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

Acció Climàtica resol favorablement una primera 
part dels ajuts a la diversificació agrària de la 
convocatòria CGE2022 per un import total d’1,23 
MEUR 
 

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha ajudat 11 
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 
1.231.471,53 euros, el que representa un volum d’inversió de gairebé 3,08 
milions d’euros. 
 
L’ajut per a la diversificació agrària, regulat per l’Ordre ACC/30/2022, que 
aprovava les bases reguladores dels ajuts associats al Contracte Global 
d'Explotació (CGE), s’emmarca 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). 
 
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 
incrementar les rendes dels agricultors i agricultores, per tal que mantinguin 
l’activitat agrària en el territori.  
 
Enguany 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 activitats de transformació i comercialització amb producció final 
no agrària. La localització de les activitats auxiliades se situa majoritàriament a 
la Catalunya Central, tant en nombre d’expedients com en imports.  
 
S’està treballant en l’aprovació d’un altre grup d’expedients amb el que es 
preveu concedir la totalitat d’expedients 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

Catalunya Central 6         643.727,97 €       1.609.319,93 €  

Lleida 2         197.439,78 €          493.599,46 €  

Alt Pirineu i Aran 2         309.252,60 €          773.131,49 €  
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Tarragona 1            81.051,18 €          202.627,94 €  

Total 11      1.231.471,53 €       3.078.678,82 €  

 
Per a més informació: 
http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/230307_not_resolucions_ajuts_di
versificacio_2022 
 


