FOMENT AGRICULTURA ECOLÒGICA
Les persones interessades en sol·licitar aquestes ajudes consultau tots els requisits a :
BOIB 28-02-15: convocatòria any 2015 del FOGAIBA , ajudes destinades al foment de
l’agricultura ecològica i ajudes destinades al foment al foment de pastures per a
l’aprofitament de la ramaderia ecològica.
Període sol·licitud: des del dia 1 de març fins dia 15 de maig de 2015.
Aquesta ajuda és incompatible amb la PRODUCCIÓ INTEGRADA.

REQUISITS:
- Tenir la condició d’agricultor actiu (veure resum PAC).
- Tenir tots els recintes inscrits en el CBPAE i complir les obligacions d’aquesta
associació durant 5 anys.
- Explotació inscrita al RGEA.
- Disposar de la superfície mínima del grup de cultiu exigida.
- Compromís a adoptar o mantenir les pràctiques i mètodes d’agricultura ecològica.
- Mantenir durant 5 campanyes l’explotació com a ecològica. (exemple de 2015 a 2019)

COMPROMISSOS I OBLIGACIONS DEL PAGES DURANT 5 ANYS:
- Mantenir, sense disminuir, la superfície compromesa a nivell de grup de cultiu i les UBM d’animals concedides a la resolució de l’ajuda.
- Complir a les parcel·les el que estableixen les normes genèriques i especifiques de cada cultiu sobre producció ecològica.
- Mantenir i actualitzar el quadern d’explotació específic per a l’agricultura ecològica on s’inscriuran operacions de cultiu i actuacions realitzades (Quadern CBPAE).
- Participar a algun curs o activitat formativa (mínim 25hores durant 5 anys) relacionats amb agricultura ecològica.
- Acceptar i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que siguin procedents (INSPECCIONS).
- Comercialitzar un 40% de la producció com a ecològica. Abans del 15 d’octubre de cada any s’hauran de presentar factures o rebuts de cada grup de cultiu al FOGAIBA.
- Complir les normes de bones condicions agràries i mediambientals (CONDICIONALITAT).
COMPROMISSOS DE LA SUBVENCIÓ CULTIUS:
- Mantenir i actualitzar el quadern explotació
per aconseguir ús sostenible dels productes
fitosanitaris. RD1311/2012
- Disposar d’assesorament. RD1311/2012
- Disposar de carnet d’usuari RD1311/2012
- Complir normes emmagatzematge i rebuig
dels productes fitosanitaris.
COMPROMISSOS PASTURES I ANIMALS:
- Comercialització d’un 20% dels animals com
ecològics. Presentar al FOGAIBA les factures
o rebuts abans 15 octubre.
- Mantenir i actualitzar llibres explotació.
- Tenir correctament identificat els animals
de l’explotació.
- Mantenir i actualitzar llibres medicaments.
- Porquí: estar lliure de la malaltia d’Aujesky
o haver vacunat.

GRUP DE CULTIU

SUPERFICIE MÍNIMA (HA)

Hortícola a l’aire lliure (inclosa patata)
Hortícoles baix plàstic
Vinya per a vinificació
Raïm de taula
Cítrics
Fruiters de pinyol
Fruiters de llavor
Fruiters de secà

0,25
0,15
1,00
0,25
0,50
0,50
0,50
1,00

DENSITAT / HA

PRIMA MÀXIMA ANUAL
(€/ha/any)
448,80
600,00
362,40
585,00
616,80
610,80
537,00
171,60

----2.000 ceps
600 ceps
200 arbres
200 arbres
200 arbres
80 ametllers
30 garrovers
30 figueres
Olivar
1,00
60 oliveres
514,80
Herbacis de secà
2,00
--164,40
Herbacis de regadiu
0,50
--255,60
Arròs
0,25
--600,00
Cultiu i manteniment de pastures
2ha i 2UBM d’animals
1ha = 1 UBM
200,00
+ 10% addicional de prima quan el beneficiari renuncia a un 5% de la concessió d’aigua de què disposa.
( si el pressupost € destinats a n’aquesta ajuda no basta, els € pressupostats es repartiran entre tots els sol·licitants que
compleixin els requisits)
RESUM OFICIA FOGAIBA FELANITX

