Contracte Agrari de Collserola
Fitxa divulgativa de la convocatòria 2022

OBJECTIUS

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Els objectius del CAC són remunerar a la petita i mitjana pagesia de

Persones físiques o jurídiques que realitzen activitat agrària

Collserola pels serveis socioambientals que proveeix a la societat, així

professional.

com promoure les bones pràctiques en finques agroramaderes de

Nova pagesia (constituïda a partir de l'1 de gener de 2020).

Collserola i tendir cap a la producció ecològica i l’agroecologia.

Com justificar l'activitat agrària?
Alta al Règim General de la Seguretat Social en una branca

TERMINIS
Presentació de sol·licituds: del 10 d'agost al 9 de setembre.

agrària o al Règim Especial Agrari
Inscripció a la DUN
Inscripció al Registre d'Empreses Prioritàries
Alta com a Societat Agrària de Transformació (SAT)

Les actuacions s'hauran de realitzar en el període entre l'1 de gener de
2022 i el 31 de desembre de 2022.

Estatuts que incloguin la producció agrícola professional en les

Les subvencions atorgades hauran de justificar-se abans del 28 de
febrer de 2023.

Tinença de superfície agrària o unitats de bestiar mínimes:

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Telemàticament a la seu electrònica del Consorci del Parc Natural de
la Serra de Collserola o presencialment al Registre del Consorci

seves finalitats.
Producció animal mínima:
• Apicultura: 3 apiaris (75 caixes d’abelles).
• Aviram: 0,5 UB o més (84 animals).
• Cargols: 1000 m²
• Oví-cabrum: 5 UB o més (34 animals).
Producció vegetal mínima:
• Horta, fruiters, olivera, ametller o vinya: 1 ha
• Cereal, farratge: 3 ha
En cas de policultiu, caldrà especificar totes les superfícies; i en el

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

cas de cultius d’horta, fruiters, olivera i vinya, la superfície mínima es
podrà sumar fins arribar a una hectàrea.

En cas de persona física:
DNI i, si escau, DNI de representant legal
Alta al règim especial d'autònoms de la Seguretat Social
En cas de persona jurídica:
NIF de l’entitat
Escriptura, estatuts o reglaments
Certificat de l'acord de l'entitat a fi de soL·licitar l'ajuda i designar-ne
un representant
Inscripció al registre corresponent com a associació o fundació ok
Declaració censal d'alta d'activitat
Document acreditatiu dels poders del/la representant
En cas de no tenir personalitat jurídica, s'haurà d esignar la osl·licitud
entre totes les persones que la integren i adjuntar-hi els DNI o NIFs
d'integrants
Comú:
Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social
Document de certificació de titularitat del compte bancari
Document que acrediti la realització de l'activitat agrícola (com
s'indica a "Entitats beneficiàries").
DUN o Declaració d'activitat agrària alternativa a la DUN (Annex 2)
Declaració responsable de les subvencions obtingudes per la
mateixa finalitat (Annex 3)
Formulari de sol·licitud (Annex 4)
Documents que acreditin la titularitat o arrendament de l'explotació.
En cas de no disposar-ne, l'Annex 5.
Model 036 o 037 amb epígraf IAE relacionat amb la producció agrària
o venda de producte alimentari i any d'inici de l'activitat.

QUANTIES
El Contracte Agrari de Collserola està dotat amb un import total de
75.000€.
L’import màxim de les subvencions individualitzades serà de 3.000
euros per beneficiari/a per al conjunt d’accions excepte l’Actuació
22.
Si després de l’atribució de les subvencions resta un romanent,
aquest s’assignarà al finançament d'instal·lacions de tanques
cinegètiques (Actuació 22) amb un màxim de subvenció individual
per aquesta acció de 3.000 euros.
L'import màxim global és de 5.000 euros.

Projecte codissenyat per la pagesia de Collserola,
administracions públiques implicades en el Parc
i entitats ambientals i acadèmiques.

ACTUACIONS APLICABLES
El CAC constarà de dues parts, una fixa i una variable:
a) Part fixa

Per accedir a la part fixa, serà necessari acreditar un mínim de 5 tasques (sense considerar en aquest mínim l’Actuació 22), l’import màxim total de les quals no podrà
excedir el 40% de l’import màxim subvencionable és a dir 1.200€.
b) Part variable

Per accedir a la part variable, s’hauran d’haver complert els requisits de la part fixa i es podran presentar tantes tasques com es vulgui fins a assolir l’import màxim
subvencionable i la tasca Actuació 22 en les condicions establertes en aquestes bases.
En el cas de nova pagesia, hi haurà les següents especificitats:
 Hauran de realitzar un mínim de 3 actuacions (sense incloure Actuació 22).
 Només es podrà accedir a la part variable del pagament, és a dir amb un topall del 60% del màxim de la subvenció.

