
                                                              
 

 

Bases dels ajuts destinats al foment de la reconstrucció de la pedra seca a 

través de la inserció laboral 

2a edició. Any 2022 

 

La Catalunya Central és una de les zones amb més densitat de construccions de pedra seca del territori 

català. Construccions directament relacionades amb l’època de creixement de la vinya a la zona durant 

el s. XIX. 

El novembre de 2018 “L’art de la pedra seca: coneixements i tècniques” va ser inclosa en la Llista 

Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial per a la UNESCO.  

La recuperació i revalorització dels paisatges de pedra seca pot incentivar projectes des d’una 

vessant turística, cultural, social o empresarial que afavoreixin la dinamització territorial. 

Des de Càritas Arxiprestal de Manresa, entitat sense ànim de lucre que té com a missió acollir i treballar 

amb les persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social, perquè siguin protagonistes del seu 

propi desenvolupament integral, treballem des del compromís amb la comunitat.  

En el marc dels projectes d’inserció sociolaboral i economia social, Càritas Arxiprestal de Manresa 

desenvolupa el projecte Activa’t, de formació, inserció i promoció de l’economia social en el sector 

agrari i paisatgístic, on entre altres coneixements i línies de treball, posa èmfasi a la tècnica tradicional 

de la pedra seca com a potencial font d’ocupació, inclusió i inserció, recuperant les seves tècniques, 

capacitant a persones per a poder desenvolupar les tasques necessàries, tanmateix com garantir un 

ofici digne per a aquestes. 

Des del Consell Regulador de la DO Pla de Bages, es treballa per garantir l’origen i la qualitat i promoure 

els vins del territori. Com a hereus del patrimoni de la pedra seca, molt vinculat a la vinya i el vi, el 

Consell Regulador vetlla per reivindicar aquest patrimoni cultural a través dels Premis Viu la Pedra 

seca. Aquests premien la rehabilitació de barraques, tines i murs de pedra seca i també projectes que 

promoguin el seu estudi, difusió i posada en valor. 

Des de la Fundació Bancària “la Caixa”, contempla entre els seus objectius la realització d’obres 
benèfiques i socials, pròpies o en col·laboració amb institucions del país, atenent les diferents 
necessitats de la societat.  

La missió de la Fundació Bancària“la Caixa” és construir una societat millor i més justa, donant més 
oportunitats a les persones que més ho necessiten.    

La Fundació Bancària “la Caixa” desenvolupa programes socials, de foment de la recerca i el 
coneixement, culturals i educatius amb una vocació transformadora. 

Durant la 1a edició, els ajuts han fet possible a través de la inserció laboral la reconstrucció del 
patrimoni de la pedra seca en 17 intervencions, s’ha pogut restaurar 14 barraques, 3 construccions 
singulars i pràcticament 500m2 de marges, i s’ha donat ocupació a 4 persones formades a Càritas, al 
llarg de les intervencions. Atenent la valoració dels resultats, es proposa una nova edició per donar 
continuïtat a l’impacte patrimonial, social i ambiental en el nostre territori. 



                                                              
 

1.- Objecte de l’ajut 

Aquesta línia d’ajuts té com a objecte el finançament, en règim de concurrència competitiva, de les 

obres de rehabilitació de construccions en pedra seca durant el 2022 en l’àmbit dels municipis que 

configuren la Denominació d’Origen Pla de Bages. 

 

2.- Persones beneficiàries 

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts qualsevol persona física o jurídica. 
 

 
3.- Despeses subvencionables 

3.1. Seran subvencionables les despeses següents: 
a) La mà d’obra necessària per a dur a terme les actuacions de reconstrucció en pedra seca 

(parets, barraques, etc. ) a través de la tasca del personal format pel projecte “Activa’t” de 
Càritas Arxiprestal de Manresa. 
 

 
3.2 Actuacions no subvencionables: 

a) Les tasques de desbrossat i de preparació del terreny previs a l’actuació. 
b) El moviment de pedra situat en un lloc diferent del de l’actuació. 
c) L’adquisició de pedra per a la reconstrucció.  

 
 
4.- Tipus i quantia dels ajuts 

La quantia dels ajuts serà resultant de la valoració i ponderació de les sol·licituds i de la distribució del 

pressupost entre el nombre de sol·licituds presentades i en funció dels criteris de valoració. 

L'ajut té caràcter directament aplicable a les despeses ocasionades per les actuacions que preveu el 

punt 3 d’aquestes bases reguladores. 

El pressupost total dels ajuts per a les actuacions és de 17.704€. 

La quantia màxima dels ajuts concedits és de 2.260€ per sol·licitud. 

