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Informe sobre la mesura de guarets obligatoris en a rrossars envaïts pel 
cargol poma,  i les seves implicacions en els ajuts  directes i ajut 
agroambiental 
 
Dins del marc del pla de lluita contra la plaga del cargol poma al Delta de l’Ebre, s’han 
acordat amb el sector arrosser les possibles actuacions a realitzar, encaminades al seu 
control i/o erradicació.  
 
Tal i com s’ha anat fent en els darrers anys, per a actuar contra el cargol poma és molt 
important no mantenir els camps inundats, per la qual cosa una de les estratègies 
seguides fins ara i més eficients ha estat deixar els camps en guaret, si bé també són 
factibles altres tècniques, dins d’una filosofia de gestió integrada de plagues.  
 
En aquest sentit, al 2020 el guaret no és la única alternativa al cultiu de l’arròs en els 
camps afectats pel cargol poma. Així, a l’hemidelta esquerre, els agricultors podran lluitar 
contra el cargol poma també assecant els camps a l’hivern, sembrant en sec, fent 
tractaments amb saponines, ó col·locant barreres ó filtres.  
 
A l’hemidelta dret, s’han consensuat dues altres estratègies a banda de deixar les 
superfícies en guaret: tractament hivernal amb aigua de mar (les parcel·les que ho 
sol·licitin expressament) i tractaments fitosanitaris intensius controlats pel DARP (que s’ha 
comprovat que també poden ser efectius). En algun cas específic també es proposarà fer 
un cultiu d’horta alternatiu. 
 
Així doncs, cal tenir en compte les següents consideració pel que fa els diferents ajuts: 
 
A) AJUTS DIRECTES 

 
1. Les superfícies sotmeses a aquesta mesura que no poden conrear arròs com a 

conseqüència de les actuacions de lluita contra el cargol tindran la consideració de 
guaret  i SON superfícies admissibles a efectes de justificar drets de pagament 
basic , sempre i quan s’hi realitzi com a mínim una activitat anual de manteniment, 
en aquest cas llaurar les parcel·les. Aquesta activitat agrària mínima ve regulada 
per l’article 11 del Reial Decret 1075/2014, sobre l'aplicació a partir de 2015 dels 
pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com 
sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments a 
desenvolupament rural. 

 
2. Aquestes superfícies NO són admissibles per a l’ajut associat al conreu de 

l’arròs. 
 

B) AJUT AGROAMBIENTAL DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE ZONES  HUMIDES 
 

1. Si van ser obligats a realitzar actuacions de lluita contra el cargol poma que no 
permetien conrear arròs per a la campanya 2019 i no van incloure aquestes 
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superfícies dins la sol·licitud de l’ajut d’aquell any, podran sol·licitar l’ajut a la 
campanya 2020 sense que aquesta superfície tingui la consideració i efectes 
d’increment de superfície d’arròs per aquest ajut agroambiental. 

 
2. Si no conreen arròs i  realitzen guaret voluntari o un cultiu d’horta alternatiu com a 

conseqüència de les actuacions de lluita contra el cargol per a la campanya 2020: 
 

a) Si van incloure aquestes superfícies dins la sol·licitud de l’ajut per a 2019, 
aquests recintes no han de demanar l'ajut agroambiental al 2020 i no es 
penalitzarà com a disminució de superfície amb compromís, per causa de força 
major. 

 
b) En el cas que la superfície afectada sigui la totalitat de l’explotació i l’any 2019 

tota aquesta superfície s’hagués inclòs en l’ajut, al 2020 no s’ha de sol·licitar 
l'ajut agroambiental. 

 
En tots dos casos, aquesta disminució de superfície es considerarà, d’acord amb allò 
que estableix la normativa comunitària, com a una causa de força major on el fet de 
no percebre l’ajut si no s’han pogut realitzar les actuacions compromeses no 
suposarà cap penalització per l’any 2020, ni per als anys anteriors del compromís. 
Igualment, als efectes de l’any 2021, aquestes superfícies es considerarien com a 
superfície en compromís, si es tornessin a incloure en una sol·licitud d’ajut 
agroambiental.   
 
Malgrat això,  ha de quedar clar que NO es poden subvencionar les actuacions no 
realitzades.  

 
En qualsevol cas, tant la realització de guarets voluntaris de lluita contra el cargol poma o 
del cultiu d’horta alternatiu, hauran de comptar amb un informe previ favorable del Servei 
de Sanitat Vegetal. La manca d’aquest informe no permetrà aplicar les excepcions 
previstes en aquest document. 
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