
SERVEI DE MEDI AMBIENT

Subvencions per al 

desenvolupament de bones 

pràctiques agràries

Any 2022. Girona



Donar suport a activitats agràries que proporcionen serveis ecosistèmics relacionats amb 

la conservació del paisatge, el mosaic agroforestal, la biodiversitat, la protecció del sòl i el 

foment de les bones pràctiques agràries

Objecte



Concurrència competitiva

Comparació de sol·licituds presentades dins de termini:

Des del 27 de juliol de 2022 al 15 de setembre de 2022

Establiment de la relació de conceptes a subvencionar en funció de sol·licituds rebudes i 

crèdit disponible

Procediment de concessió



Destinataris



Destinataris

- Persones físiques o jurídiques

- Agrupacions de persones físiques 

o jurídiques

- Comunitats de béns

- Qualsevol altre tipus d’unitat 

econòmica o patrimoni separat 

sense personalitat jurídica titular 

d’una explotació agrària

Tipus de destinataris

- Parcel·les en sòl no 

urbanitzable dins de la 

provincia de Girona encara que 

la seu social sigui fora

Àmbit

- Com a mínim un/a agricultor/a o 

ramader/a a títol principal o 

professional

- El/La agricultor/a o ramader/a a

títol principal és l’autònom/a que 

obté com a mínim el 50% de la 

seva renda de l’activitat agrària

- El/La professional és la persona 

titular d’una explotació agrària 

que obté com a mínim el 50% de 

la seva renda total d’activitats 

agràries (incloent transformació i 

venda directa) 

Condició



Destinataris

- Inscrita al Consell Català de la Producció 

Integrada (PI) o al Consell Català per a la 

Producció Agrària Ecològica (CCPAE)

- Disposar del Distintiu de qualitat per a la 

Producció Agrària Sostenible (PAS). A partir de 

2023

Certificació Diversificació de cultius

- Les explotacions > 10 ha han de disposar 

d’estratègia de diversificació:

- Entre 10 i 30 ha  2 cultius

- Més de 30 ha  3 cultius

- El cultiu principal < 75% de la superfície total

- La suma dels dos cultius principals < 95% de la 

superfície total



Determinació de la 

quantia 



Determinació de la quantia

3.500 €
Import màxim ampliable

+10%
Dona assegurada 

en el règim agrari a 

jornada completa 

+10%
Dins d’espai PEIN 

o Xarxa Natura 

2000

+10%
Inscrita al 

CCPAE

4.550 €
Import màxim

500 €
Import mínim

35%
Despesa elegible 

justificada 

documentalment



DESPESES 

SUBVENCIONABLES

• Gestió d’espais oberts

• Ramaderia

• Elements seminaturals

• Conservació del sòl



Gestió d’espais oberts



Gestió d’espais oberts

Manteniment de coberta vegetal 

espontània per protegir el sòl

Evitar la sobrepastura i 

l’abandonament dels espais

Sense segues químiques

Manteniment d’espais agrícoles en guaret

Configuració recomanada:

< 20% acumulació de material mort

< 30% matoll jove

< 15% sòl nu

< 10% plantes ruderals o nitròfiles

> 2 estrats herbacis

Import: 250€/ha



Gestió d’espais oberts

Manteniment mitjançant pastura 

d’ovelles o cabres o 

desbrossament mecanitzat cada 2 

anys

Superfície mínima 0,5 ha

Priorització de prats envoltats per 

masses forestals

Manteniment de prats

Inclosos a la classificació CORINE:

- Fenassars

- Llistonars i prats terofítics 

calcícoles de terra baixa

- Prats sabanoides d’albellatge, 

de vessants solells de contrades 

marítimes

- Prats subnitròfils de teròfits

- Llistonars i pradells terofítics 

silicícoles mediterranis

Import: 250€/ha



Ramaderia



Ramaderia

Actuacions de foment i 

manteniment de PEGs amb 

ramaderia

El 20% de la superfície total de 

pastura ha de ser PEG

Càrrega ramadera màxima entre 

0,05 i 0,3 UBM/ha

Ramaderia extensiva que inclogui pastures en Punts Estratègics de Gestió (PEGs)

Bovins, equins i ases >24 mesos 

= 1UBM

Bovins, equins i ases entre 6 i 24 

mesos = 0,6 UBM

Bovins, equins i ases < 6 mesos = 

0,2 UBM

Oví i cabrum = 0,15 UBM

Import: 200€/ha

+ 15€/UBM oví, cabrum i ases

+ 10€/UBM boví i equí



Ramaderia

Instal·lació d’abeuradors homologats

Priorització d’abeuradors mòbils

Instal·lació d’abeuradors al bosc

Import màxim: 500€



Elements seminaturals



Elements seminaturals

Desenvolupament de plantes a 

marges entre conreus, 

cantonades, tanques vives i 

sèquies

Priorització de segues amb 

ramaderia

Segues intercalades cada 2 anys 

No fer cremes

Conservació de part del sòl nu

Gestió de marges i talussos

Configuració a complir:

