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

El Departament d’Agricultura resol favorablement
una primera part dels ajuts a la millora de la
competitivitat agrària de la convocatòria CGE
2020 per un import total de 7,56 MEUR
Aquest import representa un volum d’inversió de més de 19,3 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
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la
Generalitat de Catalunya ha aprovat ajuts a 444 explotacions agràries
catalanes per a realitzar inversions per a la millora de la competitivitat agrària.
L’import total d’ajut atorgat ascendeix a 7.561.573,71 euros, el que representa
un volum d’inversió de més de 19,3 milions d’euros.
Actualment s’està valorant un altre grup d’expedients que completarà
l’aprovació de les sol·licituds que superin la puntuació mínima, i compleixin la
resta de requisits de la convocatòria.
L’ajut per a la millora de la competitivitat agrària de les explotacions agràries,
regulat per l’Ordre ARP/33/2020, 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).
Val a dir que a través de FotoDUN es possibilita la substitució d'alguns controls
de concessió i certificació sense una visita presencial del tècnic del DARP. El
tràmit de justificació i sol·licitud de pagament es farà al 2022.
Amb aquesta línia d'ajuts es fomenta la millora dels resultats econòmics de les
explotacions agràries, es facilita la seva reestructuració i modernització, i
s’incrementa la seva participació i orientació cap al mercat. Es dóna suport a
inversions productives per a la reestructuració d’explotacions, la millora de les
condicions d’higiene i benestar animal, i aquelles que suposen un increment del
valor afegit, classificació, condicionament, transformació i comercialització dels
productes agraris de la pròpia explotació.
La majoria d’inversions auxiliades en aquesta convocatòria 2020 són per a la
millora i construcció d’immobles i instal·lacions productives, tractors i
maquinària innovadora, i actuacions en cultius permanents. I aquestes es
localitzen principalment a Lleida, tant pel que fa al nombre d’expedients, com
als imports invertits i subvencionats.
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A nivell territorial, els ajuts concedits es distribueixen de la següent manera:
Serveis Territorials

Núm. Expedients

Import de
subvenció

Import d’inversió

Barcelona

21

155.963,46 €

416.254,45 €

Catalunya Central

52

1.347.167,21 €

3.281.963,67 €

Girona

46

644.958,84 €

1.682.012,48 €

Lleida

162

2.716.436,61 €

7.249.444,91 €

Alt Pirineu i Aran

56

1.068.726,48 €

2.535.638,95 €

Tarragona

53

674.927,93 €

1.693.073,30 €

Terres de l’Ebre

54

953.393,18 €

2.494.515,73 €

Total

444

7.561.573,71 €

19.352.903,49 €

Per a més informació, i mapes de distribució:
http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/210427_resolucions-ajuts-milloracompetitivitat-cge-2020
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i
twitter.com/agriculturacat
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