90. Ajuts del Programa de desenvolupament rural de
Catalunya 2014-2020- Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació- Generalitat de
Catalunya-.

1. Tipus d’ajut:

Els ajuts del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 van
dirigits a aconseguir els següents reptes:
1. Fomentar l’arrelament i desenvolupament econòmic i social dels joves al medi

rural.
2. Contribuir a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, amb especial

atenció als sectors agrari, alimentari, forestal i les zones rurals.
3. Estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector

agroalimentari.
4. Promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la

protecció dels recursos naturals.
Ajuts en termini:
1. Ajuts extraordinaris al sector vitivinícola :

Ajuts a la destil·lació de crisi, ajuts a l’emmagatzematge privat de vi i ajuts a la
collita en verd a la vinya. Termini de presentació de sol·licituds: fins al 23 de juny,
de 2020 inclòs. Beneficiaris: L’ajut de de destil·lació de crisi de vi: a destil·ladors
autoritzats de productes vitivinícoles que transformin vi en alcohol. L’ajut a
l’emmagatzematge privat de vi: a empreses vitivinícoles que produeixin vi amb
DOP. L’ajut a la collita en verd de raïm: a viticultors amb parcel·les emparades per
una DOP que destinin la producció de raïm per a vinificació.
2. Ajuts destinats a l'execució de programes de sanitat animal:

Ajut per compensar els ramaders pels costos de les actuacions sanitàries adreçats
al control i la prevenció de malalties dels animals. El termini per presentar la
sol·licitud és del 15 de juny al 6 de juliol de 2020, ambdós inclosos.
Beneficiaris: Agrupacions de defensa sanitària que estiguin reconegudes com a
tals, o que estiguin en tràmit de reconeixement, que duguin a terme algun dels
programes sanitaris.
3. Participació, informació i promoció de programes de qualitat dels aliments:

Ajuts de promoció i certificació pels consells reguladors de programes de qualitat:
denominació d'origen o indicació geogràfica protegida (DOP o IGP), de producció
ecològica (PAE) o de producció integrada (PI).Termini: del 15 de juny al 15 de
juliol de 2020. Beneficiaris: Agricultors i els Consells Reguladors.

4. Ajuts a les explotacions agràries afectades pels aiguats de l’octubre de 2019 o pel
temporal Glòria:

L’objecte dels ajuts és la recuperació del potencial productiu de les finques de les
explotacions agràries afectades pels aiguats de l’octubre del 2019 o pel temporal
Glòria del gener de 2020, per garantir-ne la viabilitat econòmica. El termini de
presentació de sol·licituds és de l'11 de juny al 10 de juliol de 2020, ambdós
inclosos. Beneficiaris: persones titulars d’explotacions agràries afectades pels
aiguats de l’octubre del 2019 o pel temporal Glòria del gener de 2020 i que hagin
patit danys en el potencial productiu de les seves explotacions.
5. Ajuts per a projectes de cooperació dels GAL (PDR 2014-2020). Convocatòria
2020:

Projectes estratègics d'un GAL. El termini de presentació de sol·licituds per a
projectes estratègics és de l’11 al 30 de juny, inclòs. Beneficiaris: Als grups
d'acció local (GAL) que compleixin els requisits.
6. Ajuts a inversions productives en aqüicultura (B2) COVID-19 :

Ajuts per fomentar la competitivitat del sector a través d’inversions productives per
aconseguir una aqüicultura sostenible i competitiva, en particular en les pimes.
Termini exhaurit.
7. Ajuts per a la transformació dels productes de la pesca i l'aqüicultura (D2) COVID-

19:
Ajut per promoure la competitivitat de les empreses en l'àmbit de la transformació,
incentivant la inversió amb l'objectiu de fomentar la qualitat i el valor afegit dels
productes de la pesca i de l'aqüicultura sostenibles. Termini exhaurit.
8. Ajuts a mesures de comercialització de productes de la pesca i de l'aqüicultura

(D1) COVID-19:
Ajut per fomentar la comercialització de productes de la pesca i de l’aqüicultura en
les fases de producció, transformació i comercialització de la cadena de
subministrament. Termini exhaurit.
9. Ajuts per a inversions en matèria de salut a bord d'embarcacions de pesca (A8)

COVID-19:
Ajut per millorar la salut a bord de vaixells pesquers, sempre que superin els
requisits de la normativa europea i nacional. Termini exhaurit.
10. Ajuts a ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges (A12)

COVID-19:
Ajuts per millorar la qualitat i incrementar el control i la traçabilitat dels productes
desembarcats, augmentar l’eficiència energètica, contribuir a la protecció del medi
ambient i millorar les condicions de treball i de seguretat dels pescadors. Termini
exhaurit.