- Més de 2 metres d’amplada

- No utilitzar productes agroquímics 

ni sega química en marges ni a 

menys de 2 metres dels marges 

de la mateixa explotació

Import: 2€/m lineal

+ 0,25€/m per gestió amb 

ramaderia 



Elements seminaturals

Mantenir coberta vegetal, 

espontània o sembrada

Poàcies, fabàcies i brassicàcies

No fer ús d’herbicides a la 

coberta vegetal ni als peus

Amplada mínima 1 metre en 

pendents superiors al 10%

Cobertes vegetals entre fruiters, olivera i vinya

Cobertura mínima del 70% de la 

superfície de la plantació

Priorització de gestió amb ramaderia

Import: 2€/m lineal de coberta

+ 0,25€/m per gestió amb 

ramaderia 



Elements seminaturals

Bandes florals als límits dels cultius

Dins de les parcel·les

No aplicar agroquímics

Creació de bandes, zones florals d’espècies autòctones dins de les parcel·les agrícoles

Amplada mínima 2 metres

Cobertura arbustiva inferior al 50%

Més de 10 plantes amb flor

Sòls sense pas de vehicles ni llaurat 

ni espècies exòtiques invasores

Import: 1,5 €/m2



Elements seminaturals

Línies d’arbres i arbusts plantats 

molt a prop els uns dels altres

Divideixen conreus de més de 2 ha

Priorització de les espècies incloses 

a l’annex

No es realitzaran tallades ni podes 

en èpoques de cria i reproducció 

d’aus (març a juliol)

Plantació de tanques vives

Condicions recomanades:

- > 0,5 m amplada

- > 1m d’alçada

- > 2 elements estructurals

- > 1 m de franja d’esmorteïment 

amb conreu

- Separació entre arbres inferior a 

5 m

- > 3 espècies llenyoses

- > 2 espècies de fruiters de bosc 

o closca

- > 2 espècies espinoses

Import: 10 €/m lineal o

15 €/m lineal per espècies 

incloses a l’annex

Aranyoner, albercoquer, aloc, 

ametller, arç blanc, avellaner, 

caqui, cirerer, codonyer, 

figuera, freixe, magraner, 

nesprer, om, perer, pomera, 

presseguer, prunera, roser 

silvestre, sanguinyol, server i 

vinya



Elements seminaturals

Elements reguladors de la humitat i 

fonamentals per a la conservació de la 

biodiversitat

Basses i sèquies ubicades dins de PEIN

Recuperació i manteniment de basses i sèquies

Basses Inclinació mitjana de marges inferior al 40 %

Proporció de la bassa amb pendent suau de més del

75 %

Forma i substrat irregulars

Presència de rampes d’evacuació per a la fauna

Ombra i llum solar mixta

Diversitat de vegetació aquàtica (submergida,

emergent i flotant). S’inclouen les illes flotants

artificials

Sense espècies exòtiques invasores

Sense senyals d’eutrofització

Aigua sense olors i mitjanament cristal·lina

Sèquies Inclinació mitjana de marges inferior al 60 %

Substrat format per diversos materials

Ombra i llum solar mixta

Sense espècies exòtiques invasores

Sense senyals d’eutrofització

Aigua sense olor i mitjanament cristal·lina

Import: 

10 €/m2 de bassa

5 €/m lineal de sèquies amplada < 1m

8 €/m lineal de sèquies amplada > 1m



Conservació del sòl



Conservació del sòl

Plantació de lleguminoses, 

crucíferes i gramínies soles o 

barrejades

Densitat entre un 20 i un 50% 

superior a la sembra habitual

Incorporació al sòl per 

enterrament

Foment de l’adob verd

Espècies recomanades:

- Primavera / estiu: Sorgo farratger, 

panisset, gira-sol farratger, fajol, 

trepadella

- Tardor / hivern: veça, pèsol, fava, 

fenigrec, erb, ordi, sègol, triticale, 

civada, nap farratger, rave farratger i 

colza farratgera

Import: 180 €/ha



Conservació del sòl

Incorporar o dipositar restes de 

material vegetal 

Permet incorporació de macro i 

micronutrients que redueixen l’ús 

d’adobs de síntesi

Mantenir les restes vegetals als cultius

No es realitzaran cremes, excepte per 

raons fitosanitàries

En cultius llenyosos, es trituren les 

restes de poda i es dipositen al terreny

En cultius herbacis, les restes es 

dipositen o s’incorporen al sòl 

Import: 180 €/ha



Conservació del sòl

Plantació simultània d’espècies 

per millorar la productivitat, la 

captació de CO2 i la fixació de 

nitrogen

Combinació de cereals amb 

lleguminoses

Barreja de cultius
Cultius anuals:

- Veça amb civada

- Raigràs italià amb trèvol violeta

- Pèsol amb ordi

Cultius plurianuals:

- Dàctil, festuca i trèvol blanc

- Ordi, civada i erb

- Mestall: blat i sègol

- Trepadella i civada

Import: 180 €/ha



Conservació del sòl

Sembra directa sense llaurar la terra

Realització amb maquinària específica 

Control d’herbes amb recobriment de palla o 

fenc sec

Sense ús d’herbicides

Sense ús de llavors blindades que incorporin 

fungicides o herbicides

Foment de la sembra directa sense herbicides

Import: 180 €/ha



Cartografia de referència



Cartografia de referència

Àmbit territorial

Manteniment de prats

Pastura extensiva en PEGs

Recuperació de basses i sèquies dins 

d’espais PEIN

Consulta de conceptes 

subvencionables

https://www.arcgis.com/apps/instant/basic/index.

html?appid=b4ca23e136ee4df78ac95f309795bd

e3

Visor de la campanya de subvencions de 

bones pràctiques agràries a la província 

de Girona



Criteris de valoració



Criteris de valoració

Les puntuacions estableixen un ordre 

de prioritat. En cas de superar la 

dotació pressupostària, es descartaran 

les actuacions de menor puntuació fins 

ajustar-se a pressupost

Actuació Punts

Manteniment d’espais agrícoles en guaret 5

Manteniment de prats totalment envoltats per masses forestals 6

Manteniment de prats 3

Ramaderia extensiva en punts estratègics de gestió indicats en

plans de prevenció d’incendis forestals
10

Instal·lació d’abeuradors al bosc 3

Gestió de marges i talussos gestionats amb ramaderia 8

Gestió de marges i talussos 2

Cobertes vegetals entre fruiters i vinya gestionades amb ramaderia 10

Cobertes vegetals entre fruiters i vinya 7

Creació de bandes i zones florals d’espècies autòctones dins de les

parcel·les agrícoles
9

Plantació de tanques vives amb espècies incloses a l’annex 5

Plantació de tanques vives amb espècies no incloses a l’annex 1

Recuperació de basses i sèquies dins d’espais PEIN 8

Recuperació de basses i sèquies 1

Foment de l’adob verd 7

Manteniment de les restes vegetals als cultius 4

Barreja de cultius 2

Foment de la sembra directa sense ús d’herbicides 6



Presentació de 

sol·licituds



Presentació de sol·licituds

- Termini: Des del 27 de juliol fins 

al 15 de setembre de 2022

- Una única sol·licitud per 

convocatòria. Si n’hi ha més 

d’una, es tindrà en compte només 

la més recent presentada dins de 

termini

Procediment

- Presentació pel canal electronic

de la Diputació de Girona amb el 

model de sol·licitud normalitzat

- Signada electrònicament (en cas 

de persones físiques, es pot fer 

presencialment a la Diputació de 

Girona)

- Cada parcel·la només podrà estar 

en una sol·licitud. En cas que 

l’incloguin diversos sol·licitants, es 

tindrà en compte la més recent 

presentada dins de termini. En 

ramaderia, prevaldrà la del titular 

de l’explotació per davant del 

titular de la finca

www.ddgi.cat > Seu electrònica > Portal de subvencions > Subvencions a entitats, empreses i ciutadania > 

Subvencions per al desenvolupament de bones pràctiques agràries a la província de Girona (2022) > Tramitació



Presentació de sol·licituds

Persones físiques:

- DNI o NIF del sol·licitant

- Acreditació de representació, si 

escau

- Nota simple o còpia de l’escriptura 

si és propietari

- DUN o document que acrediti 

existència d’activitat agrícola o 

ramadera

- IRPF per acreditar la condició 

d’Agricultor Professional

Documentació a presentar

Persones jurídiques:

- Documentació anterior

- Còpia de l’escriptura o dels 

estatuts

- DNI del representant legal

- Certificat de PI, PAE

- Fitxa normalitzada de les 

actuacions a dur a terme i 

pressupost, si escau

- Mapa topogràfic amb delimitació 

de les parcel·les que permeti la 

seva ubicació i/o llistat de 

referències cadastrals

- Declaració de percepció d’ajuts de 

minimis del present exercici fiscal i 

els dos anteriors



Concessió de la 

subvenció i obligacions



Concessió de la subvenció

- Avaluació de les sol·licituds 

rebudes dins termini

- Requeriments de millora de 

documentació, si escau

- Resolució de la subvenció

- Notificació als beneficiaris

Procediment

- Programació visita inicial

- Desenvolupament de les bones 

pràctiques. Recomanable fer fotos 

al llarg de l’any

- Justificació segons model 

normalitzat

- Termini de justificació: 30 de 

juny de 2023

- Programació de visita de 

certificació

- Requeriments, si escau

- Aprovació del compte justificatiu i 

obligació de pagament

- Pagament de la subvenció 



Obligacions dels beneficiaris

- Si els beneficiaris disposen d’un espai web o un 

canal de comunicació digital, han de fer constar el 

suport de la Diputació de Girona i adjuntar-ho a la 

justificació

- Els beneficiaris estan obligats a participar de les 

accions de difusió que pugui dur a terme la 

Diputació de Girona en relació a aquesta 

subvenció

Difusió

- Mantenir l’activitat durant un mínim de 2 

anys des de la data de presentació de 

sol·licitud 

Manteniment



Moltes gràcies per la 

vostra atenció!




