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El Departament d’Agricultura abona més d’1 milió d’euros en 
concepte d’ajuts agroambientals 

 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
(DAAM) continua efectuant els pagaments de les línies d’ajut agroambiental 
corresponents a la convocatòria 2012. 
 
Els pagaments de la campanya 2012 dels ajuts agroambientals es van iniciar el 
passat novembre amb l’abonament de les línies d’ajut corresponents a 
l’Agricultura Ecològica, la Millora i el foment dels prats i pastures naturals en 
zones de muntanya, Millora de pastures en zones de muntanya per a la 
protecció del paisatge i la biodiversitat,  el Foment del pasturatge de sotabosc 
en perímetres de protecció prioritària, la Lluita contra l’erosió en medis fràgils 
de cultius llenyosos en terrasses i manteniment del paisatge, l’Apicultura per a 
la millora de la biodiversitat en zones fràgils, i de la Millora dels hàbitats 
esteparis de la plana agrícola  de Xarxa Natura 2000. 
 
A partir d’aquest divendres es comença a ingressar els pagaments 
corresponents als ajuts agroambientals als sistemes alternatius a la lluita 
química per al conreu de la vinya, Retirada de producció en àrees Ramsar, 
Gestió sostenible de la fertilització, i Varietats Vegetals Autòctones. 
 
Aquest paquet de línies d’ajut forma part de les mesures del Programa de 
Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007-2013, estan cofinançades 
pel Fons Europeu Agrícola per al Desenvolupament Rural (FEADER), i tenen 
com a finalitat promoure una activitat agrària més sostenible 
mediambientalment. 
 

Sistemes alternatius a la lluita química per al conreu de la vinya  
 

L’objectiu de la mesura és la reducció en l’aplicació de productes químics i la 
introducció o seguiment de l’aplicació de sistemes alternatius de lluita biològica 
per al conreu de la vinya 
 
Les dades del pagament són: 
 

COMARCA EXPEDIENTS IMPORTS 

ALT CAMP 78 112.603,10 

ALT EMPORDÀ 1 3.109,70 

ALT PENEDES 321 540.496,16 

ANOIA 14 50.715,94 
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BAGES 1 8.311,80 

BAIX LLOBREGAT 6 5.154,70 

BAIX PENEDES 35 56.882,51 

CONCA DE BARBERÀ 6 10.137,60 

GARRAF 1 1.064,00 

LA NOGUERA 1 2.615,20 

PALLARS JUSSÀ 1 578,20 

PRIORAT 14 6.375,60 

SEGRIÀ 11 160.675,76 

TARRAGONÈS 3 7.094,28 

TERRA ALTA 2 3.988,30 

TOTAL: 495 969.802,85 

 

 

Mètodes de producció agrària compatibles amb la conservació 

de les zones humides incloses en el llistat de la convenció de 

Ramsar 
 

Aquesta línia va adreçada a compensar les pèrdues de renda derivades de la 
introducció de mètodes de producció agrària compatibles amb la conservació 
de les zones humides del Delta de l'Ebre i dels Aiguamolls de l'Empordà. 
 
Les dades del pagament són: 
 

COMARCA EXPEDIENT IMPORT 

ALT EMPORDÀ 6 46.965,33 

BAIX EBRE 2 8.618,48 

MONTSIÀ 3 7.308,28 

TOTAL: 11 62.892,09 

 
 
 

 
 

Gestió sostenible de la fertilització  
 

L’objectiu d’aquesta línia és impulsar eines que afavoreixin l’ús racional de 
fertilitzants que permeten, d’aquesta manera, dur a terme unes pràctiques 
agronòmiques amb un grau de sostenibilitat superior als requisits mínims 
exigits per la normativa europea, estatal i autonòmica. 
 
Les dades del pagament són: 
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COMARCA EXPEDIENTS IMPORT 

ANOIA 1 957,97 

CONCA DE BARBERÀ 6 4.812,90 

SEGARRA 2 1.770,34 

SEGRIÀ 1 566,32 

URGELL 1 1.244,39 

TOTAL: 11 9.351,92 

 
 

Conservació i millora de varietats vegetals autòctones  
 

Aquesta línia té com a finalitat la conservació i/o manteniment i comercialització 
de conreus tradicionals de fruiters i conreus hortícoles sota risc d’erosió 
genètica. 
 
Les dades del pagament són: 
 

COMARCA EXPEDIENTS IMPORTS 

ANOIA 6 4.018,00 

CERDANYA 1 231,80 

GARROTXA 3 770,00 

OSONA 1 388,00 

SEGARRA 1 832,00 

TOTAL: 12 6.239,80 

 

 


