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1. RESUM DE L’AJUT

HÀBITATS 
(arròs i closes) BENEFICIARIS: Titulars explotacions agrícoles 

DESCRIPCIÓ: Ajut per a ‘establiment d’un 
sistema de gestió d’arrossars amb un elevat 
grau de sostenibilitat i ajut per a preservar les 
closes.

Desenvolupament 
sostenible i gestió 
dels recursos 
naturals

Protecció de la 
biodiversitat i 
del paisatge



2. ANUALITATS i ASSIGNACIÓ FINANCERA

 2023: Tots els sol·licitants començaran un període de
compromisos de 5 anys.

 S’ha de mantenir, almenys, un 80% de la superfície acollida al
compromís subscrit inicialment durant tot el període quinquennal.

 ASSIGNACIÓ FINANCERA: S’ha previst una dotació
pressupostària de 24.000.000 € per a tot el període:

22.932.000 per a l’arròs
1.068.000 per a les closes



3. PRINCIPALS ASPECTES DE LA NOVA INTERVENCIÓ

Equivalent a l’ajut de GESTIÓ DE ZONES 
HUMIDES del PDR 2015-2020

Establiment d’un sistema de gestió a les zones agràries humides que 
es troben en espais naturals protegits, amb l’objectiu de mantenir la 
biodiversitat. 

Beneficiaris: 
Titulars explotacions 
agrícoles

24 MEUR/ 
5 anys

Tràmit i 
inici DUN 
2023

1. CONREUS 
INUNDATS 
(ARRÒS)

2. PASTURES 
INUNDABLES 
(CLOSES)



4. REQUISITS i principals aspectes 

 Superfície mínima d’arròs de 0,5 ha.

 Es podran beneficiar les superfície ubicades en els municipis següent:

• AL DELTA DE L’EBRE: l'Ampolla, Deltebre, l'Aldea, Camarles, Sant Jaume d'Enveja, Amposta, Sant
Carles de la Ràpita, Tortosa i Roquetes.

• ALS AIGUAMOLLS DE L'EMPORDÀ I MONTGRÍ, ILLES MEDES I BAIX TER: Pau, Palau-saverdera, 
Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, Pedret i Marçà, l'Escala, Roses, l'Armentera, Peralada, Pals, 
Torroella de Montgrí, Fontanilles, Palau-sator, Gualta, Bellcaire d'Empordà i Riumors.

 Queden excloses les superfícies que en el període anterior hagin rebut l’ajut de recuperació
i/o conservació de pastures inundables.

ARRÒS

Establiment d’un sistema de gestió dels 
arrossars amb un elevat grau de 
sostenibilitat preservant les mesures de 
protecció adequades dels hàbitats 
considerats d’interès comunitari.

NO llavor certificada
22,93 

MEUR/        
5 anysNO control de males herbes de 

canals i desguassos (ajut diferenciat)



5. COMPROMISOS

PRINCIPALS:

 Realitzar els tractaments contra el Chilo suppresalis mitjançant
captura massiva o confusió sexual.

 Del primer d’octubre a l’últim de març,
el control de males herbes es realitzarà
de manera mecànica. En la superfície
acollida a l’ajut, on es detecti l’espècie
Butomus umbellatus (jonc florit o llinassa),
el control de les males herbes ha de
garantir la conservació d’aquesta
espècie protegida.

ARRÒS

Font: Pixabay



4. REQUISITS i principals aspectes 

 Superficie mínima de pastures inundables d'1 ha.

 Es podran beneficiar de les ajudes les persones titulars d'explotacions agràries amb superfícies situades en
els següents municipis:

Pau, Palau-saverdera, Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, Pedret i Marçà, l'Escala, Roses, l'Armentera, Peralada,
Pals, Torroella de Montgrí, Fontanilles, Palau-sator, Gualta, Bellcaire d'Empordà i Riumors.

 La superfície auxiliable ha de ser identificada com a pastura inundable a mantenir o a recuperar per part de 
la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural, tret que ja s'hagués identificat com a tal en l'anterior PDR.

 Només es poden acollir a la mesura de recuperació de recintes amb presència de joncs i/o canyís, els 
recintes situats dins de la Reserva Integral del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

CLOSES

Manteniment i recuperació de pastures inundables (closes) 
riques en gramínies i lleguminoses envoltades per canals de 
sèquies de drenatge i arbres de ribera.

Treballs previs amb 
Parc Aiguamolls de 
l’Empordà

1,07 
MEUR/      
5 anys

Ressembres i 
dall cada 5 
anys

1. MANTENIMENT DE CLOSES
2. RECUPERACIÓ DE CLOSES
3. RECUPERACIÓ DE CLOSES AMB JONCS i/o CANYÍS



5. COMPROMISOS (1/3)  –

BÀSICS:

 No es permet l'ús d'agroquímics com a plaguicides, insecticides i herbicides.
 No es permet l'aixecament del prat o pastura i de llaurar la seva superfície.

