Sector Tofoner
Fitxa explicativa. Mesures de suport econòmiques

Mesures de suport al Pla d’Acció per al
desenvolupament del Sector Tofoner a Catalunya.
El Pla d’Acció per al desenvolupament del Sector Tofoner a Catalunya té per objectiu general la
dinamització socioeconòmica del sector tofoner català per tal de millorar la seva competitivitat i el seu
desenvolupament. Per aconseguir aquest objectiu, el pla es centra en la dinamització de l’espècie de major
interès econòmic per al sector, la tòfona negra (Tuber melanosporum Vitt.).
En aquesta fitxa detallem les mesures que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
posa a disposició dels productors per fomentar la producció de tòfona negra a Catalunya.
Aquestes mesures de suport son de quatre tipus:
1. Ajuts directes (Pagament Bàsic i altres dissociats) amb fons FEAGA dins del primer pilar de la PAC,
adreçats a agricultors actius.
2. Ajuts dins del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, amb fons FEADER i adreçat a
agricultors professionals :
a.
b.
c.
d.

Ajut a la primera instal·lació de joves agricultors o agricultores.
Ajut a la millora de la competitivitat en les explotacions agràries.
Ajut a la diversificació agrària.
Préstecs preferents lligats a aquestes línies d’ajut.

3. A través del Centre de la Propietat Forestal, com ajuts de mínimis, i adreçat a persones físiques o
jurídiques titulars de terrenys forestals.
4. I un conveni en matèria de préstecs preferents per al desenvolupament del sector tofoner a
Catalunya.

1. Ajuts Directes de la PAC. Fons FEAGA.
El pagament bàsic és un ajut directe a la renda de l’agricultor en forma de drets de pagament, on cada
dret de pagament bàsic s’ha de justificar amb una hectàrea admissible.
En el cas del cultiu de la tòfona negra, només s’hi poden acollir quan es tracta de plantacions en terres
agrícoles amb el seu marc de plantació. En cap cas són subvencionables les superfícies forestals.
Per ser beneficiari d’aquest ajut s’ha de ser Agricultor Actiu i tenir una activitat agrària significativa. Es
consideren agricultors actius les persones físiques o jurídiques (i les seves entitats associades, si s’escau),
que no exerceixin cap de les activitats considerades excloents: aeroports, serveis ferroviaris, instal·lacions
d'abastament d'aigua, serveis immobiliaris i instal·lacions esportives i recreatives permanents i que a més
els seus ingressos agraris diferents dels pagaments directes suposin, almenys, el 20% dels seus ingressos
agraris totals en el període impositiu disponible més recent.
A més de l’ajut de pagament bàsic, es pot accedir al pagament complementari a joves i el pagament
per pràctiques agrícoles beneficioses pel clima i el mediambient (greening).
La manera d’accedir als drets de pagament és via transferència (cessió de drets d’un titular a un altre), o bé
via sol·licitud a la Reserva nacional. Pots trobar tota la informació fent clic aquí.
Els ajuts es sol·liciten a través de la Declaració única agrària (DUN) d’acord amb el termini establert per
normativa.
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2. Ajuts del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya. Fons FEADER.
Dins del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, amb Fons Europeus Agrícoles de
Desenvolupament Rural (FEADER) i adreçat a Agricultors Professionals, hi ha tres tipus d’ajuts: un
dirigit a crear noves empreses agràries, en el cas de joves agricultors; un altre a millorar la competitivitat de
l’explotació agrària i un tercer per diversificar l’activitat agrària.
Aquests ajuts estan adreçats a les explotacions agràries, integrats dins del Contracte Global d’Explotació
(Conceptes generals) i es sol·licita a través de la Declaració única agrària (DUN).

