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El Departament d’Agricultura atorga 4,1 MEUR en 
un nou tram dels ajuts a la millora de la 
competitivitat i a la mitigació del canvi climàtic 
de la convocatòria CGE 2020          
 
S’incrementa un segon grup d’expedients aprovats per cadascuna de les 
línies d’ajut, que sumat als anteriors concedeix un total de 15,2 MEUR 
d’ajut 

 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la 
Generalitat de Catalunya aprova ajuts a 200 explotacions agràries catalanes 
per a realitzar inversions en la millora de la competitivitat agrària i en la 
mitigació del canvi climàtic.  
 
L’ajut per a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries suma, 
ara, als anteriors 444 projectes d’inversió aprovats, uns altres 114 més. Aquest 
segon grup d’expedients aprovats suposa un import d’ajut de 2.806.364,65 €  
euros. En total s’haurà ajudat a 558 explotacions, amb un import total d’ajut 
atorgat que ascendeix a 10.367.938,36 € euros, i que representa un volum 
d’inversió de més de 26,3 milions d’euros.  
 
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. Així, es dóna suport 
a inversions productives per a la reestructuració d’explotacions, a 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. 
 
L’ajut per a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries suma als 
anteriors 316 projectes d’inversió aprovats, uns altres 86 més. Aquest segon 
grup d’expedients aprovats suposa un import d’ajut d’1.308.536,91 euros. En 
total s’haurà ajudat a 402 explotacions, amb un import total d’ajut atorgat que 
ascendeix a 4.808.820,98 euros, i que representa un volum d’inversió de 
gairebé 11,2 milions d’euros. 
 
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. 
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Ambdós ajuts, regulats per l’Ordre ARP/33/2020, de 27 de març, que aprovava 
les bases reguladores dels ajuts associats al Contracte Global d'Explotació  
(CGE), s’emmarquen en el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 
PDR.cat2020. Aquests ajuts tenen caràcter de cofinançats amb el Fons 
Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). 
 
La majoria d’inversions auxiliades aquesta convocatòria 2020 es localitzen 
principalment a Lleida, tant pel què fa al nombre d’expedients, com als imports 
invertits i subvencionats. Val a dir també que s’ha pogut auxiliar la totalitat de 
projectes que assoleixen els criteris de priorització mínims. 
 
A nivell territorial, els ajuts concedits en aquest grup de resolucions es 
distribueixen de la següent manera: 
 

 Millora de la competitivitat Mitigació del canvi climàtic 

Serveis 
Territorials 

Expedients 
Import de 
subvenció  

(€)  

Import 
d’inversió 

 (€) 
Expedients

Import de 
subvenció  

(€)  

Import 
d’inversió  

(€) 

Barcelona 4 64.521,23 167.203,55 5 33.364,25 82.218,00 

Catalunya 
Central 15 418.296,37 957.719,68 14 293.647,17 638.909,78 

Girona 9 287.192,30 696.886,91 11 177.229,16 435.041,20 

Lleida 57 1.445.401,22 3.750.657,96 33 536.058,87 1.292.795,90

Alt Pirineu i 
Aran 10 464.889,82 1.119.766,61 4 77.643,43 172.540,96 

Tarragona 15 104.312,64 253.240,41 6 100.746,77 238.728,80 

Terres de 
l’Ebre 4 21.751,07 34.032,95 13 89.847,26 220.406,32 

Total 114 
 
2.806.364,65 

6.979.508,07 86 1.308.536,91 3.080.640,96
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I la distribució total acumulada per cadascun dels ajuts és la següent: 
 

 Millora de la competitivitat Mitigació del canvi climàtic 

Serveis 
Territorials 

Expedients 
Import de 
subvenció 

(€)  

Import 
d’inversió 

 (€) 
Expedients 

Import de 
subvenció 

(€)  

Import 
d’inversió  

(€) 

Barcelona 25 220.484,69 583.458,00 7 49.209,22 121.830,44 

Catalunya Central 67 1.765.463,58 4.239.683,35 89 1.123.540,88 2.483.351,77 

Girona 55 932.151,14 2.378.899,39 54 508.810,09 1.235.021,47 

Lleida 219 4.161.837,83 11.000.102,87 198 2.393.510,65 5.688.194,51 

Alt Pirineu i Aran 66 1.533.616,30 3.655.405,56 27 459.867,74 1.002.974,79 

Tarragona 68 779.240,57 1.946.313,71 14 184.035,14 434.465,94 

Terres de l’Ebre 58 975.144,25 2.528.548,68 13 89.847,26 220.406,32 

Total 558 10.367.938,36  26.332.411,56 402 4.808.820,9811.186.245,24

 
Per a més informació, i mapes de distribució territorial: 
http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/210521_darp-resol-favorable-
ajuts-miti_compe-cge-2020 
 

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