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El Departament d’Acció Climàtica atorga més de 
895.000 euros més en ajuts a la diversificació 
agrària de la convocatòria 2020  
 
S’incrementa un segon grup d’expedients aprovats, que, sumat a 
l’anterior, suposa la concessió d’un total de gairebé 2,1 MEUR 

 
El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat 
de Catalunya suma als 18 projectes de diversificació aprovats i vigents, uns 
altres 12 més. En total, dins de la convocatòria corresponent al Contracte 
Global d’Explotació (CGE) 2020, haurà donat suport a 30 explotacions agràries, 
mitjançant ajuts a inversions en activitats complementàries que permeten 
diversificar els seus ingressos i millorar la viabilitat. L’import total d’ajut atorgat 
ascendeix a 2.068.474,08 euros, el que representa un volum d’inversió de 
gairebé 5,2 milions d’euros. 
 
Aquest segon grup d’expedients aprovats suposa un import d’ajut de 
895.568,95 euros, i una inversió de 2.238.922,45 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. 
 
L’ajut per a la diversificació agrària, regulat per l’Ordre ARP/33/2020, de 27 de 
març, que aprovava les bases reguladores dels ajuts associats al 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). 
 
Amb aquesta línia d'ajuts es pretén promoure activitats que possibilitin rendes 
complementàries a les explotacions agràries. Es dóna suport a inversions per a 
la diversificació econòmica de les explotacions agràries amb l’objectiu de 
fomentar el desenvolupament i la creació de llocs de treball, així com 
incrementar les rendes dels agricultors i agricultores, per tal que mantinguin 
l’activitat agrària en el territori.  
 
Aquesta convocatòria s’ha pogut resoldre favorablement gairebé el doble de 
sol·licituds d’anys anteriors, i amb un ventall més ampli d’inversions auxiliades. 
La localització de les activitats auxiliades és principalment la Catalunya central, 
en tots els àmbits (nombre d’expedients, i imports invertits i subvencionats).  
 
Enguany es podrà auxiliar la totalitat de projectes que compleixen amb els 
requisits i la puntuació mínima d’aquesta convocatòria, gràcies a una 
redistribució pressupostària entre mesures de competitivitat.  
 
 



    Comunicat de premsa                   
  

Oficina de Comunicació i Premsa 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
Adreça electrònica: premsa.darp@gencat.cat 
Telèfon de contacte: 93. 304.67.19 

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

A nivell territorial, el total acumulat d’ajuts concedits per aquesta convocatòria 
CGE2020 es distribueixen de la següent manera: 
 
 

Serveis Territorials Núm. Expedients Import de subvenció Import d’inversió 

Barcelona 2          138.424,83 €           346.062,08 €  

Catalunya Central 11          964.097,50 €       2.410.243,80 €  

Girona 7          248.767,39 €           621.918,54 €  

Lleida 4          200.781,03 €           501.952,60 €  

Alt Pirineu i Aran 3          344.573,43 €           861.433,59 €  

Tarragona 2          162.229,90 €           405.574,79 €  

Terres de l’Ebre 1              9.600,00 €             24.000,00 €  

Total 30      2.068.474,08 €       5.171.185,40 €  

 
Per a més informació, i mapes de distribució:  
http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/210625_darp-resol-favorable-
ajuts-diversificacio-cge-2020_segon 
 
 
 