Àmbit CAC

1

Biodiversitat.

Compromís

Elements
seminaturals.

Actuació

Neteja, reconstrucció i
manteniment de murs de
pedra seca, talussos i
marges.

Objectius

Millora del paisatge.
Millora de rendiment dels cultius.

Biodiversitat.

Varietats locals i
races autòctones.

Conreu de varietats locals
i/o races autòctones.

Restablir l’estructura de l’element
evitant l’ús de pesticides i herbicides,
i eliminant de forma manual aquella
vegetació que posi en risc l’estructura
com el creixement d’arbres i arbusts
dins els murs. Cal conservar les
cobertes de molsa i líquens.

Preu

Mètode de
justificació

5 €/m lineal.

Visita inicial i final.

No són subvencionables les
actuacions de rejuntat amb ciment o
l’arrebossat de parets amb morter de
calç.

Manteniment de diversitat
genètica.
2

Descripció

Millor adaptabilitat.
Diversificació de la producció.
Manteniment d’ecosistemes d’alt
valor ecològic i paisatgístic.

Cultivar varietats hortícoles i
fructícoles reconegudes al Catàleg
de varietats locals del Departament
d’Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural.
Mantenir races catalanes autòctones
reconegudes al Catálogo Oficial de
razas de Ganado de España i al web
de la Generalitat:
https://ja.cat/cacracesvarietatslocals

Fruita: 0,3 €/m2
Horta: 0,2€/ m2

Visita inicial i final.

Ramaderia: 100€/UBM

En cas de no
poder verificar a
les visites
l’actuació,
fotografies

1 vaca: 1 UBM
1 ovella o cabra: 0,15 UBM
1 cavall: 0,8 UBM.
1 ruc: 1 UBM

Tenir apiaris reconeguts pel Parc
(màxim 25 arnes).

3

Biodiversitat.

Apicultura.

Tinença de caixes
d'abelles.

Millora de la pol·linització.
Diversificació de
productes/mercat.

Ubicar apiaris a les finques per
afavorir la pol·linització.
Les caixes poden anar a nom de
l'explotació o d'un apicultor. En
aquest cas l'explotació ha de figurar
com a ubicació a la cartilla de
l'apicultor.
No inclou transhumància.

100 €/apiari.

Cartilla de
l’apicultor indicant
ubicació de l’apiari.

Àmbit CAC

Compromís

Actuació

Objectius

Descripció

Preu

Mètode de
justificació

Plantar i/o mantenir tanques vives:
Formacions lineals, denses, de
plantes sovint llenyoses i, en aquest
cas, amb dominància d’arbustos
espinosos.

4

Biodiversitat.

Elements seminaturals.

Plantació i manteniment
de tanques vives a la finca
agrària i marges de
floració esglaonada.

Millora i manteniment de la
biodiversitat i fauna auxiliar.
Millora del paisatge.

Flora principal: Lycium spp. (arços de
tanques), Tamarix spp. (tamarius),
Prunus spinosa (aranyoner), Rosa spp.
(rosers silvestres, gavarreres),
Crataegus monogyna (arç blanc),
Rhamnus alaternus (aladerns),
Viburnum tinus (marfulls) i Pistacia
lentiscus (llentiscles).
Plantació de bandes florals per
potenciar la presència de fauna útil
per a la prevenció de plagues: boixac
(Calendula officinalis), gavó groc
(Ononis natrix), alissum (Lobularia
maritima) o olivarda (Inula viscosa).

5

Biodiversitat.

Control biològic.

Control biològic.
Confusió sexual.

Disminució de la contaminació
del sòl i les aigües
Manteniment de biodiversitat i
fauna auxiliar

Millora del paisatge.
6

Prevenció d'incendis.

Gestió forestal.

Neteja i poda forestal.

Manteniment del mosaic
agroforestal.
Manteniment de biodiversitat.
Prevenció d'incendis.

Lluita contra la vespa velutina a
través d’arpes elèctriques o altres
mitjans mecànics o físics de captura.

Esporgada inferior amb xerrac
manual, motoserra o destral de
l'arbrat i vegetació arbustiva,
desbrossament de part del sotabosc.
S’ha de garantir que un cop feta la
neteja, pugui entrar el ramat a la
finca, sense dificultat.

En el cas de nova
plantació, 11 €/m2 (amb
un màxim de 200 m2)
En el cas de manteniment,
2 €/m lineal (amb un
màxim de 200 m.).

