les persones i la fauna silvestre, per tal de reduir
les poblacions de la plaga.

Ús de mètodes culturals, com el despampo-
lat, en la lluita contra les podridures del raïm,
per tal d’evitar la seva incidència, amb la pro-
hibició expressa d’ús de fungicides les tres set-
manes anteriors a la collita.

Pertànyer a una ADV o tenir un tècnic agrí-
cola assalariat en l’explotació.

Compromisos secundaris.
Utilització preferent de tots els mètodes bi-

ològics i culturals que es puguin posar en pràctica
en l’explotació.

Realització dels tractaments en condicions
òptimes, i evitar la deriva. No realitzar tracta-
ments fitosanitaris de cap tipus sobre marges.

c) Quantia de l’ajut.
L’ajut que es concedirà per hectàrea i any és

de 154 euros/ha.

A4. Racionalització de productes fitosanitaris
en olivera.

a) Beneficiaris.
Es podran beneficiar tots els titulars d’explo-

tacions d’olivera de la comarca de la Conca de
Barberà que acceptin els compromisos.

b) Compromisos.
Compromisos principals.
Utilització per a la lluita contra la mosca de

l’olivera (Bactrocera oleae), únicament mètodes
biològics i biotecnològics: captura massiva, cap-
tura i mort, o altres sistemes alternatius a la lluita
química.

Prohibició expressa d’ús de productes insec-
ticides les vuit setmanes anteriors a la collita.

Pertànyer a una ADV o tenir un tècnic agrí-
cola assalariat en l’explotació.

Compromisos secundaris.
Utilització preferent de tots els mètodes bi-

ològics i culturals que es puguin posar en pràctica
en l’explotació.

Realització dels tractaments en condicions
òptimes, i evitar la deriva. No realitzar tracta-
ments fitosanitaris de cap tipus sobre marges.

c) Quantia de l’ajut.
L’ajut que es concedirà per hectàrea i any és

de 120 euros/ha.

A5. Ramaderia ecològica.
a) Beneficiaris.
Es podran beneficiar tots els titulars d’explo-

tació de ramaderia ecològica que acceptin els
compromisos.

b) Requisits.
Estar inscrit al Consell Català de Producció

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

bles: superfície mínima d’actuació de 15 ha.
En el 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
restants.

Respectar les càrregues ramaderes següents:
En el cas de rostolls i subproductes pasturables:
Càrrega ramadera mínima: 0,1 UBM/ha.
Càrrega ramadera màxima: 0,4 UBM/ha.
En el cas de prats i pastures:
Càrrega ramadera mínima: 0,2 UBM/ha.
Càrrega ramadera màxima: 1 UBM/ha en les

explotacions amb aprofitaments comunals, i 1,4
UBM/ha en les explotacions que no en tinguin.
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c) Compromisos.
Compromisos bàsics.
Compliment de les normes de producció que

estableixen el Reglament CE 2092/91 i el 1804/
99 que regulen la producció ramadera ecològica,
la resta de legislació aplicable i el quadern de
normes tècniques vigent.

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

bles:
Aprofitament racional de rostolls i resta de

superfícies pasturables, respectant el calenda-
ri de pastoreig.

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, excepte quan es realitzi aprofitament
a dent.

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 el cas de prats i pastures:
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.

d) Quantia de l’ajut.
En el cas de rostolls i subproductes pastura-

bles:
Cria: 42,44 euros/ha.
Engreix: 63,44 euros/ha.
Cria i engreix: 91,64 euros/ha.
En el cas de prats i pastures:
Justificació de la prima a 1,4 UGM/ha.
Cria: 106,80 euros/ha.
Engreix: 201,60 euros/ha.
Cria i engreix: 236,80 euros/ha.
Aplicació de la prima en funció de la densi-

tat ramadera:
Cria:
1,0-1,4 UGM/ha: 106,80 euros/ha.
0,6-1,0 UGM/ha: 89,72 euros /ha.
0,2-0,6 UGM/ha: 72,64 euros /ha.
Engreix:
1,0-1,4 UGM/ha: 201,60 euros /ha.
0,6-1,0 UGM/ha: 169,35 euros /ha.
0,2-0,6 UGM/ha: 137,10 euros /ha.
Cria i engreix:
1,0-1,4 UGM/ha: 236,80 euros /ha.
0,6-1,0 UGM/ha: 198,92 euros /ha.
0,2-0,6 UGM/ha: 161,04 euros /ha.
L’import de l’ajut serà del 100% durant el

període de reconversió, fora del període de re-
conversió l’ajut serà del 80%.

B. Conservació de biodiversitat, protecció
dels paisatges agraris, conservació de sòls i ai-
gües

B1. Manteniment de marges vius en conreus
herbacis.

a) Beneficiaris.
Es podran beneficiar tots els titulars d’explo-

tacions que acceptin els compromisos.
b) Compromisos.
Compromisos principals.

