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► Ajut per al Càlcul del perfil de sostenibilitat ambiental a les 
explotacions agràries de Catalunya 
 
Segons la Resolució ACC/4020/2022, de 20 de desembre, per la qual es 
convoquen els ajuts de mínimis agrícoles, sotmesos al Reglament 1408/2013, 
per al foment de la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català 
alineats amb el Pla estratègic de l'alimentació de Catalunya 2021-2026 i més 
concretament per la Línia 1, es convoca l’ajut per al càlcul del perfil de 
sostenibilitat ambiental a les explotacions agràries. 
 
 

• Termini de presentació de sol·licitud 
 
El termini de presentació de la sol·licitud de l’ajut és del 30 de desembre 
de 2022 al 27 de febrer del 2023, ambdós inclosos. 
 
 

• Beneficiaris de l’ajut 
 
Els beneficiaris poden ser titulars d’explotacions agrícoles en que més 
del 50% de la superfície de l’explotació declarada a la DUN 2022 
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. 
Poden ser tant persones físiques com persones jurídiques, sempre que 
en el moment de tramitar la sol·licitud hagin presentat la DUN 2022i 
utilitzin un quadern d'explotació digital amb tots els camps que 
intervenen en el càlcul del perfil de sostenibilitat. 
 
 

• Presentació de la sol·licitud 
Aquest tràmit només es pot fer telemàticament. Cal que us identifiqueu 
quan envieu el formulari amb l’idCATMòbil o un certificat digital de 
persona física, de representació o de persona vinculada. 
 
Es fa a través del següent enllaç: 
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/
PerTemes/23230-ajuts-sostenibilitat-ambiental-explotacions-
agraries?category 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/certificacio-digital/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/23230-ajuts-sostenibilitat-ambiental-explotacions-agraries?category
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/23230-ajuts-sostenibilitat-ambiental-explotacions-agraries?category
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/23230-ajuts-sostenibilitat-ambiental-explotacions-agraries?category
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Al descarregar-se el Formulari de sol·licitud ajuts de mínims agrícoles, 
cal escollir la línia de subvenció número 1 i indicar el número 
d’hectàrees de la DUN 2022. 
 

          
 

• Documentació adjunta a la sol·licitud 
 

Persones físiques 
 

- Document d'autoavaluació dels criteris de priorització amb declaració de 
veracitat signada (A1197-DO1).  

- En el cas d’haver indicat en el document d’autoavaluació (A1197-DO1) 
“criteris d’igualtat de gènere, persones vulnerables o joves” cal que 
adjuntis les nòmines d’aquestes persones per tal d’acreditar-ho. En cas 
de tenir intencions de contractar joves, persones vulnerables o dones 
caldrà presentar una declaració d’intencions signada. Tota la 
documentació caldrà adjuntar-la en un únic arxiu, en format pdf o ZIP. 

 
Persones jurídiques 
 

- Document d'autoavaluació dels criteris de priorització amb declaració de 
veracitat signada (A1197-DO1).  

- Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en el dret que en 
deixi constància, si escau. No s'ha de presentar la documentació 
acreditativa de la representació quan la signatura electrònica acrediti 
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també que l'entitat signant té poders suficients per actuar en nom de 
l'entitat representada. 

- Còpia de les escriptures i/o estatuts registrats de l'entitat sol·licitant, si 
escau. Si aquesta documentació està disponible al Registre d'entitats 
jurídiques, Registre de cooperatives o Registre de societats agràries de 
transformació (SAT), es verificarà d'ofici. 

- Certificat de l'acord de l'òrgan competent segons els estatuts de l'entitat 
per sol·licitar l'ajut i acceptar els compromisos corresponents.  

- En el cas d’haver indicat en el document d’autoavaluació (A1197-DO1) 
“criteris d’igualtat de gènere, persones vulnerables o joves” cal que 
adjuntis les nòmines d’aquestes persones per tal d’acreditar-ho. En cas 
de tenir intencions de contractar joves, persones vulnerables o dones 
caldrà presentar una declaració d’intencions signada. Tota la 
documentació caldrà adjuntar-la en un únic arxiu, en format pdf o ZIP. 
 

 

• Import 
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• Què s’ha de presentar per a justificar l’ajut 
 
S'ha de presentar l'informe de sostenibilitat que generarà la calculadora 
de sostenibilitat (PAS-Calc), d'acord amb la metodologia i els indicadors 
definits en la documentació tècnica de la Producció Agrària Sostenible 
(PAS). 
La data màxima de justificació és el 9 de novembre de 2023.  
 
En el cas de no poder presentar l’informe de sostenibilitat sempre 
es podrà renunciar a l’ajut. 
 
 

• QIE i PAS-Calc 
 
Es preveu que, com a molt tard, a principis de juliol ja estigui disponible 
el  QIE (Quadern digital d'explotació) que oferirà el DACC al sector i 
durant el mes de setembre, la calculadora (PAS-Calc). Els titulars 
d'explotacions podran utilitzar el quadern que oferirà el DACC (QIE) o 
qualsevol quadern digital d'empreses privades que contingui la 
informació necessària per a poder calcular el perfil de sostenibilitat.  
 
Cal tenir present que, a partir de l'1 de setembre de 2023 serà obligatori 
disposar d'un quadern digital per als titulars d'explotacions que tinguin 
més de 30 hectàrees de terres de cultiu i de pastures permanents, més 
de 10 hectàrees de conreus permanents, més de 5 hectàrees en 
regadiu, explotacions sota hivernacle i explotacions que demanin 
ecorègims. La resta d'explotacions no tindran l'obligació de fer-lo servir 
fins l'1 de juliol de 2024. 
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• Període de dates pel càlcul del perfil 
 
Les dades a digitalitzar hauran de ser les que es generin a l'explotació 
des del moment que es publiquin els camps necessaris per a fer el càlcul 
del perfil a la pàgina web del Departament Producció agrària sostenible. 
Es preveu que, com a molt tard, a mitjans de febrer hi pugui haver 
aquesta informació publicada en aquest apartat web. Així doncs, el 
període de dades a tenir en compte serà des del dia de la publicació 
fins a 31 d'octubre de 2023.  

 
 
 
 
Per a més informació, podeu consultar el següent enllaç: 
 
https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/produccio-agraria-
sostenible/ajut-calcul-perfil-sostenibilitat/ 
 
o contacteu amb el Consell a través de mros@producciointegrada.cat 
 
 
 
Us mantindrem informats a mesura que es vagi actualitzant la informació. 

https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/produccio-agraria-sostenible/
https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/produccio-agraria-sostenible/ajut-calcul-perfil-sostenibilitat/
https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/produccio-agraria-sostenible/ajut-calcul-perfil-sostenibilitat/
mailto:mros@producciointegrada.cat