a. Ajuts a la primera instal·lació de joves agricultors o agricultores.
És un ajut adreçat a joves entre 18 anys i no més de 40 anys per fomentar la creació d'empreses agràries
per part de persones joves, sempre que aquestes accedeixen per primera vegada a la titularitat d'una
explotació agrària, adquirint la responsabilitat de la gestió de l'empresa de forma exclusiva en el cas
d'instal·lació com a persona física, o com a soci o sòcia d'una persona jurídica.
L'ajut consisteix en una prima base de 20.000 € determinada per les despeses mínimes i l'actiu circulant
requerit per a una explotació agrícola per la seva posada en funcionament, i uns increments determinats
pel grau d'implicació del pla d'empresa de l'explotació on es realitza la instal·lació que poden fer arribar la
prima fins a un màxim 70.000 €.
L’explotació ha de ser viable als 2 anys de la data d’establiment efectiu del/la jove, la qual cosa implica
degut al retard d’entrada en producció d’un nou cultiu de la tòfona que aquesta ja tingui producció agrària
d’altres activitats, agrícoles o ramaderes, o en cas que el cultiu de tòfona sigui l’únic conreu de l’explotació,
aquest ha d’estar en producció per complir amb el pla d’empresa.
Aquí pots ampliar tota la informació que necessitis sobre l’ajut de primera instal·lació de joves
agricultors/res .

b. Ajuts a la millora de la competitivitat en les explotacions agràries.
És una línia d'ajuts dirigida a millorar la viabilitat i la competitivitat de les explotacions agràries, així com a
promoure l'ús de tecnologies agrícoles innovadores o per donar suport econòmic a les inversions dirigides
a complir nous requisits imposats per normativa europea.
D'aquesta manera, es fomenta la millora dels resultats econòmics de les explotacions agràries, se'n facilita
la reestructuració i la modernització, i s'incrementa la seva participació i orientació cap al mercat.
En el cas del sector tofoner és auxiliable la plantació d’arbres inoculats amb tòfona negra, tancaments per
protecció d’atacs de fauna salvatge, pous, infraestructura de reg, així com totes les inversions productives
que donin lloc a una millora del rendiment global de l'explotació agrària. També les inversions que suposin
un increment del valor afegit dels productes, destinats a la classificació, el condicionament, la
transformació i la comercialització dels productes agraris de l'explotació.
L'import de la subvenció, expressat en percentatge de la inversió subvencionable, serà del 35% fins un
màxim de subvenció, després d'aplicar uns increments segon els casos, del 55% de la inversió.
Aquí pots ampliar tota la informació que necessitis sobre l’ajut de millora a la competitivitat de les
explotacions agràries.
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c. Ajuts a la diversificació agrària.
És una línia d'ajuts dirigida a promoure les possibilitats de rendes complementàries que reforcin la viabilitat
de les explotacions agràries.
Es financen inversions per a la diversificació econòmica de les explotacions agràries, cap a altres activitats
no agràries amb l'objectiu de fomentar-ne el desenvolupament i la creació de llocs de treball, així com
incrementar les rendes dels agricultors i agricultores, per tal que mantinguin l'activitat agrària en el territori.
En el cas del sector tofoner destacar que són auxiliables, entre altres, les activitats turístiques en l’àmbit de
l’explotació, com ara la creació o millora d’establiments d’allotjaments turístics, serveis turístics, restaurants,
cafeteries, càterings, etc. Així com també la transformació de productes agraris dins de l’explotació (fora
annex I). Comercialització dins de l’explotació de productes inclosos i no inclosos en l’annex I del Tractat
Constitutiu de la UE.
L'import de la subvenció, expressat en percentatge de la inversió subvencionable és del 40%.
Aquí pots ampliar tota la informació que necessitis sobre l’ajut de diversificació agrària.

d. Préstecs preferents lligats a aquestes línies d’ajut.
El termini màxim de formalització del préstec és la data que fixi la resolució de concessió per a executar
l’inici del pla d’empresa, en el cas del jove, o la inversió en el cas de competitivitat i diversificació.
El titular del préstec ha de ser el titular de la proposta de préstec emesa pel DARP (única i exclusivament).
Entitats financeres signatàries del conveni
Institut Català de
Finances

