Concentracions parcel·laries
de caràcter privat
Jornada tècnica en línia
Divendres 16 d’octubre de 2020

Presentació
La competitivitat de l’empresa agrària
inclou elements de productivitat, a
més dels d’eficiència i rendibilitat.
Per a poder millorar l’eficiència i
rendibilitat d’una explotació, un factor
clau és la grandària de la nostra
explotació i de les parcel·les que la
configuren. Una eina a disposició d’un
productor per poder establir aquest
avantatge en la seva explotació és
tant la concentració parcel·lària
ordinària com la de caràcter privat.
En aquesta jornada es presenta en
que consisteix el procediment de
concentració parcel·laria de caràcter
privat, quines condicions té i quins
avantatges suposa per la millora de
l’eficiència de les explotacions.
Aquesta jornada va dirigida a tècnics i
productors interessats.

Programa
10.00 h Inici de la connexió
10.10 h Presentació de la Jornada
Sr. Antoni Enjuanes. Sub-director general d’Infraestructures Rurals del
DARP.
10.30 h Millora de l’eficiència de les explotacions. Procediment de
concentració parcel·laria ordinària i de caràcter privat
Sr. Celestí Franch. Responsable de concentració parcel·laria. DARP.
11.15 h Requisits i beneficis legals de la concentració parcel·laria de
caràcter privat
Sr. Carles Gabernet. Cap de la Gerència de Promoció de Regadius i
Concentració Parcel·lària. Infraestructures.cat.
12.00 h Descripció d’exemples de concentracions parcel·laries de
caràcter privat
Sr. Celestí Franch. Responsable de concentració parcel·laria. DARP.
12.30 h Cloenda de la jornada
Al finalitzar cada ponència hi haurà un torn obert de preguntes moderat per la
Sra. Maite Sisquella de l’Oficina del Regant.

Organització

Aquesta jornada es realitza en línia. Si esteu interessats en seguir-la us podeu
inscriure a la jornada mitjançant l’enllaç que trobareu a l’apartat d’inscripcions.
Un dia abans de la jornada ens posarem en contacte amb vosaltres per enviarvos l’enllaç de l’aula virtual des d’on podreu seguir la formació.

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb l’Oficina del Regant
Sra. Maite Sisquella (Tel.: 973 310 715 – A/e: mtsisquella@gencat.cat)

@ruralcat
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