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El Departament d’Agricultura atorga 2,7 MEUR 
més en ajudes a la mitigació del canvi climàtic de 
la convocatòria CGE 2019  
 

 

Aquest segon grup d‘expedients aprovats ara, sumat a l’anterior, suposa 
un import total concedit de 5,2 MEUR d’ajut, i un v olum d’inversió de 
gairebé 12 milions d’euros 

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 ha resolt favorablement 213 projectes de mitigació, 
que se sumen als 162 més aprovats anteriorment. En total, s’haurà ajudat a 
375 explotacions agràries catalanes a fer inversions que mitiguin el canvi 
climàtic. L’import total d’ajut atorgat ascendeix a 5.210.127,02 euros que 
representa un volum d’inversió de gairebé 12 milions d’euros. 
 
Val a dir que aquest segon grup d’expedients aprovats ara suposa un import 
d’ajut de 2.713.352,85 euros, i una inversió de 6,5 milions d’euros. Els 
beneficiaris de l’ajut són notificats de la seva resolució a l’e-tauler i reben un 
correu electrònic informant del detall del seu expedient. 
 
L’ajut per a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries, regulat per 
l’Ordre ARP/64/2019, que aprovava les bases reguladores dels ajuts associats 
al Contracte Global d'Explotació (CGE), s’emmarca en el Programa de 
Desenvolupament Rural PDR.cat2020. Aquests ajuts tenen caràcter de 
cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural 
(FEADER). 
 
Amb aquesta línia d'ajuts es pretén promoure l’eficiència dels recursos, i 
fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d’adaptar-se al canvi 
climàtic en el sector agrari. Així, es dóna suport a inversions per a la mitigació 
del canvi climàtic amb l’objectiu d’aconseguir un ús més eficient de l’energia, i 
facilitant el subministrament i utilització de fonts d’energies renovables. 
 
La majoria d’inversions auxiliades aquest primer tram de convocatòria 2019 són 
en l’àmbit de les energies renovables, i maquinària i equips innovadors que es 
localitzen principalment a Lleida, tant pel que fa al nombre d’expedients, com 
als imports invertits i subvencionats.  
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Enguany s’ha pogut auxiliar la totalitat de projectes que assoleixen els criteris 
de priorització mínims (25 punts), mitjançant una redistribució del pressupost 
entre ajuts a la competitivitat agrària d’aquesta mateixa convocatòria.  
 
A nivell territorial, els ajuts concedits es distribueixen de la següent manera: 
 

Serveis Territorials  Núm. Expedients  Import de 
subvenció 

Import d’inversió  

Barcelona 1 5.200,00 € 13.000,00 € 

Catalunya Central 50 619.728,08 €      1.438.031,02 €  

Girona 31         324.639,35 €         791.183,78 €  

Lleida 111      1.504.179,16 €      3.655.535,47 €  

Alt Pirineu i Aran 8            99.780,65 €         221.734,78 €  

Tarragona 8         107.713,20 €         241.605,00 €  

Terres de l’Ebre 4            52.112,41 €         130.281,01 €  

Total 213      2.713.352,85 €      6.491.371,06 €  
 
I la distribució total acumulada: 
 

Serveis Territorials  Núm. 
Expedients  

Import de 
subvenció  

Import d’inversió  

Barcelona 4            70.586,54 €         170.839,49 €  

Catalunya Central 86      1.296.168,82 €       2.870.989,86 €  

Girona 43         430.054,51 €       1.035.009,40 €  

Lleida 191      2.737.006,00 €       6.431.370,82 €  

Alt Pirineu i Aran 18         229.530,89 €          508.211,69 €  

Tarragona 18         267.689,17 €          553.935,11 €  

Terres de l’Ebre 15         179.091,09 €          416.981,02 €  

Total 375      5.210.127,02 €     11.987.337,39 €  
 
Per a més informació, i mapes de distribució:  
http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/200724_resolucio-segona-part-
ajuts-mitigacio-canvi-climatic-cge2019 
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i 
twitter.com/agriculturacat 
 