CaixaBank

Cajamar

Banc Sabadell

BBVA

NOTA: en aquest conveni l’Institut català de finances també actua com a entitat financera amb qui
formalitzar el préstec. La resta d’entitats, signatàries d’addendes al conveni d’anys anteriors, estan
pendents d’adherir-se a la darrera addenda i per això no es mostren encara.
Condicions dels préstecs
Els préstecs concedits s’ajustaran a les següents condicions:
a) Import màxim del préstec: el que consti en la proposta de préstec que emeti el DARP a tal
efecte. El capital es lliurarà a la persona beneficiària de forma única i total en el moment de la
formalització. Serà del 100% de la inversió elegible, o la prima concedida, en el cas de l’ajut de
primera instal·lació de joves agricultors/res i, amb un mínim de 10.000 €, amb caràcter general.
Al moment del cobrament de l’import de la prima d’instal·lació o de la subvenció, aquestes
s’aplicaran a l’amortització anticipada del préstec.

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

3

Sector Tofoner
Fitxa explicativa. Mesures de suport econòmiques

Mesures de suport al Pla d’Acció per al
desenvolupament del Sector Tofoner a Catalunya.
b) Tipus d’interès, termini i carència d’amortització de capital:
El tipus d’interès serà variable: EURÍBOR a 12 mesos més un diferencial d’acord amb el
quadre adjunt. La periodicitat de revisió serà anual.
Els valors de l’índex de referència de l’EURÍBOR a 12 mesos inferiors a 0 no es tindran en
compte per calcular els interessos i no es deduiran del diferencial pactat. En aquests casos,
l’interès aplicable a l’operació coincidirà amb el valor del diferencial.
L’interès, el termini i la carència d’amortització de capital vindran determinats pel tipus
d’inversió. El DARP farà constar a la proposta de préstec les condicions d’acord amb el
següent quadre:

Interès
Tipus d’ajut

Primera instal·lació de
joves agricultors/res

Import préstec

Termini

Fins a 70.000€, Fins a 6 anys
sense
superar
l’import de la prima
concedida

Millora a la
Fins a un màxim de Fins a 20 anys
competitivitat de les
l’import
d’inversió
explotacions agràries,
elegible
mitigació del canvi
climàtic en explotacions
agràries i diversificació
agrària.

Carència

Garantia Personal /
Aval SGR / Garantia
Hipotecaria

Fins a 2 anys

Fins a 3 anys

EURÍBOR 12 mesos
+ fins a un màxim de
2,00%

c) Amortització: El reintegrament del capital es farà, per a tots els préstecs, mitjançant quotes
periòdiques constants, d’interessos i capital.
d) Comissions: comissió d’obertura de fins al 0,5% de l’import formalitzat. Sense comissió
d’estudi ni d’amortització anticipada i/o cancel·lació total o parcial.
e) Garanties: les que estableixi cada entitat financera col·laboradora.
f)

Data límit de formalització del préstec: El termini màxim per formalitzar aquests préstecs és
fins a la data que fixi la resolució per realitzar i justificar les inversions. En el cas de concessió
de pròrroga, aquest termini s’ampliarà fins a la data que fixi aquesta nova resolució.

