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El Departament d’Acció Climàtica resol 
favorablement una primera part dels ajuts a la 
millora de la competitivitat agrària 2021 per un 
import total de 17,4 MEUR  
 
El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha aprovat ajuts 
a 740 explotacions agràries catalanes per a efectuar inversions per a la millora 
de la competitivitat agrària. L’import total d’ajut atorgat ascendeix a 17.415.073 
euros, el que representa un volum d’inversió de gairebé 37 milions d’euros. 
L’atorgament d’aquests ajuts contribuirà a què el sector pugui fer front a la 
situació derivada del conflicte d’Ucraïna, i l’increment de costos de les matèries 
primeres. 
 
Actualment s’està valorant un altre grup d’expedients que completarà 
l’aprovació de les solꞏlicituds 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 forma part 
dels ajuts associats al Contracte Global d'Explotació (CGE), i s’emmarca en el 
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR.cat2022). Aquests 
ajuts tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural (FEADER). 
 
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 a aquelles que suposen un 
increment del valor afegit, classificació, condicionament, transformació, i 
comercialització dels productes agraris de la pròpia explotació.  
 
I és que l’objectiu dels ajuts de CGE és incentivar el desenvolupament de les 
funcions productives, econòmiques, mediambientals i socials de l'agricultura, 
amb la finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un 
desenvolupament rural sostenible. 
 
La majoria d’inversions auxiliades en aquesta convocatòria 2021 són per a la 
millora i construcció d’immobles i instalꞏlacions 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.  
 
Val a dir que l’aplicació FotoDUN possibilita la substitució d'alguns controls de 
concessió i certificació sense una visita presencial del tècnic del Departament. 
El tràmit de justificació i solꞏlicitud de pagament es durà a terme el 2023. 
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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 34         411.616,87 €         964.555,88 €  

Catalunya Central 91      2.779.328,93 €      5.354.365,12 €  

Girona 75      2.517.634,08 €      5.661.087,42 €  

Lleida 274      5.991.235,27 €    13.529.861,54 €  

Alt Pirineu i Aran 83      2.326.644,28 €      4.333.309,15 €  

Tarragona 94      1.573.730,08 €      3.212.500,04 €  

Terres de l’Ebre 89      1.814.883,66 €      3.875.540,88 €  

Total 740    17.415.073,17 €    36.931.220,03 €  

 
Per a més informació, gràfic, i mapes de distribució territorial:  
http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/220427_not_resolucions_ajuts_co
mpetitivitat_2021 
 


