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El Departament d’Agricultura resol favorablement 
una primera part els ajuts a la mitigació del canvi 
climàtic de la convocatòria CGE 2020 per un 
import total de 3,5 MEUR          
 
 
Aquest import representa un volum d’inversió de més de 8,1 milions 
d’euros 

Tots els beneficiaris de l’ajut seran notificats de la seva resolució al e-
Tauler i rebran 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 316 explotacions agràries 
catalanes per a realitzar inversions que mitiguin el canvi climàtic.  L’import total 
d’ajut atorgat ascendeix a 3.500.284,07 euros, el que representa un volum 
d’inversió de més de 8,1 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 mitigació del canvi climàtic en 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). 
 
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 s’efectuarà el 2022. 
 
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. 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 en aquest primer tram de convocatòria 2020 
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.  
 
A nivell territorial, els ajuts concedits es distribueixen de la següent manera: 
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Serveis Territorials Núm. Expedients Import de 
subvenció 

Import d’inversió  

Barcelona 2 15.844,97 € 39.612,44 €

Catalunya Central 75 829.893,71 € 1.844.441,99 €

Girona 43 331.580,93 € 799.980,27 €

Lleida 165 1.857.451,78 € 4.395.398,61 €

Alt Pirineu i Aran 23 382.224,31 € 830.433,83 €

Tarragona 8 83.288,37 € 195.737,14 €

Terres de l’Ebre 0 -   € -   €

Total 316 3.500.284,07 € 8.105.604,28 €

 
Per a més informació, i mapes de distribució:  
http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/210430_darp-resol-favorable-
ajuts-mitigacio-cge-2020 
 

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


