Cooperació per a la innovació: Grups Operatius

Fitxa de resultats finals del projecte

Desenvolupament d'estratègies innovadores per a la
planificació de finques agràries per mitjà de la custòdia del
territori com a eina per fer compatible la creació de productes
d'alt valor afegit amb la conservació del patrimoni cultural
Resum
S’ha realitzat una proposta metodològica amb una metodologia integrada de planificació de les finques
des del punt de vista agrari, forestal i de custòdia del territori (gestió dels valors naturals). També
s’inclou una metodologia pel foment de la gestió de cadenes curtes de comercialització dels productes
agroalimentaris sorgits de l’explotació i, en darrer terme, dos documents propositius vinculats a la
creació d’una xarxa d’assessors a nivell català que puguin implementar aquesta metodologia i una
seguit de finques exemplars, per a cada tipus de tipologia agrària, que puguin aplicar aquesta
metodologia de planificació i fer-la extensiva a d’altres finques de tipologies similars.

Objectius
Els objectius de treball són :
•Millorar l'aplicabilitat de la custòdia del territori per a diverses tipologies de finques productives del
país.
•Desenvolupar una metodologia sintètica i flexible que permeti planificar d'una manera global les
finques per mitjà de la integració de bones pràctiques ambientals en la gestió d'aquestes.
•Promoure els acords de custòdia del territori com a eina innovadora en la gestió del patrimoni natural
agrari.
•Desenvolupar nous mercats de comercialització i una marca d'aquests productes de custòdia posant
especial èmfasi amb el comerç de proximitat i en la gran distribució a escala catalana.
•Establir una estructura d'assessors a nivell de país que permeti desenvolupar i donar cobertura
tècnica i científica a les explotacions d'alt valor natural.
•Desenvolupar metodologies de treball que impliquin les administracions amb competències en la
gestió agrària.
•Establir una xarxa de finques agràries arreu del país que apliquin aquesta metodologia amb l'objectiu
de conservar el patrimoni natural i produir aliments d'alt valor afegit per a la comercialització a través de
circuits a escala catalana.

Conclusions
La proposta pretén revertir la tendència de pèrdua de biodiversitat associada a la intensificació
de l'activitat agrària per la manca de viabilitat econòmica de les explotacions. Són necessàries
estratègies com ara la producció ecològica o la preservació de l'entorn com a valors que permetin
incrementar els ingressos de les explotacions, ja sigui per la via del preu del producte, de les
subvencions o millores fiscals derivades de les bones pràctiques, o dels serveis complementaris que es
poden oferir en aquestes finques (guiatges, turisme, formació, etc.). La custòdia del territori té un
impacte immediat en relació a l'eficiència i a la complementarietat, ja que els productors s'associen
voluntàriament amb entitats sense ànim de lucre amb la finalitat de conservar la natura.
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Líder del Grup Operatiu
Entitat: RIET VELL, SA
E-mail de contacte:
direccion@rietvell.com

Àmbit/s temàtic/s d'aplicació
Biodiversity and nature management
General
Landscape / land management

Difusió del projecte

Tipologia d'entitat:
Empresa agrària

Àmbit/s territorial/s d'aplicació
Província/es
Tarragona
Lleida
Girona
Barcelona

Comarca/ques

(publicacions, jornades, multimèdia...)

La difusió s'ha realitzat a través de les webs de les entitats sòcies del projecte i a través de les xarxes
socials dels socis (Facebook i twitter).

Pàgina web del projecte
https://rietvell2.wordpress.com/2017/08/08/planificacion-de-fincas-agrarias-a-traves-de-la-custodia-delterritorio/
http://www.xct.cat/news/ca/2017/09/26/0001/disponibles-els-documents-per-crear-un-model-deplanificacio-i-gestio-de-finques-agraries-que-permeti-obtenir-productes-d039alt-valor-afegit-compatiblesamb-la-conservacio-i-la-millora-del-patrimoni-natural
http://www.xct.cat/news/ca/2017/07/27/0001/desenvolupament-destrategies-innovadores-per-a-laplanificacio-de-finques-agraries-per-mitja-de-la-custodia-del-territori-com-a-eina-per-fer-compatible-lacreacio-de-productes-dalt-valor-afegit-amb-la-conservacio-del-patrimoni-natural
https://www.seo.org/2017/09/26/grup-operatiu-custodia-agraria/

Altra informació del projecte
Dates del projecte
Data d'inici (mes-any): Març 2017
Data final (mes-any): Setembre 2017
Estat actual: Executat

Pressupost aprovat
Pressupost total:

28.569,00 €

Finançament DARP:
Finançament UE:
Finançament propi:

11.399,03 €
8.599,27 €
8.570,70 €

Amb el finançament de:

Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa
de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
Ordre ARP/96/2016, de 27 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la
innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria
de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups
(operació 16.01.01), i es convoquen els corresponents a 2016.
Id. projecte: 115 2016
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