11. Ajuts a la millora de la producció i comercialització dels productes apícoles:

Aquest ajut té com a objectiu millorar la producció i la comercialització dels
productes de l'apicultura a l'àmbit territorial de Catalunya. El termini de presentació
de sol·licituds és de 15 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la pèrdua de
vigència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat
d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, o les
seves pròrrogues. Beneficiaris: Les cooperatives apícoles, les associacions i les
agrupacions de persones productores amb personalitat jurídica
12. Ajuts a la recuperació de potencial forestal en finques de titularitat privada

afectades pel temporal Glòria:
Ajuts per subvencionar la restauració del potencial forestal i la xarxa viària per a la
gestió dels boscos malmesa pels efectes del temporal Glòria del gener de
2020.Termini de presentació de sol·licituds: fins al 30 de juny de 2020, inclòs.
Beneficiaris: A persones físiques i jurídiques titulars de terrenys forestals privats.
A associacions de propietaris forestals legalment constituïdes i amb personalitat
jurídica pròpia i inscrites en el registre corresponent.
13. Ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària

ecològica:
Ajuts per contribuir a la generació del coneixement necessari per desenvolupar
tècniques de producció agroalimentària ecològica necessàries per a la producció
ecològica, d’acord amb el Reglament (CE) 834/2007. El termini de presentació de
sol·licituds és d'un mes a comptar de l'endemà de la pèrdua de vigència del Reial
decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió
de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, o les seves pròrrogues.
Beneficiaris: Universitats, centres de recerca públics i privats de Catalunya sense
ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca dels centres
tecnològics i/o centres de la xarxa TECNIO.
14. Ajut a l’emmagatzematge de carn de boví:

L’ajuda es concedirà a la carn fresca o refrigerada de boví codi NC ex 0201 20 50
Quarts de darrere separats de bovins de 8 mesos o més, que s’emmagatzemin per
un període d’entre 90, 120 o 150 dies. Termini: des del 7 de maig de 2020. La data
de finalització de presentació de sol·licitud no ve determinada en el Reglament.
Serà una decisió que prendrà la UE. Beneficiaris: Poden participar en el procés de
licitació els agents econòmics establerts i registrats a efecte de l’IVA en la Unió
Europea.
15. Ajut a l’emmagatzematge de carn d’oví i cabrum:

L’ajuda es concedirà a la carn fresca o refrigerada de oví i cabrum. Termini: des del
7 de maig de 2020. La data de finalització de presentació de sol·licitud no ve
determinada en el Reglament. És una decisió que prendrà la UE. Beneficiaris:
Poden participar en el procés de licitació els agents econòmics establerts i
registrats a efecte de l’IVA a la Unió Europea.

16. Ajut a l’emmagatzematge de llet desnatada en pols:

L’ajuda es concedirà a la llet desnatada elaborada a partir de llet de vaca, que
s’emmagatzemi per un període d’entre 90 i 180 dies. No és necessari reflectir en la
sol·licitud el nombre de dies exacte en què l’operador vol emmagatzemar el
producte. Termini: del 7 de maig de 2020 al 30 de juny de 2020. Beneficiaris:
Poden participar en el procés de licitació els agents econòmics establerts i
registrats a efecte de l’IVA en la Unió Europea.
17. Ajut a l’emmagatzematge de formatge:

L’ajuda es concedirà als productes inclosos en el codi NC 0406, llevat dels
formatges que no siguin aptes per emmagatzemar més enllà del seu període de
maduració, que s’emmagatzemin per un període d’entre 60 i 180 dies. Termini: del
7 de maig de 2020 fins el 30 de juny de 2020, ambdós inclosos. Beneficiaris:
Poden participar en el procés de licitació els agents econòmics establerts i
registrats a efecte de l’IVA en la Unió Europea.
18. Ajut a l’emmagatzematge de mantega:

L’ajuda es concedirà a la mantega elaborada a partir de nata de vaca, que
s’emmagatzemi per un període d’entre 90 i 180 dies. Termini: del 7 de maig al 30
de juny de 2020, inclosos. Beneficiaris: Poden participar en el procés de licitació
els agents econòmics establerts i registrats a efecte de l’IVA en la Unió Europea.
19. Ajuts per realització de proves diagnòstiques del programa de tuberculosi bovina:

