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El Departament d’Agricultura aprova l’ajut 
d’incorporació a 480 joves, el major nombre d’ajuts 
per a aquests projectes del PDR 2007 -2013 
  

S'ha resolt favorablement aquestes sol·licituds per un import total d'ajut de 

més de 15,7 milions d'euros  

 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
(DAAM) ha ajudat 480 joves emprenedors catalans a instal·lar-se en una explotació 
agrària. L’import total atorgat ascendeix a 15.781.097,91 euros, 15.243.952,39 dels 
quals són en forma de subvenció directa i els 537.123,52 euros restants són en 
bonificació d’interessos de préstecs.  
 
Aquestes dades representen el major nombre d’expedients de joves agricultors 
aprovats en una convocatòria del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de 
Catalunya 2007-2013. L’import total atorgat en aquesta campanya és un 36% 
superior al de la convocatòria anterior que ja es va qualificar d’import rècord i un 
89% superior al de la convocatòria 2010, la qual va suposar un punt d’inflexió amb 
la flexibilitat dels requisits que es va introduir  respecte a les anteriors 
convocatòries, facilitant així l’accés de joves professionals a aquesta línia d´ajuts  
 
L’ajut per a la primera instal·lació de joves agricultors per al 2013 s’emmarca en 
l’Ordre AAR/40/2013, de 4 de març, per la qual s’aprova les bases reguladores dels 
ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (CGE), i es convoca els 
corresponents a l’any 2013. Els ajuts de CGE s’emmarquen en el PDR 2007-2013, i 
tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament 
Rural (FEADER).  
  
En el context actual de crisi econòmica, cal destacar l’esforç de l’administració 
catalana per a donar suport al màxim nombre de joves emprenedors, mitjançant 
mesures que comporten la creació de llocs de treball i la dinamització econòmica 
en el sector agrari. L’import mig aprovat per jove instal·lat és de gairebé 32.873€. 
   
L’ajut per a la incorporació de joves agricultors és un instrument cabdal per al relleu 
generacional i la modernització del sector agrari, reflectint-se així en l’estratègia del 
PDR de Catalunya 2007-2013 i en les dades informades. En aquest sentit, el 
Govern de la Generalitat de Catalunya continua amb el seu suport per tal de 
facilitar la inserció laboral dels joves al medi rural, tot creant-ne les condicions 
adients. 
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Aquesta mesura, d´acord amb les organitzacions sindicals, s´ha considerat com a 
més eficaç per a modernitzar el nostre teixit productiu i continuar tenint en el sector 
primari un dels sectors més resistents a la crisi, i que és la base d´una potent 
indústria agroalimentària amb forta vocació exportadora. 
 
  
A nivell territorial, els ajuts concedits es distribueixen de la següent manera: 
  

 Serveis Territorials Núm. expedients Ajut (€) 

Prima Bonificació 

Barcelona 36 1.121.355,00 0,00 

Catalunya Central 76 2.438.847,97 38.043,53 

Girona 48 1.536.196,81 0,00 

Lleida 233 7.409.889,12 385.524,80 

Tarragona 32 1.007.784,06 12.127,31 

Terres de l’Ebre 55 1.729.879,43 101.427,88 

Total 480 15.243.952,39 537.123,52 

 

 