Visita inicial i final.

0,5 €/m2 de cultiu en el
cas de bandes florals.

500 €/apiari (25 arnes).

Visita inicial i final.

1 €/m2

Visita inicial i final.

La superfície mínima a treballar ha de
ser de 0,1 ha

Manteniment del mosaic
agroforestal.

Prevenció d'incendis.
7

Mosaic agroforestal.
Biodiversitat.

Ramaderia extensiva.

Pastura amb bestiar.

Manteniment de biodiversitat.
Millora de les condicions del sòl.
Diversificació de la producció.

Gestió de ramat (oví, cabrum, equí,
boví i rucs) que pasturi terres
agràries, franges de protecció
d’incendis, àrees de pastura i/o altres
terrenys del Parc Natural.
La superfície mínima a treballar ha de
ser de 0,1 ha.

Visita inicial i final.
Oví, cabrum ases i rucs:
15€/UBM. Boví i equí:
10€/UBM

En cas de no
poder verificar a
les visites
l’actuació,
fotografies.

Àmbit CAC

8

9

10

Infraestructura agrària.

Infraestructura agrària.
Fertilitat i aigua.

Infraestructura agrària.

Actuació

Objectius

Descripció

Preu

Patrimoni construït /
Elements etnològics.

Millora del paisatge.
Facilitat de la gestió del bestiar i
de l’activitat agrària.

Restaurar elements etnològics
ubicats dins la finca. Per exemple,
masies, coberts, quadres, forns de
calç, coves de pastor.

60 % de la base
imposable de la factura.
Possibilitat d’imputar mà
d’obra pròpia, a raó de 20
€ l’hora.

Factures.

Rehabilitació, neteja i
substitució de peces de
patrimoni

Millora del paisatge.

Recuperar per al seu ús elements
etnològics hidràulics.

80 % de la base imposable
de la factura. Possibilitat
d’imputar mà d’obra
pròpia, a raó de 20 €
l’hora.

Factures.

80% de la base imposable
de la factura.

Factures.

Elements etnològics
hidràulics.

Energies renovables
per l’ús agrari.

Restauració o instal·lació
d’element etnològic
hidràulic.

Compra i instal·lació
d’energies renovables.

Protecció contra l'erosió.
Millores en la gestió de l'aigua.
Instal·lació d’abeuradors
homologats.

Increment de l’eficiència
energètica.
Millora de gestió de l’activitat
agrària.
Transició energètica de la finca.

11

Aliments de qualitat.
Biodiversitat.

Mètode de
justificació

Compromís

Producció ecològica.

Conversió a l’ecològic,
tramitació de la inscripció
a la certificació ecològica
de la finca (CCPAE)
Manteniment de la
certificació ecològica de
la finca (CCPAE).

P. ex. condicionar els aljubs per
recuperar el seu ús
d'emmagatzematge d'aigua,
restaurar fonts, mines d’aigua,
abeuradors, basses de pedra.
Compra i instal·lació de generadors
d’energia a partir de fonts renovables
per a l’ús agrari (per ex. bombes
d'extracció d'aigua amb energia
solar).

Millora de la traçabilitat de la
producció ecològica.
Manteniment biodiversitat.
Millora condicions del sòl.

Certificació ecològica (CCPAE).

Control biològic de plagues.

Possibilitat d’imputar mà
d’obra pròpia, a raó de 20
€ l’hora.

Cost de la quota de
certificació.
Cost de la quota
d’inscripció.

Declaració
responsable de les
hores dedicades,
si escau.

Declaració
responsable de les
hores dedicades,
si escau.

Declaració
responsable de les
hores dedicades,
si escau.

Certificació
ecològica.

Diversificació mercat.

Millora del coneixement agrari de
la població.

12

13

14

Educació i
sensibilització.

Visites d’escoles,
grups i particulars.
Voluntariat agrícola.

Organització i recepció de
visites de col·lectius.

Millora de l’educació
agroecològica dels infants.

Organització i realització
d’accions de voluntariat
agrícola a les finques.

Millora coneixement agrari de la
població.
Implicació de la població local en
el manteniment dels espais
agrícoles.

Fertilitat i aigua.

Adobs de producció
local.

Incorporació al sòl agrari
d’adobs locals dels
municipis del Parc.

Millora de les condicions del sòl.

Implementació de
tècniques de disseny per
a l’eficiència en l’ús de
l’aigua

Millora del paisatge.

Fertilitat i aigua.

Elements etnològics
hidràulics.

Impuls de l’economia local.