Aquí tens la informació més detallada sobre aquests préstecs:
Fitxa interpretativa 7. Préstecs preferents convocatòria 2018, 2019 i 2020
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3. Ajuts del Centre de la Propietat Forestal.
Són uns ajuts de mínimis a la gestió forestal sostenible gestionats pel Centre de la Propietat Forestal i
adreçat a titulars de terrenys forestals.
És una línia d'ajuts que té entre altres objectius fomentar la producció de tòfona negra, mitjançant la
plantació d'espècies del gènere Quercus micorrizades amb tòfona negra.
Les inversions auxiliables són la plantació d’espècies micorrizades pel conreu de la tòfona i la tanca
perimetral de protecció.
L'import màxim de la subvenció, expressat en percentatge de la inversió subvencionable, serà del 80% de
la inversió.
L’import màxim subvencionable:
Concepte

Import màxim subvencionable

Plantació d’espècies micorrizades pel conreu de la tòfona
Tanca perimetral de protecció

2.500 € / ha
5€/m

Si vols ampliar aquesta informació la pots trobar al web del Centre de la Propietat Forestal.

4. Conveni de préstecs preferents per al desenvolupament del sector tofoner a
Catalunya.
És Conveni de col·laboració amb CaixaBank en matèria de préstecs preferents per al desenvolupament del
sector tofoner a Catalunya.
L’objectiu és donar suport financer a les inversions en el conreu de la tòfona, ja siguin les inversions de
plantació, reg, etc. amb l’objectiu general de fomentar la dinamització socioeconòmica del sector tofoner.
És un préstec dirigit al titular d’una explotació tofonera. No estan tancats a agricultors professionals.
S’ha fet així, per tal que els que no puguin accedir per no complir la condició de beneficiari dels ajuts del
punt 2, puguin beneficiar-se dels préstecs preferents.
Serà necessari un certificat que emetrà el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) on
consti que les inversions a realitzar són viables i idònies d’acord amb el Pla d’Acció per al
desenvolupament del Sector Tofoner a Catalunya.

La tramitació del préstec es farà directament a les oficines de CaixaBank.
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Condicions dels préstecs
Els préstecs concedits s’ajustaran a les següents condicions:
a) Import màxim del préstec: el total de la inversió màxima necessària que consti al certificat
emès pel CTFC a tal efecte. Es lliurarà a la persona beneficiària de forma única i total en el
moment de la seva formalització. Serà del 100% de la inversió necessària, amb un mínim de
5.000 €.
b) Tipus d’interès, termini i carència d’amortització de capital:
El tipus d’interès serà variable, igual al tipus de referència (euríbor a 12 mesos publicat) al qual
se li sumarà un diferencial d’acord amb el quadre adjunt. La periodicitat de revisió serà anual.
Els valors de l’índex de referencia de l’EURÍBOR a 12 mesos inferiors a 0 no es tindran en
compte per calcular els interessos i no es deduiran del diferencial pactat. En tals casos,
l’interès aplicable a l’operació coincidirà amb el valor del diferencial.
L’interès, el termini i la carència d’amortització de capital vindran determinats pel tipus
d’inversió. El DARP farà constar a la Proposta de préstec les condicions d’acord amb el
següent quadre:
Interès
Import préstec

Termini
Carència

Fins a 100.000 €

Fins a 15 anys

Fins a 2 anys

Fins a 8 anys

Fins a 2 anys

Aval SGR /
Garantia
Hipotecaria

Garantia
Personal

x
EURÍBOR 12
mesos + fins a
un màxim de
EURÍBOR 12
2,50%
mesos + fins
a un màxim
de 2,50%

g) Amortització: El reintegrament del capital es farà, per a tots els préstecs, mitjançant quotes
anuals iguals, i els interessos, que s’acreditaran sobre els saldos del capital pendent, tindran
venciments anuals a partir de la data de la primera i única disposició, per tant, els venciments
d’interessos coincidiran amb els d’amortització de principal.
h) Comissions: comissió d’obertura de fins al 0,5% de l’import formalitzat. Sense comissió d’estudi
ni d’amortització anticipada i/o cancel·lació total o parcial.
i)

Garanties: les que estableixi cada entitat financera col·laboradora.

j)

Data límit de formalització del préstec: El termini màxim per formalitzar aquests préstecs és fins
a 1 any des de la data d’emissió del certificat corresponent pel CTFC.
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