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El Departament d’Agricultura abona 744.991,50 € 
de l'ajut a la gestió i recuperació de prats de dal l 
2017 a 560 beneficiaris d’11 comarques 
 
Aquest pagament té un impacte sobre 8.118 hectàrees  de conreu 
 
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació continua 
efectuant els pagaments del Programa de Desenvolupament Rural de 
Catalunya PDR.cat2020 complint així amb els compromisos assumits amb els 
agricultors. 
 
Així el DARP fa efectiu avui dijous, 11 d’octubre, el pagament dels imports 
corresponents a la campanya 2017 de l’ajut a la gestió i recuperació de prats 
de dall. Aquests ajuts, amb compromisos a 5 anys vista, s’emmarquen dins del 
PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural (FEADER). L’import total del pagament és de 
744.991,50 €, es farà efectiu a 560 beneficiaris d’11 comarques, i té un impacte 
sobre 8.118 hectàrees de conreu. 
 
L’objectiu d’aquesta línia és fomentar la recuperació i conservació dels 
ecosistemes de prats de dall, amb la finalitat d’aconseguir un mosaic 
paisatgístic que es traduirà en un increment de biodiversitat. Aquesta mesura 
inclou la racionalització dels aprofitaments ramaders extensius i semi extensius 
incentivant el respecte a les càrregues ramaderes, la realització de treballs 
culturals que garanteixin la conservació dels hàbitats, entre altres.  
 
 

Comarca Expedients Import 

ALT EMPORDÀ 2      2.804,89   

ALT URGELL 44    66.995,78   

ALTA RIBAGORÇA 47    64.301,21   

BERGUEDÀ 19    25.628,31   

CERDANYA 123  160.420,01   

GARROTXA 16    18.140,84   

OSONA 7    17.210,54   

PALLARS JUSSÀ 46    83.603,04   

PALLARS SOBIRÀ 124  156.405,97   

RIPOLLÈS 112  132.195,53   

VAL D'ARÀN 20    17.285,38   

TOTAL 560 

 

744.991,50   

 

 
Per a més informació, gràfic i mapa de distribució del pagament: 
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http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/181010_not_pagament_ajuts_ges
tio_prats_dall_2017 
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i 
twitter.com/agriculturacat. 


