
CAMPANYA DE SUBVENCIÓ DE DESENVOLUPAMENT DE BONES 

PRÀCTIQUES AGRÀRIES A LA PROVÍNCIA DE GIRONA 

DUBTES PLANTEJATS AL XAT EN LA SESSIÓ DE 21/7/2022 
 

Bon dia, podríeu informar del pressupost assignat de la convocatòria 2022? 

El pressupost de 2022 és previst que sigui  fins un màxim de 200.000 € 

 

Aquesta sol·licitud la poden presentar les gestories amb un mandat de representació o ha de 

presentar cada client amb el seu certificat digital? 

Les gestories poden presentar sol·licituds en nom de clients seus; en aquest cas caldrà el 

mandat de representació 

 

Hi ha una mida mínima de les explotacions que es poden presentar? 

Només hi ha limitació de superfície en el manteniment de prats que ha de ser com a mínim 0,5 

ha.  

 

L’enllaç de la convocatòria? 

Es preveu que la convocatòria estarà disponible a partir del 27/7 a 

https://seu.ddgi.cat/web/servei/8039/subvencions-per-al-desenvolupament-de-bones-

practiques-agraries-a-la-provincia-de-girona-2022 

 

Si no tenim cap certificat ni PI ni CCPAE quedem exclosos totalment? 

Les explotacions que no tenen certificació de producció integrada ni ecològica, només serien 

subvencionables si el tipus de cultiu que fan no disposa de certificació integrada ni ecològica a 

Catalunya. 

 

Si fem zones PEGs amb boví, però no tenim la activitat en ecològic ni producció integrada 

som elegibles per l ajuda? 

El bestiar ha d’estar inscrit al registre de producció ecològica. 

 

En cas de fer DUN, és compatible amb aquesta subvenció? 

Sí, sempre i quan no hi hagi sobrefinançament, la qual cosa es comprovarà a la sol·licitud 

declarant les altres fonts d’ingressos. 

 



En quant a la diversificació de conreus, és també aplicable pels fruiters? 

Sí, la diversificació de cultius fa referència a tots els cultius. Diferents espècies de fruiters 

computen com a diferents cultius. Diferents varietats de fruiters computen com un de sol.  

 

En el cas d'una persona que ha fet la incorporació com a jove agricultor i que encara no té la 

renda provinent de l'agricultura 100%, però que està en camí (tal com està previst), s'hi pot 

accedir? 

En aquest cas, seguim el mateix criteri que el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 

Agenda Rural en què els joves agricultors han d’adquirir la condició d’Agricultor Professional 

(AP) en el termini màxim de 2 anys des de la data d’establiment efectiu.  

 

Quan dieu ramaderia extensiva, es requereix que el titular de l'explotació tingui la 

qualificació d'extensiva? Els semi-intensius estan exclosos? 

No, no és necessària la qualificació de ramaderia extensiva.  S’hauran de complir els requisits 

establerts a les bases en quant a càrrega ramaderia i pastures en bosc. 

 

Les actuacions de conservació del sòl o de manteniment d’hàbitats seminaturals ja existents, 

com s’han de justificar?  

Està previst realitzar visites a l’inici, per comprovar les actuacions sol·licitades i al final, per 

poder fer la certificació de totes aquelles actuacions que no tindran justificació documental. És 

molt recomanable fer fotografies a mesura que es duen a terme les actuacions perquè es pot 

donar el cas que en el moment de la certificació no es pugui comprovar la realització d’una 

actuació concreta.  

 

En el cas de l’adob en verd es deia que s’atorguen 180€/ha, això va en funció de la despesa 

efectuada en la mateixa acció?  

Els 180€/ha subvencionen l’acció de realitzar adob en verd i es computarà a partir de la 

superfície que s’indiqui a la sol·licitud i que es comprovi a la certificació. 

 

El manteniment de marges en bon estat de conservació, com es justifica si els marges ja 

estan creats i no els hi cal despesa extra? 

Els marges han de complir unes condicions concretes establertes a les bases. És recomanable 

fer fotografies durant el període de desenvolupament de les pràctiques, tant les de 

manteniment com les de creació. 

 

Com es pot sol·licitar i veure si es te el certificat de la producció integrada? 



Si heu realitzat els tràmits corresponents per estar inclosos al registre del Consell Català de la 

Producció Integrada, heu de tenir el certificat. El podeu sol·licitar a producciointegrada.cat 

 

No es permet l'aplicació d'herbicides sota d'arbres (fruiters) i/o ceps (vinya) en les mesures? 

Encara que siguin recintes inscrits a CCPI? és així? 

Correcte. No es permet l’aplicació d’herbicides sota els arbres o ceps. 

 

En el cas de la creació de tanques vives, una de les recomanacions és que tinguin una mida 

superior a 1m. Això és necessari des del moment de creació de la tanca (implicant que si 

plantem espècies arbòries han de tenir una edat/ mida mínima) o a la llarga, es a dir, que ja 

valdria que les espècies plantades assoleixin més d’un metre d’alçada amb el temps? 

Les condicions que han de complir les tanques vives es comprovaran en el moment de la 

certificació. En qualsevol cas, la configuració que han de complir és recomanada. 

 

Cerals com el blat, ordi, blat de moro, colza poden tenir el certificat PI? 

A Catalunya, el blat, el blat de moro, la civada i l’ordi sí que poden obtenir el certificat PI. 

 

Amb això doncs dieu que la ramaderia només és subvencionable si pastures PEG o per posar 

abeuradors? 

Sí, els conceptes per al bloc Ramaderia són “ramaderia extensiva que inclogui pastures en 

punts estratègics de gestió” i “instal·lació d’abeuradors al bosc” 

 

Ens podeu aclarir com afecta la diversificació de conreus en els fruiters? 

Sí, la diversificació de cultius fa referència a tots els cultius. Diferents espècies de fruiters 

computen com a diferents cultius. Diferents varietats de fruiters computen com un de sol.  

 

Si no  tens certificació PI, però tens certificació de empresa agrària prioritària, es pot accedir 

a la subvenció? 

Si el tipus de cultiu pot disposar de la certificació de producció integrada, l’explotació ha 

d’estar inscrita en aquest registre. El mateix succeeix amb la producció ecològica. El certificat 

d’empresa agrària prioritària no es contempla en les bases aprovades. 

 

Com hem de acreditar les actuacions de sembra en els camps? 

Les actuacions que no es puguin justificar documentalment, s’hauran d’acreditar mitjançant 

fotografies. De tota manera, la sembra en els camps es pot acreditar mitjançant la DUN o el 

Quadern d’explotació de producció integrada o ecològica. 



 

Què vol dir: "En fruiters, cítrics, olivera i vinya de menys de 30 ha han de limitar com a mínim 

amb 2 cultius i en superfícies superiors a 30 ha han de limitar amb un mínim de 3 cultius."? 

En el cas que les parcel·les limitin amb altres cultius, aquestes han de complir aquesta regla de 

diversificació. 

 

Per qui hem de demanar? 

Jaume Llunell 

jllunell@ddgi.cat 