En marges entre parcel·les, on actualment hi
hagi marges arbrats o arbustius, establir una
franja de tres metres d’amplada des del límit del
marge, en la qual no es podran utilitzar herbi-
cides ni pesticides de cap tipus.

La vegetació d’aquests marges no podrà ser
eliminada mitjançant l’ús d’herbicides ni de
cremes, amb l’objectiu de preservar la biodiver-
sitat i els hàbitats faunístics, alhora que es redu-
eix l’erosió hídrica i es millora el paisatge. Tam-
poc es podran utilitzar plaguicides.

Compromisos secundaris.
La vegetació d’aquests marges ha de conte-

nir vegetació arbustiva i/o arbòria.
La vegetació arbòria que hi hagi a l’inici del

compromís no es podrà eliminar.
El manteniment de la vegetació herbàcia

d’aquests marges i la poda dels arbres per temes
de seguretat s’haurà de realitzar un mínim d’una
vegada i un màxim de dues vegades en el perí-
ode de cinc anys i fora de l’època de nidificació
d’aus (de l’1 de març al 31 de juliol).

c) Quantia de l’ajut.
L’ajut que es concedirà per hectàrea i any és

de 130,50 euros/ha.
La superfície auxiliable serà la resultant de

multiplicar els metres lineals de marges vius de
la parcel·la per tres metres d’amplada. En cas
que se sol·liciti per dues parcel·les separades per
un marge viu, caldrà respectar tres metres d’am-
plada respecte el límit del marge a banda i banda
d’aquest.

Superfície màxima per explotació sotmesa a
aquesta mesura: 3 ha.

B2. Conservació i manteniment de marges i
murs de pedra seca.

a) Beneficiari.
Es podran beneficiar tots els titulars d’explo-

tacions que acceptin els compromisos.
b) Requisits.
Caldrà especificar els metres lineals de marges

i murs per parcel·la agrícola conreada.
c) Compromisos.
Compromisos principals.
Conservar, mantenir i protegir els marges i

murs de pedra.
No eliminar cap marge ni cap mur de pedra

seca.
Compromisos secundaris.
Realitzar les tasques de manteniment dels

desguassos per evitar danys per erosió hídrica.
Evitar que l’aigua salti per sobre del marge

o del mur.
d) Quantia de l’ajut.
L’ajut que es concedirà per metre lineal de

marge o de mur de pedra seca i any és de, 0,64
euros/ml. S’estableix un màxim de 100 ml per
hectàrea.

B3. Protecció i conservació d’arbres aïllats no
productius.

a) Beneficiaris.
Es podran acollir tots els titulars d’explota-

cions amb arbres aïllats no productius que ac-
ceptin els compromisos.

b) Compromisos.
Compromisos principals.
Manteniment dels arbres aïllats que hi ha a

l’explotació.
Els arbres han de ser singulars a la vista de la

diagnosi i d’un diàmetre igual o superior a 30 cm
a l’alçada d’1,3 m.

Compromisos secundaris.
En la zona de projecció de l’arbre, no emma-

gatzemar eines, ni maquinaria, ni utilitzar pes-
ticides, fertilitzants o herbicides.

S’haurà de realitzar la poda d’arbres i l’elimi-
nació de branques mortes, assegurant la reco-
llida de les restes de poda, com a mínim una ve-
gada en el període de cinc anys.

c) Quantia de l’ajut.
L’ajut que es concedirà per arbre i any és de

8,4 euros/arbre.
S’estableix un màxim de deu arbres per hec-

tàrea.

B4. Sembra de cereals i lleguminoses en àrees
abandonades.

a) Beneficiaris.
Es podran acollir tots els titulars de les explo-

tacions ubicades a l’espai del PEIN de les Mun-
tanyes de Prades i del PNIN de Poblet, que ac-
ceptin els compromisos.

b) Compromisos.
Compromisos principals.
Recuperació del conreu de cereals i llegumi-

noses en àrees actualment abandonades. Les
parcel·les han d’estar declarades com a guaret
o no haver estat declarades a la DUN dels úl-
tims dos anys.

Sembrar barreges de cereal i lleguminosa.
c) Quantia de l’ajut.
L’ajut que es concedirà per hectàrea i any és

de 130 euros/ha.

B5. Foment de cereals de cicle llarg.
a) Beneficiaris.
Es podran acollir tots els titulars d’explota-

cions ubicades en àrees de distribució d’ocells
estèpics de la comarca de la Conca de Barberà
que acceptin els compromisos.

b) Compromisos.
Compromisos principals.
Recol·lecció del cereal a partir de 15 de ju-

liol.
Manteniment dels rostolls de cereal fins al

setembre, excepte en superfícies incloses als
perímetres de protecció prioritària d’incen-
dis.

