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Sector: Fruita dolça

El termini per sol·licitar l’ajut finalitza el dia divendres 2 de MARÇ de 2007
ORDRE ARP/566/2006, de 24 de novembre, per la qual s’estableix un termini de
presentació de nous plans de reconversió de plantacions de fruita dolça de Catalunya
i d’ampliació dels presentats i a provats per al període 2006-2011 d’acord amb l’Ordre
ARP/168/2006, de 7 d’abril.
ORDRE AAR/587/2006, de 19 de desembre, per la qual s’aproven les bases de la
convocatòria dels ajuts per a la reconversió de plantacions de fruita dolça, i es
convoquen els corresponents a l’any 2007.

Definicions i aclariments:
- Plans de Reconversió Varietal: aquest document (individual – per a no soci d’OPFH, o
col·lectiu- per a socis d’OPFH) és el que recull totes les actuacions (arrancades i
plantacions) que es realitzaran durant 4 anys i només es presenta un cop. Ara bé,
cada any s’obrirà un termini per a poder-hi fer modificacions. Ara fins el 30 d’abril de
2007 es poden presentar:
• nous plans pel període 2007-2011, inclouran les actuacions que es facin del
novembre de 2007 fins al 31 de març de 2011.
• ampliacions dels plans 2006-2011 ja aprovats. Només poden realitzar
aquestes ampliacions els Plans d’OPFH o d’associacions d’OPFH que desitgin
incloure nous titulars al pla o ampliar la superfície de titulars ja inclosos en el
pla (sempre i quan no es sobrepassin els límits establerts).
- L’ajut per a executar els Plans de Reconversió Varietal: la sol·licitud d’ajut s’ha de
presentar cada any que es plantin fruiters, tot i que s’hagi presentat l’any anterior. Així,
en aquesta convocatòria que finalitza el termini de sol·licitud el 2 de març de 2007, es
sol·licitaran les ajudes per les arrancades i plantacions que s’efectuïn i justifiquin abans
del 31 de març de 2008. Aquestes actuacions han d’estar previstes en el pla aprovat,
ja sigui en el 2006-2011 de l’any passat o en el presentat de nou en aquesta segona
convocatòria pel període 2007-2011.
Condicions de l’ajut:
Objecte de l’ajut.
•

Per arrancar i tornar a plantar fruiters, sempre i quan siguin pomeres, pereres, pruneres,
cirerers, presseguers o nectariners i es plantin d’una varietat diferent a l’arrancada, dels
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anys 2006 al 2011 inclosos. Tot això s’haurà de reflectir en una pla de reconversió que
haurà de ser aprovat pel DARP per poder accedir a les ajudes.
Beneficiaris de l’ajut.
Poden ser beneficiaris d’aquest ajuts les persones físiques i jurídiques que compleixin els següents
requisits:
•

Tenir DUN, disposar d’un pla de reconversió aprovat, les parcel·les inscrites al registre
fructicola, capacitat professional, complir les normes mínimes en matèria de medi
ambient i que l’explotació sigui viable.

•

En cas de ser soci d’una OPFH, s’ha de sol·licitar l’ajut a través d’un Pla col·lectiu que
presentarà l’OPFH. No es pot presentar una sol·licitud d’ajut en forma de Pla individual.

•

En cas de no ser soci d’una OPFH, es sol·licitarà l’ajut en un Pla de reconversió individual.
Al que s’haurà d’adjuntar un acord de comercialitació amb una OPFH o amb una altra
entitat comercialitzadora.

Requisits del Pla de reconversió.
Els beneficiaris només podran presentar un únic Pla de reconversió en el període de 4 anys de
2006-2011, és a dir, aquest Pla ha d’incloure les parcel·les arrencades aquest hivern passat i que
varen presentar la declaració d’arrancada abans del 28 de març de 2006, a més, de les
parcel·les que s’arranquin durant les properes campanyes que hauran de ser visitades pel DARP
abans de la seva arrencada. Si és necessari, aquest Pla podrà ser modificat sempre i quan no
representi un increment de la superfície total aprovada inicialment. Les modificacions hauran
d’ajustar-se als casos previstos en la normativa.
•

de les plantacions a arrancar
o

Les parcel·les han d’haver-se registrat en el Registre Fruticola de Catalunya i
s’han d’haver inclòs en la DUN.

o

Les plantacions no han de presentar un estat d’abandonament.

o

Les plantacions concretes a arrancar, no han d’haver rebut cap ajut de Plans
Operatius d’OPFH, Plans de millora o Incorporació de Joves en els últims 6 anys.
També s’exclouen les parcel·les que van rebre algun ajut per l’arrancada
definitiva.

o

Hi ha d’haver un mínim de 360 arbres/ha, han de tenir més de 6 anys d’edat i no
han d’estar barrejats amb arbres d’altres espècies que no siguin les auxiliables
per aquestes ajudes.

•

o

La superfície mínima en el Pla serà de 0,5 ha arrencades.

o

Els arbres arrancats hauran de ser destruïts.

de les plantacions a plantar
o

La superfície mínima en el Pla serà de 0,5 ha plantades de forma continua i la
superfície màxima en els 4 anys del Pla serà de:
6 has/explotació en cas de persones físiques.
9 has/explotació en cas de persones jurídiques.
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o

Hi ha d’haver un mínim de 600 arbres/ha en cas de presseguer, necatarina,
prunera i cirerer, i de 1.250 arbres/ha per pomera i perera.

o

Els plançons seran de material certificat. En cas contrari, es podrà utilitzar
material CAC (Conformitas Agraris Comunitatis), juntament amb passaport
fitosanitari, albarà i factura d’un viverista amb el títol de productor
seleccionador o multiplicador de fruiters.

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
- Instal·lació de reg localitzat pomera i perera: +2.500 euros/ha
- Instal·lació 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),
Documentació necessària.
•

Sol·licitud d’ajut econòmic.

•

Full de compromisos.

•

Còpia compulsada del DNI/NIF del sol·licitant. Persones jurídiques, CIF de la societat, NIF
dels seus membres i estatuts de constitució.

•

Còpia compulsada de la documentació acreditativa de la qualificació professional
(informe de vida laboral, excepte les Explotacions Agràries Prioritàries).

•

Còpia compulsada de la declaració del IRPF (excepte les EAP).

•

Sol·licitud de transferència bancària.

•

Certificat d’Hisenda d’estar al corrent de les obligacions tributàries estatals o autoritzar al
DARP.

•

Certificat de la Seguretat Social d’estar al corrent de les obligacions.

Per a qualsevol dubte, no dubteu a trucar a la vostra oficina de JARC més propera
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