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► Nou Ajut per al Càlcul del perfil de sostenibilitat ambiental a 
les explotacions agràries de Catalunya i proposta de reunions 
 
 
El Consell informa que s’han convocat els ajuts de mínims 
agrícoles per al foment de la transformació del sistema 
agroalimentari i pesquer català alienats amb el Pla estratègic de 
l’alimentació de Catalunya 2021-2026. 
 
 
Al correu s’adjunta la següent documentació: 
 

• Resolució ACC/4020/2022, on es convoca l’Ajut del Càlcul 
del Perfil de Sostenibilitat (Línia 1) 
Per a titulars d’explotacions agrícoles en que més del 50% de 
la superfície de l’explotació declarada a la DUN sigui de fruita 
dolça, amb un mínim de 2 ha, i titulars d’explotacions 
agrícoles d’horta de com a mínim 1 ha declarada a la DUN. 
 

• Programa de la sessió informativa en línia Ajuts per a les 
explotacions agràries. 
Es presentaran les dues línies d’ajut vinculades en la 
transformació de les explotacions agràries, que són el Càlcul 
del perfil de sostenibilitat i La innovació en l’àmbit de la 
digitalització, sostenibilitat i competitivitat de l’empresa. 
- Dia: 17 de gener. 
- Hora: 9:30 – 12:00 h 
- Inscripció a través del pdf adjunt. 
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El Consell us proposa l’assistència a les següents reunions: 
 

• Reunió amb tècnics de PI i empreses informàtiques per 
exposar la PAS- Calc, calculadora per obtenir el perfil de 
sostenibilitat i  necessària pels Ajuts del Perfil de  
Sostenibilitat, amb participació de representants del DACC i 
l’IRTA. 
- Dia: 3 de febrer. 
- Hora: 12.00h 
- Lloc: INCAVI a Vilafranca del Penedès 
Si us plau, confirmeu assistència al correu 
ccpi@producciointegrada.cat, indicant els noms dels 
participants i empresa.  
 

• Reunió oberta a tots els tècnics organitzada pel DACC per 
explicar la PAS Agrícola i l’Ajut del Perfil de Sostenibilitat. 
- Dia: 14 de febrer. 
- Hora: 10:00 – 13:15 h. 
- Lloc: ETSEA 
- Inscripció 
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