El percentatge d'ajut serà com a màxim del 40% de l'import de les actuacions previstes en aquestes 

bases reguladores. 

 

5.- Criteris de valoració 

Les sol·licituds presentades de l'ajut seran valorades en relació amb el compliment dels criteris de 
valoració següents: 
 

a) Segons la seva vinculació al sector vitivinícola i forestal. Es valorarà positivament que les 
actuacions es duguin a terme en explotacions agroforestals, especialment les que actualment 
o en un futur es destinaran al cultiu de la vinya. 
 



                                                              
 
 

b) Segons el plantejament general del projecte. Es valoraran positivament els projectes 
encaminats a posar en valor i divulgar el patrimoni de la pedra seca des de l’àmbit cultural i 
turístic amb una clara intenció d’incidir en el desenvolupament local. 

 

c) Segons la rellevància de la construcció de pedra seca objecte de l’actuació. Tenint en compte 
la seva singularitat, estat de conservació, localització i interès estratègic. 
 
 

 
6.- Incompatibilitats  

Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut d'una altra administració o organisme públic o 

privat rebut pel mateix concepte, sempre i quan els imports subvencionats no superin l’import total 

del projecte. 

 
 
7.- Sol·licituds i documentació  

7.1 Les sol·licituds es presentaran degudament signades per l’interessat a la seu de Càritas Manresa 

(Baixada de la Seu 3, de Manresa),  o a través del correu pedraseca.manresa@caritasdiocesanavic.cat 

 Es presentarà una única sol·licitud per cada beneficiari. Amb la sol·licitud presentada s'entendrà que 

l'interessat accepta plenament aquestes bases 

7.2 La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació següent:  

− Breu memòria amb la localització de la finca objecte d’actuació i reportatge fotogràfic previ.  

− Fotocòpia del document del NIF. En el cas d’entitats, còpia dels estatuts vigents i del document 

acreditatiu de la seva inscripció en el registre públic.  

− Títol justificatiu de la propietat. 

− En cas que la persona promotora no sigui la propietària, caldrà presentar l’autorització expressa 

d’aquesta amb indicació de qui es beneficiarà de l’ajut.  

La signatura i la presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de totes i cadascuna de les bases.  

 

8. Règim de la convocatòria, tramitació i resolució 
 

El procediment dels ajuts es farà en règim de concurrència competitiva fins la data establerta segons 
els criteris de valoració del punt 5.  
 
A partir d’aquest termini,  en cas de no haver esgotat el pressupost i sent comunicat a les webs on es 
publicaran les bases, es podran continuar presentant sol·licituds fins a esgotar-lo durant l’any 2022. 
 
Els ajuts a què fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, i estan subjectes al 
compliment de la seva finalitat. 
 

En la resolució de concessió hi figuraran, com a mínim, l'import màxim de l'ajut, les condicions que 
haurà de complir la persona beneficiària, el termini d'execució i de justificació de les actuacions. 
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9.- Termini de presentació de sol·licituds i resolució 

El termini per a la presentació de sol·licituds és el dia 8 d’abril de 2022 en règim de concurrència 

competitiva. La resolució dels ajuts es comunicarà durant la darrera setmana d’abril.  

 En cas de no esgotar el pressupost, la convocatòria quedarà oberta i es resoldrà segons ordre 

d’arribada de les sol·licituds i fins a esgotar el pressupost total durant l’any 2022. 

 

10. Justificació  

Un cop conclosa l’obra, s’haurà d’aportar: 

- El justificant del pagament de la part corresponent al propietari o promotor de l’obra.  

- Una mostra fotogràfica de l’actuació conclosa, al correu 

pedraseca.manresa@caritasdiocesanavic.cat 

 

11. Compromisos i obligacions de les persones beneficiàries i sol·licitants 

L’autorització per part del sol·licitant o propietari de què les entitats promotores puguin fer ús de 

l’espai de la intervenció amb finalitats de difusió, promoció o mostres fotogràfiques en relació amb els 

ajuts atorgats.  

Vetllar pel manteniment i conservació de l’obra realitzada durant 5 anys. 

 

12.- Protecció de dades de caràcter personal. D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 

de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es posa de manifest que la informació 

facilitada pels peticionaris d’aquests ajuts serà tractada en un fitxer degudament protegit per a la 

gestió d'aquest programa. Els interessats podran sol·licitar l'exercici dels seus drets d'accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició.  

 

13.- Publicitat. 

La convocatòria, les bases que regulen aquests ajuts, i el model de sol·licitud es trobaran publicades a 

les pàgines web de: 

 http://www.dopladebages.com  

 http://www.caritasbisbatvic.cat/manresa/ 
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