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► Aspectes a considerar CGE 2015:
●
Plantacions joves: Com a norma general, si una plantació encara no ha entrat
en producció, no te sentit l’aplicació de sistemes alternatius a la lluita química i per tant
no es pot cobrar l’ajut.
Es considera que una plantació de fruiters de llavor o de pinyol ha entrat en producció
quan està en el segon any de plantació.
Només en els següents casos està justificada l’aplicació de sistemes alternatius en
plantacions joves (de menys de 2 anys):
* Plantacions de fruiters de pinyol amb mesures de lluita contra anarsia i grafolita.
* Plantacions de vinya amb mesures per a lluita contra el corc del raïm

●
L’Ordre de CGE estableix que, durant el període d’execució d’un compromís
contret com a condició per a la concessió d’un ajut, una persona beneficiaria augmenti
la superfície de l’explotació es permetrà:
a) L’ampliació del compromís d’un ajut ja concedit a la superfície addicional per a la
resta del període de compromís. Aquesta ampliació haurà de ser significativament
inferior a la superfície original. A aquests efectes, es considerarà que està justificat un
augment de la superfície amb dret a ajut de com a màxim tres hectàrees, sempre que
la superfície original superi les tres hectàrees. En cas que la superfície original no
superi la superfície anterior, l’increment màxim admès serà el doble de la superfície.
Aquest increment només es podrà realitzar en els tres primers anys de compromís.
b) La substitució del compromís inicial per un nou compromís, amb la condició que
cobreixi tota la superfície inicial i que seves condicions no siguin menys exigents que
les del compromís original. El període de compromís tornarà a ser de cinc anys, amb
independència del període durant el qual el compromís original ja s’hagués executat.
Aquest supòsit permet incrementar superfície en una quantitat per sobre de les tres
hectàrees del paràgraf anterior, però només és aplicable si l’any en què es vol
incrementar la superfície s’obre convocatòria per nous sol·licitants.
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