COMPROMISOS DE L'AJUT AGROAMBIENTAL: ACTUACIONS EN ARROSSARS
Introducció i Objectius de la línia d'ajut
L’objecte dels ajuts agroambientals és fomentar la utilització de mètodes de producció
agrària que permetin protegir el medi ambient i mantenir el camp (agroambient) per
tal d’aconseguir els objectius comunitaris en matèria d’agricultura i medi ambient,
d’acord el que disposa el capítol VI del Reglament (CE) 1257/99 del Consell, de 17 de
maig, sobre ajudes al desenvolupament rural a càrrec dels Fons Europeu d’Orientació
i Garantia Agràries.
Els ajuts agroambientals preveuen l’establiment de contractes entre els titulars
d’explotacions agràries i l’administració, d’una durada mínima de cinc anys,
mitjançant els quals el titular es compromet a introduir un seguit de pràctiques
agroambientals en la seva explotació i a canvi rep un ajut que compensa la
disminució de renda derivada de la introducció de la pràctica i s’afegeix un incentiu.
L’objectiu de la línia ACTUACIONS EN ARROSSARS és el foment de la millora de la
qualitat mediambiental de les aigües i terres dedicades al conreu de l'
arròs mitjançant
la conservació de la superfície inundada, la regulació i racionalització de la utilització
de fertilitzants i productes fitosanitaris ecotòxics. Es permet la realització del conreu,
al mateix temps que la inundació de la superfície conreada durant èpoques
prolongades de l'
any, per tal de beneficiar l'
avifauna i evitar l'
abandonament de les
terres.
Beneficiaris
Es podran beneficiar dels ajuts tots aquells titulars d’explotació que adquireixin els
compromisos durant 5 anys.
Compromisos
Emplenar i mantenir actualitzat un quadern d’explotació, on es reflexaran totes les
operacions que es realitzin sobre el conreu.
Controlar els compromisos mediambientals a través de l’analítica necessària
sobre el sòl, conreus o produccions, en els casos que ho exigeixi el Comitè
Tècnic.
Mantenir inundada la superfície del conreu almenys 4 mesos addicionals, durant
la tardor-hivern, en les zones tradicionals i les confinants a les llacunes.
Mantenir el conreu d’arròs durant almenys 5 anys, sense disminuir la superfície.
Millorar la qualitat de les aigües a partir de la racionalització dels productes
químics.
Disminuir almenys un 20% de la fertilització nitrogenada de síntesi.En qualsevol
cas les aportacions màximes de fertilització nitrogenada no podran ser superiors
a: 130kg/ha per varietats de tipus Indica o 120kg/ha per varietats de tipus
Japonica.

Racionalitzar els tractaments contra C. Supressalis mitjançant tractaments
biològics. En cas de ser imprescindible la utilització de tractaments químics, el
Comitè Tècnic autoritzarà matèries actives de classificació toxicològica AAA o
AAB.
No realitzar la crema dels rostolls, amb l’excepció que ho justifiqui per raons
sanitàries i per evitar problemes fitopatològics greus.
Mantenir i conservar els elements de retenció d’aigua com petits dics i comportes.
Realitzar el Control mecànic de les males herbes en l’arròs mitjançant la tècnica
de l’enfangat, a partir d'
inundacions prematures, (primers de novembre a últims de
maig) per incorporar les restes de vegetació al sòl, eliminar algues i males
herbes. Aquest es realitzarà de forma mecànica.
Realitzar el control de les males herbes en els canals i desaigües de la superfície
acollida de forma mecànica i/o manual.
Quantia dels ajuts
L’ajut és de 397,63 euros/ha i any.
Valor de la UMCA
S'
entén per unitat mínima de cultiu agroambiental (UMCA), la referència per
determinar la superfície agroambiental a partir de la qual els costos totals unitaris
tendeixen a disminuir i creix el nombre d'
hectàrees cultivades.
L'
Ordre DARP/218/2002, de 21 de juny, per la qual es determinen les Unitats
Mínimes de Conreu Agroambiental (UMCA) per a les diferents línies d'
ajut
agroambiental (DOGC núm. 3667, d'
1 de juliol de 2002), estableix el valor de les
mateixes en l'
àmbit territorial de Catalunya.
El valor de la Unitat Mínima de Cultiu Agroambiental per aquest ajut és de 40
hectàrees.
Els imports màxims per cadascuna de les mesura i/o submesures seran els següents:
“Quan la superfície en hectàrees per cada mesura i/o submesura sigui igual o
menor al doble del valor de la UMCA, el valor de la prima serà del 100% del valor
de la prima establerta.
“Per la superfície compresa entre el doble i fins a quatre vegades la superfície de
la UMCA, el valor de la prima serà del 60% del valor de la prima establerta.
“Per la superfície que excedeixi a quatre vegades la superfície de la UMCA, el
valor de la prima serà del 30% del valor de la prima establerta."

