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► NOUS AJUTS DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA PAC PER A PRODUCCIÓ
INTEGRADA – COMPROMÍS DE CONREUS SOSTENIBLES
El proper any s’inicia el nou període del pla estratègic de la PAC 2023-2027,
que recull els ajuts agroambientals i seguirà recollint una mesura, la 6501.2,
vinculada a la certificació de producció integrada i que substituirà l’actual
mesura.
Aquesta rebrà el nom de Compromís de conreus sostenibles i inclou 3
compromisos:
1. Certificar la producció en producció integrada.
2. Que, com a mínim, el 20% de les unitats fertilitzants de nitrogen
procedeixin de fertilitzant orgànic.
3. Acreditar la formació en matèria de sostenibilitat que s’estableixi.
En la DUN de 2023 ja s’obrirà la convocatòria per sol·licitar els ajuts del nou
PEPAC, per tant tots els expedients estaran en anualitat 1. El 2022 és l’últim
any de compromisos del període 2014-2022.
Aquesta línia té compensació parcial de primes del 80%. Les primes finals, un
cop aplicada la compensació parcial de primes són les següents:
Cultiu
Herbacis
Llenyosos
Hortícoles

Prima (€/ha)
99,20
138,40
122,40

En cas que les sol·licituds presentades superin la disponibilitat pressupostària
establerta, s’hauran d’aplicar criteris de priorització que actualment encara no
estan fixats. .
Altres ajuts als que poden acollir-se els productors que facin PI i que són
compatibles entre si
• Ajuts agroambientals, mesura 6501.7: Lluita alternativa a la lluita química
• Eco-règims
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Lluita alternativa a la lluita química
Aquesta línia d’ajut també té una compensació parcial de primes del 80%. Els
ajuts un cop aplicada la compensació parcial varien de 51,20 a 320 €/ha,
depenent del mètode alternatiu que s’apliqui:
Nom de l’actuació
Fruiters de llavor – Ceratitis capitata
Fruiters de llavor – Cydia pomonella
Fruiters de pinyol – Ceratitis capitata
Fruiters pinyol – Anarsia lineatella
Fruiters de pinyol - Grapholita
Noguera – Cydia pomonella
Cítrics – Ceratits capitata
Cítrics – Aonidiella aurantii
Vinya – Lobesia botrana
Olivera – Bactrocera oleae
Hortícoles – depredadors
Horticoles - solarització
Hortícoles – reservoris de fauna auxiliar
Maduixa – depredadors
Ornamentals - depredadors
Fruiters de llavor - Confusió sexual de Cydia molesta (grafolita)
Fruiters de llavor - Confusió sexual de Zeuzera pyrina
(barrinador)
Fruiters de llavor - Control biològic de Cacopsila pyrl (psila)
Avellaner - Confusió sexual de Zeuzera pyrina (barrinador)
Citrics - Captura massiva i mort de Delottococcus aberiae
(cotonet de les Valls)
Cítrics - Control biològic de Delottococcus aberiae (cotonet de les
Valls)
Olivera - Marges pel control de Bactrocera oleae (mosca de
l'olivera)
Cítrics - Marges pel control de l'aranya
Vinya - Marges pel control d' Empoasca vitis (mosquit verd)
Cirerer - Marges pel control d'Aphis fabae (pugó negre)
Fruiters - Marges pel control de trips i Cacopsila pyrl (psila)
Hortícoles - Confusió sexual contra Tuta absoluta
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Import de la
prima (€)
122
59,20
122
76,80
51,20
85,60
104,80
68
86,40
320
128,80
273
320
320
58,40
73,60
57,60
76,80
183,20
115,20
47,20
47,20
47,20
47,20
47,20
106,40
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Eco-règims
La producció integrada té com a pràctica obligatòria l’establiment d’una coberta
vegetal als cultius llenyosos, la qual és la pràctica agrària de tres dels nou ecorègims (ER6, ER7 i ER8) i amb un import unitari d’ajut que varia segons la
pendent de les superfícies:
Ecorègim
ER6
ER7
ER8

Import unitari (€)
61,07
113,95
165,17

Pendent
< 5%
5 - 10%
> 10%

La PI també fomenta altres pràctiques incloses en altres eco-règims com:
• Rotació de cultius amb espècies millorants (P3)
• Sembra directa (P4)
• Establiment d’espais de biodiversitat (P5)
Els seus imports unitaris són:
Ecorègim

Tipus de superfície

ER4
ER3
ER5
ER9

Terres de cultiu: secà humit
Terres de cultiu: secà
Terres de cultiu: regadiu
Terres de cultiu i cultius permanents

Pràctiques Import
unitari (€)
P3 / P4
85,72
P3 / P4
47,67
P3 / P4
151,99
P5
56,05
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