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El Departament d’Agricultura abona més de 
10,4M€ de l'ajut a les zones amb limitacions 
naturals o altres limitacions específiques i dels 
plans de reestructuració de la vinya 
 
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la 
Generalitat de Catalunya efectua avui divendres, 20 de desembre, el pagament 
de 9.392.879,26 euros del 87% de l’ajut a de Compensació a les Zones amb 
limitacions naturals o altres limitacions específiques, a 4.929 beneficiaris; i 
d’1,088M euros de l’ajut dels plans de reestructuració de la vinya a 224 
viticultors. 
 
.- Pagament de l’ajut de Compensació a les zones amb l imitacions 
naturals o altres limitacions específiques de la ca mpanya 2019  
 

D’una banda, el Departament inicia els pagaments corresponents a la 
campanya 2019 dels ajuts del Contracte Global d’Explotació del PDR.cat2020. 
Així, avui fa efectiu el pagament dels imports corresponents al 87% de l’ajut a la 
Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions 
específiques de la campanya 2019, per un import total de 9.392.879,26 €. 
Durant el primer trimestre de l’any 2020 es preveu fer efectiu l’import restant. 
 
Aquest ajut, s’emmarca dins del PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons 
Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).  
 
L’objectiu d’aquesta línia és assegurar un ús continuat de les terres agràries, 
contribuir al manteniment d'una comunitat rural viable, que possibiliti la 
conservació del camp, i mantenir i fomentar sistemes agraris sostenibles amb 
especial consideració envers les exigències mediambientals. Per això, es 
compensa els costos addicionals i les pèrdues de renda per la realització de 
l'activitat agrària en les zones amb limitacions naturals o altres limitacions 
específiques. Els pagaments es concedeixen als/a les agricultors/es que es 
comprometin a dur a terme la seva activitat agrària en les zones amb 
limitacions naturals o altres limitacions específiques designades.  
 
Aquest pagament es farà efectiu a 4.929 beneficiaris de 36 comarques, i té un 
impacte sobre 310.276 hectàrees de conreu.  
 

COMARCA Expedients Pagats  Import  

ALT CAMP 24           26.504,42   

ALT EMPORDÀ 19           25.849,89   

ALT PENEDES 9           10.919,03   

ALT URGELL 174         365.742,55   

ALTA RIBAGORÇA 59         371.362,66   
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ANOIA 158         290.833,59   

BAGES 122         252.942,39   

BAIX CAMP 23           21.931,43   

BAIX EBRE 13           11.388,42   

BAIX EMPORDÀ 3             5.057,40   

BAIX PENEDES 1             1.709,62   

BERGUEDÀ 206         553.069,49   

CERDANYA 163         481.778,94   

CONCA DE BARBERÀ 223         405.575,49   

GARROTXA 126         234.438,44   

GIRONÈS 1               880,25   

LA NOGUERA 207         327.631,13   

LA SELVA 23           32.217,30   

LES GARRIGUES 621         616.512,38   

OSONA 250         509.132,32   

PALLARS JUSSÀ 286         904.717,71   

PALLARS SOBIRÀ 147         928.498,42   

PLA DE L'ESTANY 10           19.266,92   

PLA D'URGELL 1               339,49   

PRIORAT 175         128.890,65   

RIBERA D'EBRE 284         266.895,74   

RIPOLLÈS 177         569.043,45   

SEGARRA 212         371.557,44   

SEGRIÀ 329         336.526,56   

SOLSONÈS 272         658.051,51   

TARRAGONÈS 1             1.857,83   

TERRA ALTA 541         460.978,65   

URGELL 46           56.756,81   

VAL D'ARÀN 16         134.651,27   

VALLÈS OCCIDENTAL 3             6.033,57   

VALLÈS ORIENTAL 4             3.336,10   

TOTAL 4.929      9.392.879,26   

 

Per a més informació i mapes de distribució d’aquest pagament:  

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/191220_pagament_zones_amb_li
mitacions_natural_2019 
 

.- Pagament de l’ajut dels plans de reestructuració  de la vinya 

D’altra banda, el Departament també efectua, avui divendres, un nou pagament 
de l’ajut dels plans de reestructuració de la vinya. Així, es pagarà a 224 
viticultors un total d’1.088.089 euros corresponents a les campanyes 
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020. 
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Val a dir que amb aquest pagament i els que s’han realitzat durant aquest 
2019, en total s’ha pagat 8.453.748 euros. 

Això ha estat possible per l’esforç de tots els agents implicats en la gestió dels 
ajuts (grups de reestructuració, equips de suport al territori, i persones del 
DARP) que des de la fase de sol·licituds fins a la de pagaments, passant per 
l’execució de tots els controls, garanteixen una correcta utilització dels fons 
comunitaris. 

 Import (euros) Nre. beneficiaris 

Campanya 2015/2016 15.535 7 

Campanya 2016/2017 2.525 3 

Campanya 2017/2018 33.137 15 

Campanya 2018/2019  154.011 58 

Campanya 2019/2020  882.881 141 

Total 1.088.089 224 

L’ajut de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa 
de suport al sector vitivinícola, previst al Reglament (UE) 1308/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 desembre de 2013, pel qual es crea 
una organització comuna de mercats dels productes agraris, i que preveu que 
cada Estat membre presenti a la Comissió un projecte de programa de suport 
de cinc anys que comprengui mesures d'ajut al sector vitivinícola.  

Té un finançament 100% de la Unió Europea, que persegueix impulsar 
l’augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles, afavorir la seva 
modernització i l’adequació varietal a les tendències del mercat, per tal de 
reforçar l’estructura del sector. 

Per a més informació, gràfic, i mapes de distribució del pagament: 

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/191220_not_pagament_ajuts_rec
onversio_vinya_desembre2019 
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i 
twitter.com/agriculturacat 
 
  