L’objecte és compensar les agrupacions de defensa sanitària (ADS) pels costos
derivats de la prova de la tuberculina (IDT) dintre del programa de tuberculosi
bovina 2020. El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a
comptar de l'endemà de la pèrdua de vigència del Reial decret 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, o les seves pròrrogues. Beneficiaris: Poden ser
persones beneficiàries les ADS i els seus integrants que hagin suportat la despesa
de l’actuació subvencionable.
20. Ajuts al sector apícola en concepte de subvenció per pol·linització:

Ajuts per a promoure l'acció beneficiosa de les abelles en el medi ambient
mitjançant l’acció de la pol·linització. El termini de presentació de sol·licituds és de
15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la pèrdua de vigència del Reial decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, o les seves pròrrogues.
21. Ajuts per a la redacció i revisió d'instruments d'ordenació forestal en finques de

titularitat privada 2020:
Ajuts a la gestió forestal sostenible per a donar suport econòmic a la redacció i la
revisió d’instruments d’ordenació forestal. Presentació de sol·licituds: fins al 30 de
juny de 2020, inclòs. Beneficiaris: A les persones físiques i/o jurídiques
propietàries de terrenys forestals de titularitat privada i les seves associacions.

22. Ajuts per a la creació d'agrupacions i organitzacions de productors forestals per al

2020:
Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a la creació
d’agrupacions i d’organitzacions de productors forestals. Presentació de
sol·licituds: fins al 5 d'octubre de 2020, inclòs. Beneficiaris: A agrupacions o
organitzacions de productors forestals constituïts com a PIME.
23. Ajuts per al suport de les confraries de pescadors de Catalunya i de les seves

federacions:
Subvenció per sufragar part de les despeses realitzades per les confraries de
pescadors de Catalunya i per les seves federacions. Termini de sol·licitud de l'ajut:
del 29 d'abril al 30 de juny del 2020.Beneficiaris: Línia de confraries de
pescadors i línia de federacions de confraries de pescadors.
24. Ajuts a la millora de la xarxa viària i tractaments silvícoles per a la gestió dels

boscos:
Ajuts per a finques forestals de titularitat privada i per fomentar les actuacions
silvícoles de millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos. Presentació de
sol·licituds: 30 de juny de 2020, inclòs. Beneficiaris: A persones físiques i
jurídiques titulars de terrenys forestals. A associacions de propietaris forestals
legalment constituïdes i amb personalitat jurídica pròpia
25. Subvencions per a la contractació d'assegurances forestals 2020:

Ajuts per a la contractació d'assegurances per cobrir les pèrdues produïdes per un
incendi, un llamp, una explosió o una caiguda d'aeronau en terrenys forestals
arbrats de titularitat privada. Presentació de sol·licituds: fins al 31 de juliol de
2020, inclòs. Beneficiaris: Persones propietàries de terrenys forestals
subscriptores de pòlisses d'assegurança forestal.
26. Ajuts per a reforestacions i producció de tòfona 2020:

Ajuts per a finques forestals de titularitat privada per a les reforestacions de
coníferes, planifolis i producció de tòfona (Tuber melanosporum). Termini de
presentació de sol·licituds: fins al 30 de juny de 2020, inclòs. Beneficiaris: A
persones físiques i jurídiques titulars de terrenys forestals. A associacions de
propietaris forestals legalment constituïdes i amb personalitat jurídica pròpia
27. Ajuts per a projectes de cooperació dels GAL (PDR 2014-2020). Convocatòria

2020:
Projectes de cooperació interterritorial i transnacional entre grups d’acció local. El
termini de presentació de sol·licituds per a projectes estratègics és de l’11 al 30 de
juny, inclòs. Beneficiaris: Als grups d'acció local (GAL) que compleixin els
requisits.

