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El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural resol favorablement una primera 
part dels ajuts a la diversificació agrària 2021  
 

 Es destina un import total d’1,2 MEUR a 14 emprenedors catalans 
per a reforçar les explotacions agràries, mitjançant ajuts a 
inversions en activitats complementàries que permetin diversificar 
els seus ingressos i millorar la viabilitat 

 

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha ajudat 14 
emprenedors catalans a reforçar les explotacions agràries, mitjançant ajuts a 
inversions en activitats complementàries que permetin diversificar els seus 
ingressos i millorar la viabilitat. L’import total d’ajut atorgat ascendeix a 
1.200.000 euros, el que suposarà un volum d’inversió de gairebé 3,3 milions 
d’euros. 
 
L’ajut per a la diversificació agrària 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 pretén promoure activitats que possibilitin rendes 
complementàries a les explotacions agràries. Així, 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 
d’incrementar les rendes dels agricultors i agricultores, per tal que mantinguin 
l’activitat agrària en el territori.  
 
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. 
 
Aquest cop hi ha un ventall més ampli d’inversions auxiliades, i a més de les 
habituals activitats turístiques, hi ha inversions en producció d’energies 
renovables i en aules d’entorn rural. La localització de les activitats auxiliades 
se situa majoritàriament a la Catalunya Central, tant en nombre d’expedients 
com en imports.  
 
L’elevat import d’inversió solꞏlicitat ha fet necessari valorar els projectes d’acord 
amb els criteris de priorització establerts. Els projectes aprovats en aquest 
primer grup tenen una puntuació mínima de 50 punts, i es caracteritzen per 
estar participats per un jove agricultor recentment instalꞏlat i/o ésser una 
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Explotació Agrària Prioritària (EAP), estar ubicats en zones amb limitacions 
naturals, i/o ser projectes que proposin el desenvolupament d’energies 
renovables per a l’ús de l’activitat de diversificació. 
 
Val a dir també que s’està treballant en l’aprovació d’un altre grup d’expedients 
amb el que es preveu concedir la totalitat dels que compleixen amb els requisits 
i la puntuació mínima d’aquesta convocatòria.  
 
A nivell territorial, els ajuts concedits es distribueixen de la següent manera: 
 

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

Barcelona 1              4.634,00 €             11.585,00 €  

Catalunya Central 5         449.244,37 €       1.298.110,95 €  

Girona 2         233.644,00 €          604.769,15 €  

Lleida 2         240.112,60 €          600.281,49 €  

Alt Pirineu i Aran 1         192.808,73 €          482.021,84 €  

Tarragona 2            85.639,82 €          214.099,57 €  

Terres de l’Ebre 1            25.703,94 €             64.259,86 €  

Total 14      1.231.787,46 €       3.275.127,86 €  

 
Per a més informació, gràfic, i mapes de distribució territorial:  
http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/220429_not_resolucions_ajuts_di
versificacio_2021 
 
 


