El relleu generacional a les
explotacions de la Cerdanya
Jornada tècnica
PUIGCERDÀ, dijous 12 d’abril de 2018

Presentació
Actualment, més d’una tercera part
dels titulars de les explotacions
agràries de la Cerdanya tenen més de
55 anys i d’aquests, quasi la meitat
tenen més de 65 anys.
L’accés a la terra sempre ha estat
complicat i tradicionalment el relleu
generacional s’ha fet dins la mateixa
família però, a dia d’avui, hi ha nous
emprenedors agroalimentaris, sense
vincles previs amb la pagesia que
volen iniciar l'activitat i necessiten una
base territorial.
La jornada pretén explorar diferents
vies de traspàs de les explotacions,
facilitant la informació i les relacions
necessàries per ajudar en la presa de
decisions.

Programa
11.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Ramon Moliner Serra, president del Consell Comarcal de la
Cerdanya.
11.10 h El sector agrari de la Cerdanya: explotacions, titularitat i
orientacions productives
Sra. Núria Fontanet Colell, cap d’Àrea de Serveis Agrícoles de l’Oficina
Comarcal de la Cerdanya.
11.20 h Pla estratègic agroalimentari de la Cerdanya
Sra. Carol Nabau Salvia, tècnica dinamitzadora agroalimentària del
Consell Comarcal de la Cerdanya.
11.30 h Marc jurídic i fiscal de les transaccions de les explotacions
Sra. Enriqueta Pons, assessora fiscal.
12.20 h Pausa
12.30 h Taula de treball entre els diferents participants: Com afrontem el
repte del relleu generacional a la Cerdanya?
14.00 h Finalització de la Jornada

Lloc de realització
Consell Comarcal de la Cerdanya
Plaça del Rec, 5
17520 PUIGCERDÀ

Organització

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i alimentació

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
l’Oficina Comarcal del DARP de Cerdanya (Tel.: 972 88 45 50 A/e:
nfontanet@gencat.cat) o del Consell Comarcal de la Cerdanya (Tel.: 972 884
884 A/e: aodl@cerdanya.org)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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