BUTLLETÍ INFORMATIU
Desembre 2012
SECTOR: Vinya

Nous Plans de Reestructuració de la Vinya
Termini comunicació interès en formar part d’un grup: 7 de gener
Termini presentació mesures previstes a fer: 18 de gener
Termini sol·licitud ajut: 27 de febrer
ORDRE AAM/414/2012, de 4 de desembre, per la qual es convoquen els plans de reestructuració i/o reconversió de
la vinya per a la campanya 2012-2013, s’estableixen les bases reguladores dels ajuts corresponents, es convoquen
els ajuts per a l’esmentada campanya, i es deroga parcialment l’Ordre AAM/62/2009, de 18 de febrer.



Objecte

S’obre la possibilitat d’establir nous plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya per a la campanya 12/13.



Persones beneficiàries

Persones viticultores que destinin la producció a vinificació i tinguin les vinyes inscrites al Registre Vitícola (RVC), i el
límit màxim de superfície per sol·licitud i any serà de 3 hectàrees.



Calendari
•

Abans del dia 7 de gener ens has de comunicar si tens voluntat de formar part del grup de reestructuració
de JARC perquè nosaltres ho hem de comunicar al Departament d’Agricultura.

•

Abans del dia 18 de gener ens has de comunicar tot el seguit de mesures i accions que vols reestructurar
perquè nosaltres ho hem d’introduir al programa informàtic del Departament d’Agricultura.

•



Abans del dia 27 de febrer s’ha de presentar la sol·licitud d’ajut d’enguany.

Sol·licitud d’ajut

Sol·licitud amb bestreta del 80%: les mesures s’han d’haver iniciat abans de 31 de juliol de 2013 i es poden acabar
fins el 31 de juliol de 2015. El pagament d’aquesta bestreta es fa un cop comprovat que les mesures s’han iniciat, i
un cop finalitzat i comprovat es paga la resta de l’ajut. És necessari disposar d’un aval per import igual al 120% de la
bestreta. Aquestes sol·licituds tenen prioritat alhora de pagar
Sol·licitud per mesures finalitzades: S’ha de presentar la sol·licitud de plantació abans que la sol·licitud d’ajut, i les
mesures s’han d’haver acabat abans del 31 de juliol de 2013.El pagament de l’ajut es realitzarà un com
comprovada la finalització de les mesures.



Quantia dels ajuts
•

Joves agricultors, agricultors a títol principal i/o explotacions agràries prioritàries AMB bestreta:

màxim 50%

•

Joves agricultors, agricultors a títol principal i/o explotacions agràries prioritàries SENSE bestreta:

màxim 40%

•

Resta d’agricultors AMB bestreta: màxim 40%
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•



Resta d’agricultors SENSE bestreta: màxim 30%

Imports màxims per a cada acció (els anteriors % d’ajut s’apliquen a aquests valors):
Arrencada: 421 €/ha
Plantació:
Preparació del sòl: 962 €/ha
Planta i plantació: 2.07 €/planta
Altres costos de plantació: 240 €/ha
Costos de cultiu (2 anys): 1052 €/ha
Emparrat: 3500 €/ha
Formació vas a emparrat: 3649 €/ha
Desinfecció del terreny: 2104 €/ha
Despedregat: 391 €/ha
Anivellació del terreny: 601 €/ha
Abancalament: 18752 €/ha
Abancalament amb murs de pedra en pendents superiors al 30%: 30000 €/ha
Reposició, terra i lapil·li: 5050 €/ha
Murs de pedra tallavents: 10000 €/ha
Protecció de planta jove: 1202 €/ha
Reempelt:
Empelt: 0.60 €/planta
Altres costos reempelt: 1202 €/ha

Per qualsevol dubte que tinguis et pots posar en contacte amb l’oficina de JARC
a Vilafranca del Penedès al telèfon 93 817 41 23.
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