BUTLLETÍ INFORMATIU
Febrer 2010
SECTOR: fruita dolça

Ajuts pel Pla de Reconversió Varietal, convocatòria 2010
El termini per sollicitar l’ajut finalitza el dia: 30 d’abril de 2010.

AJUTS: ORDRE AAR/51/2010, de 5 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts
per a la reconversió de plantacions de fruita dolça, i es convoquen els corresponents a l’any 2010.



Aclariments.

Recordeu que en aquesta convocatòria ja es poden incloure totes les actuacions previstes fins al
31 de març de 2011, data en que finalitzen els plans de reconversió.

Aquest any, degut al retard en la publicació de l’ordre, des del DAR no s’ha pogut enviar els
pregravats de les sollicituds per correu als sollicitants, pel qual s’ha d’omplir el imprès de la nova
sollicitud.

Degut a que s’ha esgotat el paquet d’has ja no es poden presentar nous plans o ampliacions dels
aprovats. És a dir, per poder sollicitar l’ajut en aquesta convocatòria, cal tenir les superfícies
degudament incloses en el pla corresponent, i aprovat prèviament pel DAR, en qualsevol de les
convocatòries anteriors de plans de reconversió, nous plans i/o ampliacions d’aquest.



Requisits.

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques i jurídiques que compleixin els requisits
següents:

a) Ser titulars d'una explotació fructícola situada a l'àmbit territorial de Catalunya.
b) Haver presentat la declaració única agrària corresponent on han de constar les parcelles per
les quals se sollicita l'ajut.
c) Tenir les superfícies per les quals es sollicita l'ajut degudament incloses en el pla corresponent,
aprovat en qualsevol de les convocatòries anteriors: Ordre ARP/168/2006, de 7 d'abril, i/o l'Ordre
ARP/566/2006, de 24 de novembre, i/o l'Ordre AAR/63/2007, de 23 de març, i/o l'Ordre
AAR/26/2009, de 29 de gener, i/o l'Ordre AAR/422/2009, de 23 de setembre.
d) Ser titular d'una explotació agrària viable. No caldrà l'acreditació de la viabilitat quan es tracti
d'una explotació agrària prioritària (EAP) i la catalogació sigui vigent; o quan l'explotació hagi
estat beneficiària d'un pla de millora en els cinc anys anteriors a la sollicitud de l'ajut.
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e) Tenir una capacitat professional adequada.
f) Complir les normes mínimes en matèria de medi ambient.
g) Mantenir les noves plantacions cultivades de manera sostenible i en condicions d'obtenir un
rendiment òptim de conreu durant un període mínim de cinc anys a partir de la seva plantació.
h)Les persones beneficiàries, per rebre l'import de les subvencions, han d'estar al corrent de les
seves obligacions tributàries i socials amb la Seguretat Social.



Quantia dels ajuts.

Tot l’ajut és una subvenció directa calculada sobre els següents mòduls:
- Plantació pomera, perera, cirerer i prunera: 11.000 euros/ha
- Plantació presseguer i nectariner: 10.000 euros/ha
- Tutoratge pomera i perera: +2.500 euros/ha
- Installació de reg localitzat pomera i perera: +2.500 euros/ha
- Installació de reg localitzat cirerer, prunera, presseguer i nectariner: +3.000 euros/ha

Ajut: Subvenció directa del 15% (general), +10% (si és soci d’OPFH), +10% (si l’explotació es troba
en zona desfavorida), +10% (si l’explotació és Explotació Prioritària), +5% (si és Agricultor
professional) i +5% (si és Jove Agricultor <5anys des de inici d’activitat).
Tanmateix, l’ajut màxim percebut no podrà supera el 50% en zona desfavorida i 40% en la resta.
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