Utilitzar llavors que no continguin productes
fitosanitaris que posin en perill la supervivèn-
cia dels ocells estèpics, catalogats de baixa to-
xicitat per les persones i la fauna silvestre.

Increment de la dosis de sembra en 20 kg/ha
per compensar les pèrdues produïdes per les aus.

Altres compromisos.
Sobre aquests rostolls es podrà realitzar un

pastoreig controlat.
c) Quantia de l’ajut.
L’ajut que es concedirà per hectàrea i any és

43,40 euros/ha.
B6. Manteniment de guaret en conreus cere-

alistes de secà per a la fauna i conservació de la
biodiversitat.

a) Beneficiaris.
Es podran beneficiar tots els titulars d’explo-

tacions que acceptin els compromisos.
b) Requisits.
La superfície que s’aculli a aquesta mesura

s’ha d’haver dedicat al cultiu, al guaret o a l’apro-
fitament ramader durant els últims dos anys, i
s’han d’haver declarat a la DUN dels últims dos
anys.

c) Compromisos.
Compromisos principals.
Guarets amb coberta herbàcia que disposin

de més d’un 10% de la superfície total de l’ex-
plotació corresponent a conreus anuals, a més
de la retirada obligatòria.
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Durant el període de guaret no es pot realitzar
cap aplicació al terreny, ni productes herbicides,
ni fertilitzants, ni adobs, ni pesticides.

És prohibit de pasturar aquests guarets.
Mantenir les superfícies amb coberta herbà-

cia, evitant la proliferació de plantes arbustives
i arbòries.

Compromisos secundaris.
Hi ha la obligació de mantenir les mateixes

parcel·les en guaret durant la durada del contrac-
te, cinc anys.

d) Quantia de l’ajut.
L’ajut que es concedirà per hectàrea i any és

de 189 euros/ha.

B7. Conservació de marges de ribera.
a) Beneficiaris.
Es podran beneficiar tots els titulars d’explo-

tacions que acceptin els compromisos.
b) Compromisos.
Compromisos principals.
En les parcel·les agrícoles, limitant amb mar-

ges de ribera, deixar de conrear en dos metres
des del límit actual del conreu.

La vegetació d’aquesta franja no podrà ser
eliminada mitjançant l’ús d’herbicides ni de
cremes, amb l’objectiu de preservar la biodiver-
sitat i els hàbitats faunístics, alhora que es redu-
eix l’erosió hídrica i es millora el paisatge. Tam-
poc es podran utilitzar plaguicides.

Compromisos secundaris.
La vegetació d’aquests marges ha de ser au-

tòctona i pròpia de zones de ribera.
La vegetació herbàcia d’aquests marges i la

poda dels arbres s’haurà de tallar, si escau, un
màxim de dues vegades en el període de cinc
anys i fora de l’època de nidificació d’aus (de l’1
de març al 31 de juliol).

c) Quantia de l’ajut.
L’ajut que es concedirà per hectàrea i any és

de 382,20 euros/ha.

B8. Manteniment de prats de dall.
a) Beneficiaris.
Es podran beneficiar tots els titulars de prats

de dall, classificats com a tals d’acord amb la car-
tografia d’hàbitats, de les comarques de l’Alt
Urgell i el Berguedà, que acceptin els compro-
misos.

b) Compromisos.
Compromisos principals.
Conservació dels prats de dall.
Evitar la proliferació de vegetació arbustiva

al prat de dall. En cas d’haver-ne, caldrà elimi-
nar-la de la superfície pròpia del prat de dall.

Realització com a mínim d’una sega anual.
Compromisos secundaris.
No es podrà deixar l’herba dallada en el camp

ni cremar-la.
Evitar la proliferació d’espècies nitròfiles o

ruderals.
Mantenir funcional el sistema de reg.
Submesura:
Resembra del prat de dall amb espècies prò-

pies del prat com a mínim una vegada durant el
període de cinc anys.

Espècies pròpies: Arrhenatherum elatius (fro-
mental), Avenula pubescens, Dactylis glomerata
(dàctil), Trifolium repens (trèvol repent) i Tri-
setum flavescens (fromental petit).

Aquesta sembra pot incloure un màxim d’un
20% de llavors de Festuca pratensis, Lolium pe-
renne, Festuca arundinacea, Poa trivialis, Poa
pratense, Phleum pratense i Trifolium pratense.

c) Quantia de l’ajut.

L’ajut que es concedirà per hectàrea i any és
de 84,80 euros/ha.

Submesura: 30 euros/ha.

B9. Actuacions en prats i pastures.
a) Beneficiaris.
Es podran beneficiar tots els titulars d’explo-

tacions de les comarques de l’Alt Urgell i el Ber-
guedà, que acceptin els compromisos.

b) Compromisos.
Compromisos principals.
Mantenir almenys el 75% de la SAU de l’ex-

plotació dedicada a l’alimentació de volum del
ramat.

