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El Departament d’Agricutura promou la 
justificació telemàtica d’alguns ajuts CGE per tal 
de minimitzar moviments i garantir els 
pagaments del 2020  
 
El nou procediment substitueix la visita del Depart ament per l’aportació 
d’informació digital necessària per a certificar el s ajuts a la primera 
instal·lació de joves i a les inversions en maquinà ria 

L’objectiu dels ajuts de CGE és incentivar el desen volupament de les 
funcions productives, econòmiques, mediambientals i  socials de 
l'agricultura, amb la finalitat de fomentar la viab ilitat de les explotacions 
agràries i assolir un desenvolupament rural sosteni ble 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la 
Generalitat de Catalunya, en motiu de la pandèmia de la COVID19, i amb 
l’objectiu de minimitzar les visites i moviments de personal a les explotacions 
agràries catalanes, ha implementat un nou procediment que permet substituir la 
visita presencial dels tècnics del DARP per la presentació digital d’una 
declaració responsable acompanyada de justificants, i la realització de 
FotoDUN, que permetran visualitzar l’execució de les actuacions. 
 
A través d’aquest procediment, actualment es pot justificar l’execució final del 
pla d’empresa de beneficiaris de l’ajut a la primera instal·lació de joves 2016 i 
2017. I també l’execució d’inversions en expedients exclusivament de 
maquinària, tant dels ajuts a la millora de competitivitat com de la mitigació del 
canvi climàtic, de 2018. Els expedients d’aquestes línies d’ajut on hi ha alguna 
inversió diferent a maquinària, així com els de diversificació, no es poden 
tramitar per aquest procediment i requeriran de la visita del tècnic. 
 
La nova justificació telemàtica permetrà agilitzar els preceptius tràmits de 
certificació de l’execució de les actuacions, i garantir el pagaments dels 
expedients d’ajut pressupostats per a aquest 2020.  
 
En el web del Departament es pot trobar informació específica de suport al nou 
tràmit, com els models normalitzats de declaració responsable o les fitxes 
interpretatives. També conté un manual actualitzat amb aquest tràmit, i accés a 
l’aplicació FotoDUN. 
 
Per a més informació:  
http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/200608_darp-promou-justificacio-
telematica-ajuts-cge-2020 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i 
twitter.com/agriculturacat 