PRINCIPALS:

 Mantenir el camp inundat amb aigua dolça un mínim de tres dies seguits, almenys una vegada a 
l'any, amb la finalitat de disminuir la salinitat del sòl per l'efecte de dissolució de les sals. Per a això s'ha de 
mantenir en bones condicions la xarxa de regs i drenatges, així com una altura suficient dels marges per a 
assegurar la correcta inundació del recinte.

 Mínim d'una sega anual, amb la finalitat de compatibilitzar l'obtenció d'un farratge nutritiu i digestible per 
als animals amb el foment de la biodiversitat de flora i fauna i el control de plantes no pròpies dels tancats 
com el jonc (Juncus acutus) o el canyís (Phragmites australis).

 Realitzar una vegada en el període de cinc anys una sega sense aprofitament farratger finalitzada la 
maduració de les gramínies per tal d’afavorir la regeneració natural del prat.

 Mínim d'una ressembra en el període de 5 anys per a la millora de la biodiversitat amb tècniques 
manuals o de sembra directa. La ressembra es realitzarà amb les espècies que es determinin en les bases 
reguladores de l'ajut.

 Evitar la proliferació d'arbustos i arbres en el prat.
 En el cas que hi hagi aprofitament ramader i a fi d'evitar el sobrepastoreig, s'ha de mantenir el 100% 

de coberta vegetal. No es permet l'entrada d'animals en la pastura quan el sòl estigui saturat.

MANTENIMENT DE CLOSES



5. COMPROMISOS (2/3) –

BÀSICS:

 En el primer any s'ha de realitzar la preparació del terreny i sembra de pratenses autòctones amb les 
espècies que es determinin en les bases reguladores de l'ajut.

 No es permet l'ús d'agroquímics com a plaguicides, insecticides i herbicides.
 No es permet l'aixecament del prat o pastura amb posterioritat a la seva implantació.

PRINCIPALS:

Mantenir el camp inundat amb aigua dolça un mínim de tres dies seguits, almenys una vegada a l'any,
amb la finalitat de disminuir la salinitat del sòl per l'efecte de dissolució de les sals. Per a això s'ha de mantenir en
bones condicions la xarxa de regs i drenatges, així com una altura suficient dels marges per a assegurar la
correcta inundació del recinte.

Mínim d'una sega anual, excepte el primer any d’acolliment a l’ajut en què es realitza la preparació del terreny i
sembra de pratenses, amb la finalitat de compatibilitzar l'obtenció d'un farratge nutritiu i digestible per als animals
amb el foment de la biodiversitat de flora i fauna i el control de plantes no pròpies dels tancats com el jonc
(Juncus acutus) o el canyís (Phragmites australis).

 Realitzar una vegada en el període de cinc anys una sega sense aprofitament farratger finalitzada la
maduració de les gramínies per tal d’afavorir la regeneració natural del prat.

Mínim d'una ressembra en el període de 5 anys per a la millora de la biodiversitat amb tècniques manuals o de
sembra directa.

 Evitar la proliferació d'arbustos i arbres en el prat.
 En el cas que hi hagi aprofitament ramader i a fi d'evitar el sobrepastoreig, s'ha de mantenir el 100% de

coberta vegetal. No es permet l'entrada d'animals en la pastura quan el sòl estigui saturat.

RECUPERACIÓ DE CLOSES



5. COMPROMISOS (3/3) –

BÀSICS:

 Realitzar almenys un desbrossament anual del recinte.

 No es permet l'ús d'agroquímics com a plaguicides, insecticides i 
herbicides.

PRINCIPALS:

Mantenir el camp inundat amb aigua dolça un mínim de tres 
dies seguits, almenys una vegada a l'any, amb la finalitat de 
disminuir la salinitat del sòl per l'efecte de dissolució de les sals. Per 
a això s'ha de mantenir en bones condicions la xarxa de regs i 
drenatges, així com una altura suficient dels marges per a assegurar 
la correcta inundació del recinte.

 Evitar la proliferació d'arbustos i arbres en el prat.

RECUPERACIÓ DE CLOSES AMB JONCS I/O CANYÍS
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6. INCOMPATIBILITATS

 AJUTS AGROAMBIENTALS:

 Cultius sostenibles 
 Producció agrària ecològica

 AJUTS AGROAMBIENTALS:

 Pastures sostenibles

 PRÀCTIQUES ECORÈGIMS:

 Pràctica de sega sostenible inclosa a l'eco règim d'augment de la capacitat 
d'embornal de carboni i millora de la biodiversitat a les superfícies de pastures 
mediterrànies i a la de l'ecorègim de pastures humides.

CLOSES

ARRÒS



7. PRIMES I DEGRESSIVITAT 

Actuació PRIMA
€/ha

DEGRESSIVITAT
Percentatge
de l’import: 

100%

Percentatge
de l’import: 

60%

Percentatge
de l’import: 

30%
Arròs 247

≤80 ha >80 i ≤160 ha > 160 ha
Manteniment closes 303
Recuperació closes 524

Recuperació joncs i canyís 326



sostenibilitat.accioclimatica@gencat.cat

agricultura.gencat.cat

mailto:sostenibilitat.accioclimatica@gencat.cat
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