CRITERIS DE VALORACIÓ DELS PROJECTES AGROECOLÒGICS I EL SEU IMPACTE
AMBIENTALS
Àmbit

Criteri

Justificació / explicació del criteri

Substitueix producte importat per
producte local i de temporada

Kg de producció
El producte local té menys impacte ecològic
per la reducció del transport, si és de consum % de producte de que ve
de fora i distància de
de temporada.
l’origen

Fomenta el consum de producte de
temporada

El producte de temporada consumeix menys
energia en el seu procés de producció
(hivernacles, conservació)

Reducció
emissions GEH
Fomenta l’ús de residus orgànics de
proximitat

Promou la substitució de la proteïna
animal

Malbaratament
Redueix el malbaratament alimentari
alimentari

Energia

Redueix el consum energètic

Quantificació

Augment del consum en
Kg de producte anuals

El circuit convencional de gestió de residus
genera molt impacte per emissió de gasos.
Tn de residu utilitzat
La millora de la gestió de residus orgànics pot
fer d’embornal de carboni
La dieta carnívors té el triple de petjada
ecològica que la dieta vegetariana

Kg de proteïna vegetal
produïda

Entre un 20 i un 30% dels aliments produïts
es llencen

Kg de producte fresc que
es deixa de malbaratar

Litres de combustible
El consum energètic és responsable directe
estalviats
d’emissions d’efecte hivernacle, pot ser en les
KWh d'energia elèctrica
tasques de producció, transport o
estalviats
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conservació del producte o qualsevol altra,
inclosa l’aïllament d’edificis.

Aigua

Fomenta l’ús d’energia verda

L’energia de fonts renovables té un impacte
ambiental molt menor que les fonts no
renovables.

Es preveu fer producció d’energia
renovable a partir de plaques solars,
biogàs, etc...

L’energia de fonts renovables té un impacte
ambiental molt menor que les fonts no
renovables.

Millora l’ús eficient de l’aigua sense
incrementar desproporcionadament el
consum energètic

El 70% del consum d’aigua a Catalunya és per
Ràtio entre consum aigua i
regadius i aquest és un recurs limitat
consum energia

Promou la reutilització d’aigua
mitjançant recirculació o l’aigua
regenerada

Significa un important estalvi d’aigua la
reutilització d’aigües procedents d’altres
usos. Cal garantir per això el correcte filtratge Estalvi en m3 d’aigua
tan fitosanitari com de nutrients no
d’aixeta
desitjables. I en el cas de contaminació per
nitrats, reaprofitar-los com nutrients

Redueix l’ús d’embalatges no
reutilitzables

Els plàstics són un problema mediambiental
important, s’acumulen als oceans.

Redueix l’ús de plàstics en la producció

Els plàstics són un problema mediambiental
important, s’acumulen als oceans. Els plàstics Kg de plàstic estalviats
biodegradables tenen una elevada petjada
anualment
ecològica.

Residus

Kwh procedents de la
xarxa consumits d’energia
verda
kWh produïts d’energia
verda i ràtio de producció
d’energia verda respecte a
consum d’energia de xarxa
Estalvi en m3

Kg de plàstic, paper, cartró
i qualsevol altre material
d’un sol us estalviats
anualment
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Promou la biodiversitat del medi
ambient, inclosa la del sòl agrícola i

La conservació de la biodiversitat és una de
les condicions de l’agricultura sostenible

Promou la recuperació d’espècies i
varietats oblidades

La conservació de la biodiversitat cultivada és Nombre d’espècies i
una de les condicions de l’agricultura
varietats locals o oblidades
sostenible
que es promouen

Pràctiques de treball del sòl (reduïdes o
no-treball del sòl). S’ha plantejat
reducció en nombre i intensitat el
maneig del sòl

En termes generals el treball del sòl s’ha de
Energia en Kwh reduïda
fer reduint al mínim el nombre
en el treball del sòl
d’intervencions, la profunditat i l’ agressivitat.

Pràctiques prevenció erosió del sòl i
captació de carboni

Per exemple, laboreig en direcció i pendents
adequats, coberta sòl, no hi ha guaret, no hi
ha crema de rostolls

Biodiversitat

Sòl

m2 destinats a promoure
la biodiversitat

Qualitatiu

SOCIALS
Àmbit

Criteri

Millora l’equilibri en la repartició de
Condicions de tasques
treball
Millora les condicions de treball

Justificació / explicació del criteri

Possible quantificació

Permet disposar de temps per al treball de
cura familiar o comunitari

augment d'hores dedicades
al treball de cura respecte
al remunerat

Facilita la feina, la fa menys pesada o costosa
físicament

Qualitativa
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Potencia la formació dels treballadors
(tècnica, ambiental i TICs)

Facilitar la formació continuada de les
persones implicades en l’explotació ha de ser
garantia de millora continua

Hores de formació

Genera o manté llocs de feina
regularitzats i que respecten el balanç de
vida personal/laboral?

Creació de llocs de treball dignes i
regularitzats

Nombre de jornades
laborals creades

Millora els requisits de protecció, salut i
higiene pel treballador

Reduir riscos i possibles accidents

Qualitativa

Augmenta la igualtat de gènere

Permet la incorporació o regularització de
dones a l’activitat.

Millora de la ratio
homes/dones i càrrecs amb
responsabilitat

Millora la governança del projecte

Aporta sostenibilitat a llarg termini

Nombre d'actors implicats

Els cicles curts de producció-distribucióconsum afavoreixen l’economia local i el
manteniment i generació de llocs de feina. A
més, recolza la fixació de la població als
pobles i comunitats rurals (ie lluita contra
l’Espanya buidada) i l’establiment de vincles
entre l’agricultor/camp i el consumidor

Numero d’Iniciatives amb
mercat locals (a través de
cooperatives, presència
mercats locals o altres)

Governança i
participació Afavoreix la connexió entre producció
local i mercat local
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ECONÒMICS
Àmbit

Criteri

Justificació / explicació del criteri

Possible quantificació

Incrementa els ingressos de l’explotació

Augment dels ingressos que permeti una
retribució més justa de la feina del productor
€/any (en cas de fruiters, a
i la revalorització del seu treball. L’augment
partir del 3-4 any)
dels ingressos pot ser per una millor
producció o per un accés millor al mercat

Redueix els costos d’explotació

Redueix alguna de les despeses de la
producció

€ estalviats

Aporta diversificació dels ingressos

La diversificació del producte o dels clients
assegura els ingressos futurs

% de diversificació

Economia
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