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► Comunicat 11 CGE2019: Aclariment sol·licitud arrencada amb
ajuts agroambientals.
Aquest 2019 és la cinquena i darrera anualitat de tots els sol·licitants de l’ajut
agroambiental a la producció integrada i d’alguns dels sol·licitants de l’ajut a
l’Agricultura ecològica de la campanya 2015, sens perjudici d’una possible ampliació
voluntària del període quinquennal. Durant aquest període i per aquests ajuts, s’ha
permès realitzar arrencades en conreus llenyosos sense considerar-les una
disminució de superfícies sempre i quan es tornés a plantar un altre conreu llenyós
abans d’un període de 12 mesos, ja que aquest període es trobava dins el període
quinquennal de compromisos.
En aquest sentit, sempre que es realitzi una arrencada dins de la darrera
anualitat de compromisos, no es considerarà com a disminució de
superfícies sempre i quan es torni a plantar abans de l’1 de gener de la
següent anualitat. En cas contrari, es considerarà que hi ha trencament del
compromís de manteniment de la superfície d’aquells ajuts si, d’acord amb el que
estableix l’apartat 5.c) de l’Annex 6 de l’Ordre de bases reguladores dels ajuts
associats al contracte d’explotació, es produeix una disminució de la superfície igual
o superior al 10% de la superfície compromesa inicial, fet que pot comportar el
reintegrament dels ajuts percebuts els anys anteriors per la superfície amb
incompliment.
Als efectes d’aportar una major claredat us plantegem dos exemples:
1. Una explotació en producció integrada que té 10ha de fruiters de pinyol i 2
ha d’olivera, de compromís inicial (any 2015). N’arrenca 2ha de fruiters de
pinyol a l’octubre de 2019 i planta 2ha de fruites de llavor al febrer de 2020.
Com la plantació es produeix més enllà de la finalització del període de
compromisos quinquennal, es considera que hi ha una disminució de la
superfície en compromís , ja que aquesta disminució és superior al 10% de
la superfície compromesa inicial (2ha/12ha =16,66%). Haurà de reintegrar
els ajuts cobrats des de l’inici del compromís per aquestes 2ha.
2. Una explotació en agricultura ecològica que té 6 hectàrees d’ametller i 1 de
fruita de llavor, de compromís inicial (any 2015). N’arrenca 1ha d’ametller al
gener de 2019 i planta 1 ha de fruiter de llavor a l’abril de 2019. Com la
plantació es produeix dins el període de compromisos quinquennal, es
considera que no hi ha una disminució de la superfície en compromís,
sempre que aquesta superfície estigui inscrita i certificada pel CCPAE.
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