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Presentades prop de 48.000 Declaracions agràries 
(DUN) amb solꞏlicituds d’ajuts de la PAC 
 
Es manté estable el nombre d’explotacions agràries catalanes que han 
presentat la Declaració durant el període de solꞏlicituds dels ajuts directes, 
ajuts de sostenibilitat, i de competitivitat d’aquest 2022 
 
Aquests ajuts representen més de 360 M€ per el sector agrari de Catalunya 
 
Els agricultors i ramaders de Catalunya han presentat 47.917 Declaracions 
agràries (DUN) durant la campanya de presentació de solꞏlicituds d’ajuts directes 
i del Contracte Global d’Explotació (CGE) de la Política Agrària Comuna (PAC), 
iniciada el passat 1 de febrer i que va finalitzar el 31 de maig. 
 
Amb aquestes Declaracions presentades a través de l’aplicació web de la DUN, 
s’ha realitzat prop de 230.000 tràmits. Aquesta aplicació és un entorn web propi 
del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que permet 
unificar múltiples tràmits sense paper i estalviant desplaçaments. 
 
El nombre de DUNs presentat aquest 2022 ha disminuït lleugerament en relació 
als darrers anys: l’any 2021 es van presentar 48.027, 48.651 l’any 2020, i 49.127 
l’any 2019. 
 
Pel que fa a superfície total declarada, s’ha incrementat en 6.835 hectàrees en 
dos anys: d’1.490.838 l’any 2020 a 1.497.673 hectàrees aquest 2022. 
 
Les comarques amb més Declaracions presentades han estat, per aquest ordre: 
Segrià (5.860), Baix Ebre (4.143), Noguera (3.366), i Montsià (2.602), amb un 
total de 15.297 declaracions, el que representa el 32% del conjunt de Catalunya. 
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https://bit.ly/DadesDUNtramits 

 
Pel que fa a les 67 Entitats Colꞏlaboradores que han gestionat la presentació de 
les DUNs, indicar que quatre d’elles, Federació de Cooperatives Agràries de 
Catalunya (12.211), Agroxarxa (7.504), JARC (3.765), i CaixaBank (3.061), han 
gestionat un total de 26.541 Declaracions, el que representa el 55% del conjunt 
de Catalunya.  

Tràmits ajuts directes 

 
 

Tràmits Contracte global d’explotació 
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Finalment, assenyalar que pel que fa a la personalitat jurídica de qui presenta la 
DUN, el 59% són homes, el 27% són dones, i el 14% són persones jurídiques. I 
quant a la superfície declarada, el 54% la declaren homes, el 32% entitats 
jurídiques, i el 14% dones. 
 

 
 
L’aplicació de la DUN estarà oberta fins el 31 de desembre per a l’actualització 
de les dades de les explotacions i la gestió d’altres tràmits. 
 
Ara des del Departament, s’inicia els processos de verificació, que, amb la 
utilització de noves tecnologies aplicades a l’àmbit agrari, permetrà el pagament 
amb la màxima celeritat, a fi que els agricultors i ramaders disposin dels ajuts 
des del primer moment que permet la normativa. 
 
Després de l’estiu s’informarà de les novetats del nou període d’ajuts de la PAC 
amb nous ajuts i tràmits, que s’inicia el febrer de 2023 amb la creació del registre 
d’explotacions agràries (SIDEAC). Les novetats, tant dels ajuts del primer pilar 
com del segon, s’estan acabant de tancar normativament en aquests moments. 
 
Val a dir que el conjunt dels ajuts de la PAC representa 360 M€ per al sector 
agrari de Catalunya. 
 
Per a més informació:  
http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/220610_not_final_termini_dun_20
22 
 


