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El Departament d’Agricultura abona 821.000 € a 
387 beneficiaris 
 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
(DAAM) continua efectuant els pagaments d’ajuts agroambientals del Programa 
de Desenvolupament Rural (PDR), corresponents a la convocatòria 2013.  
 
Així, el passat divendres, 21 de març, es va ingressar els pagaments d’ajuts 
agroambientals corresponents al Foment de les Races Autòctones i el 
pagament complementari de l’Agricultura Ecològica. 
 
Aquest paquet de línies d’ajut formen part de les mesures del PDR de 
Catalunya 2007-2013, estan cofinançats pel Fons Europeu Agrícola per al 
Desenvolupament Rural (FEADER) i tenen com a finalitat promoure una 
activitat agrària més sostenible mediambientalment. 
 
L’objectiu de la mesura de Foment de les Races Autòctones és fomentar 
aquelles races que formen part del patrimoni genètic i cultural del territori, que 
són la base de les explotacions tradicionals, i font de productes ramaders de 
qualitat.   
 
Les dades del pagament són: 
 

COMARCA Expedients_pagats Import_pagat 

ALT EMPORDÀ 9 52.480 

ALT URGELL 13 15.600 

ALTA RIBAGORÇA 15 15.200 

ANOIA 2 13.388,54 

BAGES 1 200 

BAIX EMPORDÀ 2 14.250 

BERGUEDÀ 1 12.000 

CERDANYA 51 55.616,03 

GARRIGUES 1 400 

GARROTXA 3 7.200 

GIRONÈS 2 2.800 

OSONA 4 3.400 

PALLARS JUSSÀ 8 19.600 

PALLARS SOBIRÀ 71 99.021,17 

PLA DE L'ESTANY 3 5.200 

RIPOLLÈS 34 43.498 

SEGRIÀ 1 3.930 

SOLSONÈS 2 20.829 

VALL D'ARAN 40 71.227,09 
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VALLÈS OCCIDENTAL 1 4.800 

TOTAL 264 460.599,83 

 
Pagament complementari de l’Agricultura Ecològica 
 
Posteriorment al pagament de campanya 2013, dut a terme a final de l’any 
passat, es genera la necessitat de realitzar un segon procés de pagament 
motivat per: 
 

 noves dades de certificació del Consell Català de la Producció Agrària 
Ecològica (CCPAE), que augmenten la superfície inscrita d’alguns 
sol·licitants i que inclouen sol·licitants que fins aquest moment no havien 
estat certificats; i 

 errors materials resolts a favor de sol·licitants (certificats d’estar al 
corrent amb l’Agència Tributària, Tresoreria General de la Seguretat 
Social o Agència Tributària Catalana), i altres al·legacions dels 
sol·licitants. 

 
Aquest fet implica efectuar el pagament de 123 expedients, per un import total 
de 361.048,57 €. 
 
A aquests pagaments cal afegir les diverses línies d’agroambientals de la 
convocatòria 2013 ja pagades amb anterioritat, que són les següents: 
 

LÍNIA D’AJUT AGROAMBIENTAL 
TOTAL 
PAGAT EXPEDIENTS  

Millora i foment de prats i pastures en zones de 
muntanya 579.008,61 385 

Millora de pastures en zona de muntanya per la 
protecció del paisatge i la biodiversistat 736.143,04 233 

Apicultura per la millora de la biodiversitat en 
medis fràgils 787.422,88 106 

Agricultura ecològica 3.049.784,33 971 

Conservació i millora de varietats vegetals 
autòctones 1.250,00 4 

Gestió sostenible de la fertilització 2.311,43 2 

Retirada producció en  zones Ramsar (20 anys) 93.672,21 14 

 
 

 

També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i 
twitter.com/agriculturacat. 
 

http://facebook.com/agricultura.cat
http://twitter.com/agricultura.cat

