Promoció de la transició
agroecològica al parc natural

Alimentem Collserola!

Agenda de la sessió
1) Què és el CAC
2) Novetats del procés
3) Informació de la convocatòria
4) Com seguim?
5) Dubtes

Objectius
●

Incentivar i visibilitzar els serveis
ecosistèmics que brinda la pagesia de
Collserola

●

Promoure la incorporació de bones
pràctiques agràries

●

Remunerar les tasques que fomenten la
biodiversitat que realitza la petita i
mitjana pagesia del Parc
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Novetats del procés
●

●

Reunió amb DACC

Aprovació a l’Assemblea General del
Consorci de:
●

Bases i convocatòria 2022

●

Modificació de pressupost fins als 75.000€
per a 2022

●

Aportació de 125.000€ per convocatòries a
partir de 2024:
Continuïtat del CAC
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Novetats del procés

Últimes actualitzacions de la prova
pilot 2022
●

Possibles sol·licitants: pagesia del Parc
en general, no només Collserola Pagesa

●

Beneficiàries: DUN enlloc de facturació
mínima

●

Actualització d’actuacions: preus i
descripció de mesures

●

Tanques cinegètiques
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Informació de la convocatòria

1) Entitats beneficiàries
2) Quanties
3) Documentació a presentar
4) Forma de presentació de sol·licituds
5) Actuacions
6) Visites a finca
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Entitats beneficiàries

Persones físiques o jurídiques que realitzen activitat agrària professional.
Nova pagesia (constituïda a partir de l'1 de gener de 2020).
Àmbit territorial: Parc de Collserola i espai funcional definit al PEPNat
Com justificar l’activitat agrària? Una de les següents opcions:
Tinença de superfície agrària o unitats de bestiar
mínimes:
• 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).
• Horta, fruiters, olivera, ametller o vinya: 1 ha
• Cereal, farratge: 3 ha
En cas de policultiu, caldrà especificar totes les
superfícies; i en el cas de cultius d’horta, fruiters, olivera i
vinya, la superfície mínima es podrà sumar fins arribar a
una hectàrea.
●
●

Alta al Règim General de la Seguretat Social en una
branca agrària o al Règim Especial Agrari

●

Inscripció a la DUN

●

Inscripció al Registre d'Empreses Prioritàries

●

Alta com a Societat Agrària de Transformació (SAT)

●

Estatuts que incloguin la producció agrícola
professional en les seves finalitats.

Quanties

Quanties per NIF
sol·licitant 2022

Import total de
la convocatòria
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Fins a 3.000€ per actuacions socioambientals
+ 3.000€ per tanques cinegètiques.
Topall màxim de 5.000€

75.000€
A partir de 2024, 125.000€ de fons del Consorci

Documentació a presentar
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Comú a persones físiques i jurídiques
✔ 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.

Documentació a presentar
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Persones físiques
✔
✔

DNI i, si escau, DNI de representant legal
Alta al règim especial d'autònoms de la SS

Persones jurídiques
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

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 com a associació o fundació
Declaració censal d'alta d'activitat
Document acreditatiu dels poders del/la representant

Si teniu dubtes respecte a
la documentació, podeu
posar-vos en contacte
amb nosaltres

En cas de no tenir personalitat jurídica, s'haurà de signar la sol·licitud entre totes les persones que la
integren i adjuntar-hi els DNI o NIFs d'integrants

Presentació de documentació
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Opcions:
➔

Telemàticament a la seu electrònica del Consorci del Parc Natural de la
Serra de Collserola: https://www.seu-e.cat/ca/web/parcnaturalcollserola
(s’actualitzarà l’enllaç quan s’obri la convocatòria)

➔

Presencialment al Registre del Consorci
Les persones jurídiques han de fer la tramitació telemàticament, s’ofereix suport tècnic
presencial o virtual des del Consorci i equip tècnic per realitzar-la.

Bases publicades a: https://ja.cat/bases_CAC

Actuacions
Biodiversitat
Murs de pedra seca, talussos i marges.
Conreu de varietats locals i/o races autòctones.
Tinença de caixes d'abelles.
Tanques vives i marges de floració esglaonada.
Control biològic i confusió sexual.
Prevenció d’incendis
Neteja i poda.
Pastura amb bestiar.
Infraestructura agrària
Rehabilitació, neteja i substitució de peces de patrimoni.
Restauració o instal·lació d’element etnològic hidràulic.
Compra i instal·lació d’energies renovables.
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Aliments de qualitat
Conversió i manteniment de CCPAE.
Visites de col·lectius i voluntariat agrícola.
Fertilitat i aigua
Incorporació a sòl agrari adobs locals dels municipis del Parc.
Tècniques de disseny per a l’eficiència en l’ús de l’aigua.
Mosaic agroforestal
Rotació de cultius.
Recuperació de parcel·les pel seu ús agrari.
Millora d’accessos a finques i reparació de camins.
** Tancament de parcel·les pel seu ús agrari.
Impacte sociolaboral
Assistència a cursos i jornades.
Dones treballadores.
Figura jurídica de l’ESS.
Participació a una organització de productors/es.

Actuacions de l’1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2022

Actuacions
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Actuació 22. Tanques cinegètiques
➔

Quantia màxima que es pot sol·licitar per a l’actuació: fins a 3.000€

➔

L’import màxim global que es pot rebre per explotació és de 5.000€

➔

Si després de l’atribució de les subvencions a la resta d’actuacions resta un romanent,
aquest s’asignarà al finançament d’instal·lació de tanques cinegètiques

➔

A les bases s’adjunta en annex un model de material i tècniques proposades pel
CPNSC que servirà de referència per a les instal·lacions

➔

En properes convocatòries, es contemplarà un altre sistema d’ajut a la instal·lació i
manteniment de tanques.
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Visites a finca

VISITES
INTERMIGES

VISITA FINAL

Valoració de l’estat
previ a les actuacions

OPCIONALS

Comprovació de les
actuacions

Resolució de dubtes,
documentació per a
la sol·licitud, etc.

En cas de canvis o
imprevistos que afectin
a les actuacions

Resolució de dubtes,
documentació per a la
justificació, etc.

VISITA INICIAL
Juny

Durant període
d’actuacions

Desembre

La persona beneficiària es responsable
de posar-se en contacte per agendar la
visita un cop finalitzi les actuacions
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Terminis
●

A partir de finals de juny: Visites inicials

●

10 agost: Inici del període de sol·licituds

●

9 de setembre: Fi del període de sol·licituds

●

Octubre: Resolucions de les sol·licituds

●

Es farà un pagament del 40% de l’ajut a meitat del procés i el 60% un cop s’hagin
justificat les actuacions.

●

Finals 22-principis 23: Visites finals (un cop es finalitzin les actuacions)

●

28 febrer 23: Límit de període de justificacions

●

Hivern 23: Avaluació del procés
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Com seguim?

✔

Agendem visites inicials

✔

Informem de l’inici de període de
sol·licitud pels canals habituals

✔

Avaluació de la prova pilot amb la
pagesia i comissió de seguiment del
projecte (després de visites inicials i
després de les justificacions)

✔

Següent convocatòria 2023
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Contactes del CAC
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Visites, seguiment de sol·licituds, actuacions:
✔

Rocio: rocio@arrandeterra.org

Altres qüestions generals:
✔

Ana: ana@arrandeterra.org

Poseu-nos a les dues en còpia.
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Moltes gràcies!

Institució promotora:

Equip tècnic:

CONSULTES A:
rocio@arrandeterra.org
ana@arrandeterra.org