Manteniment de les superfícies de prats na-
turals o artificials, aprofitats a dent, a dall, o en
aprofitament mig 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.

Respecte del calendari d’aprofitaments
d’acord amb les pràctiques tradicionals de la
zona i amb la utilització exclusivament de des-
brossat manual o mecànic, en els treballs de
regeneració dels prats i pastures.

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

Mantenir una distribució dels abeuradors
adequada a la superfície de prats i pastures.

Respecte a les carregues 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.

c) Quantia de l’ajut.
L’ajut que es concedirà per hectàrea i any és

de 51 euros/ha.

C. Conservació d’estructures del patrimoni
cultural.

C1. Conservació i manteniment de construc-
cions de caràcter tradicional de les explotacions.

a) Beneficiaris.
Es podran beneficiar tots els titulars d’explo-

tacions amb construccions de caràcter tradici-
onal que acceptin els compromisos.

b) Compromisos.
Compromisos principals.
Seran objecte d’aquesta mesura, les construc-

cions tradicionals de l’explotació, descrites en
la diagnosi prèvia.

Caldrà mantenir aquestes construccions i els
seus voltants nets d’arbustos i qualsevol tipus de
vegetació que els pugui malmetre. Caldrà fer un
mínim de una neteja durant el període de cinc
anys.

Compromisos secundaris.
En la zona del voltant de la construcció no es

podran emmagatzemar eines, ni maquinària, ni
altres estris de l’explotació.

c) Quantia de l’ajut.
L’ajut que es concedirà per construcció i any

és de 33,6 euros per construcció.
D. Millora de la fertilització.
D1. Millora de la fertilització.
a) Beneficiaris.
Es podran beneficiar únicament els titulars

d’explotacions agrícoles que acceptin els com-
promisos.

b) Requisits.
Realització d’un Pla de fertilització a l’inici

del compromís que s’haurà d’ajustar en funció
dels resultats de les anàlisis de sòl.

Únicament per a parcel·les que no estiguin
declarades en un pla de gestió de dejeccions ra-
maderes.

c) Compromisos.
Compromisos principals.
L’aportació de fertilització mineral està res-

tringit únicament en l’adobament de coberto-
ra en la parcel·la contractada.

Complir els compromisos de la mesura D2.
Es permet l’aplicació de materials compos-

tats, fems o gallinassa sense compostar, purins
tractats i purins sense tractar i l’ajut que es con-
cedirà dependrà del material utilitzat.

d) Quantia de l’ajut.
L’ajut que es concedirà per hectàrea i any és

el següent:
En cas de materials compostats: 70,50 eu-

ros/ha.
En cas de fems o gallinassa sense compostar:

50,50 euros/ha.
En cas de purins tractats: 40 euros/ha.
En cas de purins sense tractar: 30 euros/ha.
D2. Fertilització en base a analítiques de sòls.
a) Beneficiaris.
Es podran beneficiar tots els titulars d’explo-

tacions que acceptin els compromisos.
b) Compromisos.
Compromisos principals.
Realització d’un Pla de fertilització a l’inici

del compromís que s’haurà d’ajustar en funció
dels resultats de les anàlisis de sòl.

Realització d’anàlisis de sòls per cada parcel·-
la de l’explotació amb una superfície mínima de
0,5 ha.

Anàlisis de caracterització, que inclogui ma-
tèria orgànica, pH, conductivitat elèctrica, car-
bonats, textura, N, P, K, un cop durant els dos
primers anys de CGE, amb inclusió de tots els
camps de l’explotació.

Anàlisis anuals de nitrats en cereals per par-
cel·la.

c) Quantia de l’ajut.
L’ajut que es concedirà per parcel·la i hectàrea

és de 24 euros/parcel·la contractada.
D3. Incorporació de la palla de cereal al sòl.
a) Beneficiaris.
Es podran beneficiar tots els titulars d’explo-

tacions que acceptin els compromisos.
b) Compromisos.
Compromisos principals.
Picar, escampar i deixar la palla de cereal al

terreny.
Prohibició de pasturar el rostoll.
c) Quantia de l’ajut.
L’ajut que es concedirà per hectàrea i any és

de 108 euros/ha.

(05.186.151)

RESOLUCIÓ
ARP/2104/2005, d’1 de juliol, per la qual es dóna
publicitat a la concessió d’un títol de granja de
sanitat comprovada.

La sol·licitud presentada pel titular de l’ex-
plotació porcina SAT Fontuca, del municipi de
Castellterçol (Vallès Oriental), per rebre la
qualificació de granja de sanitat comprovada,
reuneix els requisits que estableixen l’Ordre de
21 d’octubre de 1980, per la qual es donen nor-


