
Es podran beneficiar dels ajuts les entitats de conservació, públiques i 
privades, que duguin a terme tasques de conservació i caracterització de 
les varietats locals. A aquests efectes s’entendrà com entitat de conservació 
aquella que acrediti aquest objecte als seus estatuts o demostri experiència 
en l’àmbit de la conservació en matèria de biodiversitat cultivada.

Beneficiaris
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Agroambient i clima
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L’objectiu és que es descriguin, es conservin i s’inscriguin en el Catàleg de 
varietats locals d’interès agrari de Catalunya una part significativa de les 
varietats locals existents a Catalunya.
També es vol fomentar el coneixement per part dels mateixos agricultors, 
de les entitats i dels consumidors de l’existència d’aquestes varietats.

Objectius de la mesura

Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural:
Europa inverteix en les zones rurals

Biodiversitat 
cultivada

Quantia dels ajuts
 S’estableix un ajut màxim de 12.000 euros per 
projecte i any. 

 L’import màxim de l’ajut és del 100% de les 
actuacions subvencionables i sense sobrepassar 
els màxims establerts per cada actuació d’acord 
amb el següent:

 Els imports màxims en Conservació in situ i ex 
situ es poden incrementar 400€ en cas de realitzar 
analítiques sanitàries. 
 Els importa màxims de caracterització de varietat 
local es poden incrementar 600€ en cas de realitzar 
analítiques. 

Vegeu detall d’aquestes actuacions a l’annex 
d’aquesta fitxa.

 Conservació in situ  2.000
 Conservació ex situ  1.000
 Caracterització per varietat local 1.200
 Recopilació de recursos genètics 500
 Creació d’inventaris consultables en línia 500
 Creació de bases de dades consultables en línia. 500
 Activitats informatives 300
 Activitats divulgatives 200

Import màxim €

 Caracteritzar com a mínim 2 varietats locals per entitat i any, excepte el 
primer any (compromís excloent).
 Justificar anualment les actuacions dutes a terme i la consecució dels 
objectius projectats (compromís excloent).
 Caracteritzar les varietats local d’acord amb les memòries facilitades pel 
DARP amb l’objectiu de ser descrites i inscrites en el Catàleg de varietats 
locals d’interès agrari de Catalunya (compromís bàsic).
 Conservar in situ i ex situ les varietats locals caracteritzades durant, com 
a mínim, la durada de la mesura agroambiental, excepte en el cas de 
varietats locals no llenyoses que la conservació in situ serà de com a 
mínim un cicle de cultiu (compromís principal).
 Facilitar al DARP una mostra del material vegetal inscrit en el Catàleg per 
a la seva conservació en un banc de llavors (compromís principal).
 El responsable del projecte serà un tècnic degudament format que haurà 
d’assistir als cursos que a tal efecte siguin convocats pel DARP 
(compromís secundari).
 Les entitats hauran de realitzar activitats de divulgació i/o informació 
anualment dirigides al sector per fomentar i afavorir l’intercanvi de 
coneixement a fi de revalorar les varietats locals i promoure’n la utilització 
al sector (compromís secundari).

Compromisos

El termini per a executar i justificar les actuacions subvencionables serà fins al 
30 de juny de l’any següent en el que es fa la sol·licitud.

Terminis

    La sol·licitud , que s’ha de presentar mitjançant 
la Declaració Única Agrària (DUN), haurà d’acom-
panyar-se de la següent documentació:

 Primer any
     Memòria del projecte a cinc anys que inclourà 

el pressupost desglossat. (Model normalitzat 
pel DARP).

   Memòria de les actuacions a realitzar durant 
l’any en curs que inclourà el pressupost 
desglossat. (Model normalitzat pel DARP).

   Certificats justificatius de la formació del 
tècnic responsable del projecte.

 Anys següents
     Memòria de les actuacions a realitzar durant 

l’any en curs que inclourà el pressupost 
desglossat (Model normalitzat pel DARP).

Documentació específica a 
presentar per a sol·licitar l’ajut

  Quadern de camp de les actuacions realitzades in situ i 
ex situ

  Justificants de pagament de les analítiques efectuades

  Memòria tècnica de les varietats caracteritzades

  Memòria explicativa de les prospeccions realitzades

  Memòria explicativa de les activitats divulgatives i 
informatives

  Justificants de les despeses de creació de bases de 
dades i inventaris consultables en línia

  En el cas de realitzar treballs amb mitjans propis caldrà 
una declaració valorada

Documentació justificativa de l’ajut

  Presentar, dins del termini de la convocatòria i acompanyant la sol·licitud, 
un projecte que inclogui el pressupost desglossat i una memòria.

