Conversió a l’agricultura
ecològica: introducció i eines
de suport
Jornada tècnica
CARDEDEU, dilluns 6 de febrer de 2017

Presentació
A la jornada s’explicaran els requisits
tècnics de l’agricultura ecològica, els
diferents tràmits per l’obtenció del
certificat ecològic i les eines de
finançament públic que existeixen.
Per això, s’explicarà què entenem per
agricultura ecològica, els principis
tècnics de producció que s’exigeixen i
les perspectives del mercat dels
productes
ecològics.
A
més,
s’exposaran els principals conceptes
de fiscalitat agrària ecològica i els
actuals ajuts públics destinats a
aquest tipus d’explotació.
Per tal d’acomplir els objectius es
comptarà amb dos experts en la
matèria:
un
assessor
fiscal
d’agricultura i una tècnica del
Departament
d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Programa
10.45 h Inscripcions
11.00 h Presentació de la Jornada
Sra. Núria Hernández, regidora de Desenvolupament Local de
l’Ajuntament Cardedeu.
Sr. Yago Calbet, dinamitzador agroecològic de l’Ajuntament de
Cardedeu.
Sr. Valentí Roger, ramader ecològic de La Païssa, Cardedeu.
11.15 h Introducció als requisits tècnics i d’inscripció a la certificació
ecològica
Sr. Oriol Rodríguez, tècnic d’Agroxarxa.
12.15 h Eines de finançament públic per a la certificació ecològica
Sra. Núria Armengol, tècnica del Servei d’Ordenació Agrícola. DARP.
13.00 h Conceptes de fiscalitat agrària: obligacions tributàries de les
explotacions
Sr. Oriol Rodríguez, tècnic d’Agroxarxa.
Sra. Núria Armengol, tècnica del Servei d’Ordenació Agrícola. DARP.
13.45 h Fi de la Jornada
Al finalitzar la jornada, hi haurà un tast de productes locals i ecològics.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Lloc de realització
Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu (CSETC)
C/ Josep Vilaseca 23
08440 CARDEDEU

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
http://ow.ly/CsUO307OmSo o contactant amb l’Ajuntament de Cardedeu
(Persona de Contacte: Sr. Yago Calbet (Tel.: 639 786 365 - A/e:
agroecologia@csetc.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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