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Fons Europeu Agrícola  
de Desenvolupament Rural:  
Europa inverteix en les zones rurals 

El Departament d'Agricultura abona 5,6M€  dels 
ajuts a les comunitats de regants per a la millora i 
modernització de les xarxes de regadius  
 

 

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la 
Generalitat de Catalunya fa efectiu, aquest mes de desembre, el pagament dels 
ajuts a les Comunitats de Regants per a la millora i modernització de les xarxes 
de regadius, corresponents a 2020, en el marc del Programa de 
Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya (operació 04.03.02), per un import 
de 5,6M€, a un total de 41 comunitats de regants. 
 
En aquesta convocatòria de l’Ordre de regadius es va concedir un total de 83 
ajuts a Comunitats de Regants de tot Catalunya per un import de 
26.711.899,24€ d’inversió, amb una subvenció d’11.225.824,81€ per a les 
anualitats de 2019, 2020, i 2021.  El 74% de l’import d’ajut es destina a obres 
de modernització integral, amb transformació de la xarxa de reg a pressió, i el 
26% restant de l’import és per a obres de millora i modernització. 
 
Així, aquest any 2020 s’ha certificat un total de 41 ajuts, per un import total 
d’inversió de 12.223.910,23 €, i un import de subvenció de 5.633.735,27 €. 

Aquests ajuts estan finançats al 43% pel Fons Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural (FEADER), i el 57% pel DARP.  
 
Les actuacions executades en aquesta Ordre tenen com a finalitat modernitzar 
les instal·lacions i aplicar noves tecnologies que augmentin l’eficiència del 
transport, la distribució, i l’aplicació del reg als conreus. Amb aquestes 
actuacions, les Comunitats de Regants podran realitzar importants estalvis 
d’aigua i energia que permetran fer front a més garanties en episodis de 
sequera. 
 

Expedient Demarcacions Inversió certificada Subvenció certificada 
 2 Demarcació de Barcelona        53.396,68               26.698,34   
 2 Demarcació de Terres de l'Ebre      217.860,85               83.282,83   
 3 Demarcació de Girona     376.944,70             153.488,10   
 31 Demarcació de Lleida 11.410.120,27          5.287.472,13   
3  Demarcació de Tarragona  165.587,73               82.793,87   

 
TOTAL  12.223.910,23          5.633.735,27   

 

Per a més informació: 
http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/201216_not_pagament_ajuts_co
munitats_regants_2020 
 
 

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