Requisits de la mesura
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Conservació in situ

Conservació ex situ

 Conservació dels ecosistemes, dels hà-
bitats naturals i manteniment i recuperació 
de varietats locals, en el seu entorn na-
tural, lloc on han desenvolupat les seves 
propietats específiques. Inclouríem també 
la conservació on farm, on els 
productors locals conserven i fan ús de 
les varietats locals, en la seva zona 
d’origen i amb tècniques tradicionals.

 Conservació dels recursos fitogenè-
tics per a l’alimentació i l’agricultura fora 
del seu hàbitat natural (bancs de llavors, 
col·leccions vives en bancs de germoplas-
ma...).

  L’import variarà en funció de les varietats locals conservades  amb 
un màxim de 2.000 €.

  En el cas de les varietats amb cicle vegetatiu anual, bianual i 
plurianual es seguirà els següents criteris:

Nombre varietats Import auxiliable (€)
5-10 500
11-20 1.000
21-30 1.500
>30 2.000

  En el cas d’espècies llenyoses (fruiters, vinya i olivera) s’esta-
bleix un import de 100€ per varietat conservada.
  Es podrà incrementar l’import màxim, en 400 €, en el cas de 
realització d’anàlisis relatives a les principals malalties que es 
poden transmetre amb el material vegetal. Les anàlisis hauran 
de ser realitzades per laboratoris acreditats. Caldrà justificar la 
seva necessitat.

  L’import variarà en funció de les varietats locals conservades 
amb un màxim de 1.000 €.
  En el cas de les varietats amb cicle vegetatiu anual, bianual i 
plurianual es seguirà els següents criteris: 

Nombre varietats Import auxiliable (€)
10-50 500
51-100 800
>100 1.000

 En el cas d’espècies llenyoses (fruiters, vinya i olivera). 
Nombre varietats Import auxiliable (€)
5-10 250
11-20 500
21-30 750
>30 1.000

  Es podrà incrementar l’import màxim en 150€ per material fun-
gible de laboratori.

  Es podrà incrementar l’import màxim en 400€, en el cas de 
realització d’anàlisis relatives a les principals malalties que es 
poden transmetre amb el material vegetal. Les anàlisis hauran 
de ser realitzades per laboratoris acreditats. Caldrà justificar la 
seva necessitat.

S’estableix un ajut màxim de 12.000 euros per projecte i any. 
L’import màxim de l’ajut és del 100% de les actuacions subvencionables i sense sobrepassar els màxims establerts per cada 
actuació d’acord amb el següent:

Actuacions subvencionables, tipus i quantia dels ajuts
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Caraterització

Recopilació de 
recursos genètics 

Activitats informatives 

Activitats divulgatives 

Creació de bases de dades 
consultables en línia.

Creació d’inventaris 
consultables en línia 

 És el procés de descripció dels diferents caràcters 
morfològics, hereditaris, que poden ser observats amb 
facilitat, que s’expressen al llarg del cicle del cultiu, en 
tots els ambients, que permeten la seva distinció amb 
la suficient homogeneïtat i manifesten suficient estabi-
litat en les diferents generacions.

 La caracterització implica la sembra/plantació amb 
disseny experimental de les varietats locals a carac-
teritzar, que faciliti al personal tècnic i qualificat l’ob-
tenció i registre dels valors que permeten realitzar la 
caracterització mitjançant els descriptors acordats en 
la Comissió de varietats locals d’interès agrari de Cata-
lunya. Els resultats obtinguts de les  caracteritzacions 
seran presentats mitjançant les fitxes de caracteritza-
ció oficials del DARP.

en agricultura (recerca blibliogràfica, prospecció).

d’organitzacions no governamentals 
i altres parts interessades.

no governamentals i altres parts interessades (activitats 
amb caràcter festiu obert al públic en general, fires, mer-
cats, festes locals, tastos,...)

dels recursos genètics actualment conservats in situ, 
ex situ hi ha l’explotació agrícola (on farm).

 L’import serà de 1.200 €/varietat local caracteritzada.
 Es podrà incrementar l’import màxim en 600 € en con-

cepte d’analítiques. Amb un màxim de tres tipus d’analíti-
ques diferents (sanitàries, nutricionals, sensorials, ADN...), 
per cada una de les varietat locals caracteritzades.

500 €

300 €

200 €

500 €

500 €




