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El Departament d’Agricultura tramita el pagament 
de 27,6 milions d’euros en ajuts a la instal·lació 
de joves agricultors i a inversions en 
explotacions agràries 
 
 
Els pagaments s’han efectuat aquest darrer semestre  de 2020, i 
corresponen a ajuts de diferents convocatòries un c op executats els seus 
projectes 
 

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la 
Generalitat de Cataluny dóna suport a les explotacions agràries catalanes que 
van sol·licitar ajuts a la instal·lació de joves i inversions en l’àmbit de 
l’explotació agrària en les darreres convocatòries; i que, malgrat la greu situació 
d’excepcionalitat per la pandèmia, han fet un esforç per a mantenir l’execució 
dels projectes pressupostats. 
 
Així, l’administració catalana paga aquest darrer semestre  27.559.931,32 EUR 
corresponents a 1.630 expedients d’ajut. Aquests ajuts, s’emmarquen dins del 
PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural (FEADER).  
 
Quant als ajuts a la primera instal·lació, 744 joves emprenedors han rebut 10,4 
MEUR de suport pels seus projectes. D’aquests expedients, 279 són joves de 
la convocatòria 2018 que ja han acreditat la posada en funcionament del seu 
pla d’empresa com a titulars d’explotació agrària. Els 465 restants són joves 
emprenedors que han certificat l’inici de l’activitat agrària, 126 dels quals  es 
corresponen amb sol·licitants de la convocatòria 2016, i 339 són de la 
convocatòria 2017.  
 
Pel que fa a les inversions, 569 expedients corresponen a l’ajut a la millora de 
la competitivitat de les explotacions agràries. Amb 12,9 MEUR pagats a 
inversions sol·licitades el 2018 i concedides contra pressupost 2020. 
 
La resta d’expedients d’inversions pagats són de l’ajut a la mitigació del canvi 
climàtic (300) i a la diversificació agrària (17), tots referents a sol·licituds de la 
convocatòria 2018, amb 3,2 i 1,1 MEUR, respectivament.  
 
D’altra banda, aquests pagaments han permès complir amb escreix els 
objectius fixats en el marc de rendiment del Programa de Desenvolupament 
Rural (PDR) 2014-2020, al que resten sotmesos tots els programes europeus 
per a aquest any 2020. 
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A nivell territorial, els pagaments es distribueixen de la següent manera: 
 

Serveis Territorials  Núm. Expedients  Import subvenció  Import DARP  Import  FEADER 

Barcelona 100     1.270.844,75 €                  724.381,51 €           546.463,24 €  

Catalunya Central 305     6.095.644,85 €               3.474.517,56 €       2.621.127,29 €  

Girona 162     2.496.456,29 €               1.422.980,09 €       1.073.476,20 €  

Lleida 623   11.102.960,91 €               6.328.687,72 €       4.774.273,19 €  

Alt Pirineu i Aran 132     2.383.109,44 €               1.358.372,38 €       1.024.737,06 €  

Tarragona 146     1.857.439,37 €               1.058.740,44 €           798.698,93 €  

Terres de l’Ebre 162     2.353.475,71 €               1.341.481,15 €       1.011.994,56 €  

Total  1.630   27.559.931,32 €            15.709.160,85 €     11.850.770,47 €  

 

Per a més informaió, i mapes de distribució dels pagaments:  
http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/201221_pagament_ajuts_competi
tivitat_2020 
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i 
twitter.com/agriculturacat 
 