Protecció contra l'erosió.
Millores en la gestió de l'aigua.

Visites de col·lectius organitzats i/o
grups de particulars.
Organització d’activitats de voluntariat
agrari a les finques.

20€ visita grupal o jornada
de voluntariat (màxim 4).

Informe de
l’activitat amb
fotografies.

Factures.

Ús d'adobs o BRF amb un alt
percentatge d’ingredients de
producció local.

0,06€/m2

Fotografies de
l’acció.

80 % de la base imposable
de la factura. Possibilitat
d’imputar mà d’obra
pròpia, a raó de 20 €
l’hora.

Factures.

Implementar tècniques de disseny
com a la línia clau per al millor
rendiment dels recursos hídrics.

Declaració
responsable de les
hores dedicades,
si escau.

Àmbit CAC

Compromís

Actuació

Objectius

Descripció

Manteniment del mosaic
agroforestal.

Fer rotació de conreus. La superfície
dedicada a fer la rotació ha de tenir
les característiques agrològiques
apropiades per al cereal, el farratge o
la pastura.

Manteniment de biodiversitat.
Mosaic agroforestal.
15

Biodiversitat.

Millora de les condicions del sòl.
Rotació de cultius.

Rotació de cultius.

Fertilitat i aigua.

Millor protecció davant de
plagues i malalties.
Control de la contaminació
d’aigües.
Millora de la gestió de pastures.

Mosaic agroforestal.
16

Biodiversitat.
Prevenció d’incendis.

Mosaic agroforestal.
17

Biodiversitat.
Prevenció d’incendis.

18

Impacte sociolaboral.

Recuperació finques
en desús.

Recuperació de parcel·les
pel seu ús agrari.

Accessos a finques i
camins.

Millora d’accessos a
finques i reparació de
camins.

Formació.

Assistència a cursos i
jornades.

Millora del mosaic agroforestal.
Millora de biodiversitat.
Millora del rendiment agrari.

S’inclouen cultius per segar en verd.

Netejar, anivellar i condicionar finques
abandonades per al seu ús agrari.

Millora d’accessos.

Millora de coneixements
agronòmics i millors pràctiques
de gestió.

El pagès o pagesa haurà de realitzar
20 h de formació relacionades amb la
gestió de l'explotació agrària.

Millora de rendiment agrari.

Titular d'explotació dona.

Mètode de
justificació
Visita inicial i final.
Calendari de
rotacions.

40 €/ha.

En cas de no
poder verificar a
les visites
l’actuació,
fotografies.

650 €/ha

Visita inicial i final.

Es pagarà per hectàrea i tindran dret
a percebre el pagament per tota la
superfície que estigui dins la rotació
escollida.

Netejar, anivellar i condicionar
accessos a noves finques
abandonades i arreglar camins
d’accés.

Millora del mosaic agroforestal.

Preu

0,5 €/m lineal.
Preu equivalent a les
contractacions de la xarxa
viària del Parc.

Visita inicial i final.

Cost de la formació fins a
un màxim de 150 €.

Certificat del curs
o formació.

Dona titular d’explotació:
300 €.

Certificat titularitat
de l’explotació,
rebut quota
d’autònoms.

19

Impacte sociolaboral.

Creació d’ocupació.

Dones treballadores.

Igualtat d'oportunitats.

20

Impacte sociolaboral.

Creació d’ocupació

Figura jurídica de l’ESS.

Fomentar les fórmules jurídiques
democràtiques.

Ser una figura jurídica de l’ESS
(Cooperativa, Associació o Fundació).

100 €.

NIF.

21

Impacte sociolaboral.

Associacionisme.

Participació a una
organització de
productors/es.

Millora de l'articulació del sector.
Millora en la comercialització.

Pertànyer a una associació de
productors/es, una cooperativa o
una SAT.

100 €.

Certificat membre
de l’organització.

Millora del mosaic agroforestal.

Tancar finques per fer viable l’activitat
agrària.

12 €/metre lineal. Com a
màxim es poden sol·licitar
3.000 €, que se sumen a
l’import total sol·licitat.

Visita inicial i final.

Mosaic agroforestal.
22

Biodiversitat.
Prevenció d’incendis.

Recuperació finques
en desús.

Tancament de parcel·les
pel seu ús agrari.

Millora de biodiversitat.
Millora del rendiment agrari.

Dona treballadora a la finca.

Per a la construcció d’aquestes
tanques, es proposen tècniques i
materials descrits a l’Annex 6.

Treballadora de la finca:
100 €.

Relació de
Liquidació de
Cotitzacions (RLC)
del mes de la
justificació.