28. Ajuts a la reestructuració i/o reconversió de la vinya. Campanya 2020-2021:

Ajuts a la reestructuració i/o reconversió de la vinya per al període 20202021.Termini exhaurit.
29. Ajuts a inversions en transformació i comercialització d'aliments:

Subvenció directa destinada a fomentar els projectes d'inversió innovadors que
portin a terme les empreses que realitzen processos de transformació i
comercialització dels productes agraris. Queda suspès el termini de presentació
de les sol·licituds, properament el Departament d'Agricultura publicarà una Ordre
on es recollirà la data definitiva de l'ajornament. Beneficiaris: Persones físiques,
jurídiques i les seves agrupacions que siguin titulars responsables de l’activitat.
30. Ajut destinat a la promoció i el foment de la venda de proximitat:

Ajut per a la promoció i el foment de la venda de proximitat a Catalunya, mitjançant
tota aquella acció de promoció al territori que inclogui el logotip identificatiu fins al
punt de venda. Termini exhaurit.
31. Ajuts al sector del llúpol:

Ajut per a subvencionar l’establiment de noves plantacions de llúpol, la reconversió
i millora de les existents, i l’adquisició de maquinària específica per al sector del
llúpol, per a l’any 2020. Termini exhaurit.
32. Ajuts per a la recollida de deixalles marines:

Ajut per a la protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes aquàtics
establint règims compensatoris en la recollida de residus del mar. Termini exhaurit.
33. Ajuts per al foment del genotipatge de vedelles per a producció de llet:

Ajut per subvencionar els costos que generen les activitats de genotipatge de
vedelles de menys de 24 mesos, destinades a la reproducció per a producció de
llet. Termini exhaurit.
34. Ajut de règim simplificat al petit agricultor:

Ajut per a percebre la suma dels ajuts directes percebuts el 2015 i es manté
constant fins al final del període si es compleixen els compromisos de concessió.
Terminis: Des de 01.02.2020 fins al 30.06.2020. Beneficiaris: Agricultors que en
2015 tenien drets de PB en propietat, usdefruit o arrendament i van percebre un
import total de pagaments directes inferior a 1250€, i no haguessin renunciat a
aquest règim.
35. Ajuts a la diversificació agrària:

Ajuts per a promoure rendes complementàries que reforcin la viabilitat de les
explotacions agràries, i per finançar inversions per a la diversificació econòmica

d’explotacions agràries, cap a altres activitats no agràries. Terminis: Des de
01.02.2020 fins al 30.06.2020. Beneficiaris: Persones físiques i jurídiques titulars
d’explotacions agràries.
36. Ajut de pagament bàsic:

Sistema d’ajudes directes de la PAC 2014-2020.Termini exhaurit.
37. Ajuts a la ramaderia ecològica:

Aquesta operació compensa el lucre cessant i l’increment de costos associats a
pràctiques respectuoses amb el medi ambient que suporten els operadors
ecològics. Terminis: Des de 01.02.2020 fins al 30.06.2020. Beneficiaris:
Persones físiques o jurídiques que siguin agricultores actives.
38. Ajuts a l'agricultura ecològica:

Ajut per compensar el lucre cessant i l’increment de costos associats a pràctiques
respectuoses amb el medi ambient que suporten els operadors ecològics. Termini:
Des de 01.02.2020 fins al 30.06.2020. Beneficiaris: Persones físiques o
jurídiques que siguin agricultores actives
39. Ajut per a la gestió de la fertilització:

Ajut per millorar les pràctiques agràries relatives a la fertilització de conreus.
Aquestes pràctiques suposen sempre un grau de sostenibilitat superior als requisits
mínims que marca la normativa. Terminis Des de 01.02.2020 fins al 30.06.2020.
Beneficiaris: Titulars d’explotacions agràries amb compromisos de contracte
global d’explotació vigents o provinents de subrogació per renovació.
40. Producció integrada (PI):

Ajut per a la producció integrada (un sistema agrícola de producció d’aliments de
qualitat mitjançant mètodes respectuosos amb la salut humana i el medi ambient,
minimitzant l’ús de productes agroquímics, optimitzant els mètodes de producció i
disminuint els residus). Aquest tràmit es pot fer en qualsevol moment.
Beneficiaris: A agricultors/ores que es vulguin incorporar al règim de producció
integrada i vulguin utilitzar el seu distintiu de garantia (logotip de PI).
41. Ajuts als sistemes alternatius a la lluita química contra plagues en cultius:

Ajut per a fomentar l’aplicació de sistemes alternatius a la lluita química contra
plagues i malalties en cultius de fruiters, vinya, olivera, cítrics i hortalisses. Termini:
Des de 01.02.2020 fins al 30.06.2020. Beneficiaris: Persones titulars
d'explotacions agràries.
42. Ajuts a l'apicultura per a la millora de la biodiversitat:

Ajut per millorar la biodiversitat en els agroecosistemes fràgils on hi pugui haver
espècies relictes, mitjançant actuacions dirigides a promoure sistemes d’explotació
apícola que incloguin una major base territorial. Termini :Des de 01.02.2020 fins al
30.07.2020. Beneficiaris: A titulars d’explotacions apícoles.

43. Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000:

Ajut per a revaloritzar les àrees de cultius de secà dins de la Zona d’Especial
Protecció de les Aus (ZEPA) amb tècniques agronòmiques que afavoreixin l’hàbitat
de l’avifauna i n'incrementin les poblacions. Termini: Des de 01.02.2020 fins al
30.06.2020. Beneficiaris: Persones titulars d'explotacions agràries amb cultius
herbacis dins de la zona ZEPA dels secans occidentals i dels secans orientals.
44. Ajut per a la gestió i recuperació de prats de dall:

Ajut per fomentar la recuperació i conservació dels ecosistemes de prats de dall,
amb la finalitat d'aconseguir un mosaic paisatgístic que es traduirà en un increment
de biodiversitat. Terminis: Des de 01.02.2020 fins al 30.06.2020. Beneficiaris: A
les explotacions ramaderes extensives ubicades en zones de muntanya que tinguin
compromisos de contracte global d’explotació vigents.
45. Ajut a la gestió sostenible de zones humides:

Ajut per a establir un sistema de gestió de les zones humides amb un elevat grau
de sostenibilitat preservant les mesures de protecció adequades dels hàbitats
considerats d’interès comunitari. Terminis: Des de 01.02.2020 fins al 30.06.2020.
Beneficiaris: A persones titulars d’explotacions agràries ubicades a les zones
humides del delta de l’Ebre ,així com les ubicades als aiguamolls del Parc Natural
dels Aiguamolls de l’Empordà i del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter.
46. Compensació de zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques:

Ajuts per assegurar un ús continuat de les terres agràries, contribuir al
manteniment d’una comunitat rural viable, així com mantenir i fomentar sistemes
agraris sostenibles amb especial consideració a les exigències mediambientals.
Terminis: Des de 01.02.2020 fins al 30.06.2020. Beneficiaris: A agricultors
professionals, titulars d’una explotació agrària prioritària, comunitat de béns,
societat civil particular, i titulars d’una explotació agrària prioritària.
47. Ajut associat al cultiu de l'arròs:

Ajut per a garantir la viabilitat econòmica del cultiu de l’arròs, que permeti obtenir
una producció competitiva i mantenir les superfícies conreades. Terminis: Des de
01.02.2020 fins al 30.06.2020. Beneficiaris: A productors d'arròs.
48. Ajut associat per a les explotacions de cabrum:

Ajut per a garantir la viabilitat econòmica d’aquestes explotacions i reduir el risc
d’abandonament d’aquesta activitat productiva. Terminis: Des de 01.02.2020 fins al
30.06.2020. Beneficiaris: A ramaders titulars d’explotacions de cabrum.
49. Ajut associat per a les explotacions d’oví:

Ajut per a garantir la viabilitat econòmica d’aquestes explotacions i reduir el risc
d’abandonament de l’activitat. Terminis: Des de 01.02.2020 fins al 30.06.2020.
Beneficiaris: A ramaders titulars d'explotacions d'oví.
50. Ajut associat per a les explotacions de boví de llet:

Ajut per garantir la viabilitat econòmica d’aquestes explotacions i reduir el risc
d’abandonament de l’activitat. Terminis: Des de 01.02.2020 fins al 30.06.2020.
Beneficiaris: A ramaders titulars d'explotacions de boví.
51. Ajut associat per a les explotacions de boví d'engreix:

Ajut per a garantir la viabilitat econòmica d’aquestes explotacions. Terminis: Des
de 01.02.2020 fins al 30.06.2020. Beneficiaris: A ramaders titulars d'explotacions
de bovins.
52. Ajut associat per a les explotacions que mantinguin vaques alletants:

Ajut per a garantir la viabilitat econòmica d’aquestes explotacions i reduir el risc
d’abandonament de l’activitat. Terminis: de 01.02.2020 fins al 30.06.2020.
Beneficiaris: A ramaders que mantinguin vaques alletants.
53. Ajut associat al tomàquet per a indústria:

Ajut per reduir l’alt risc d’abandonament d’aquest cultiu. I produir tomàquets amb
destinació a la indústria sempre que compleixin les condicions establertes en la
normativa comunitària i nacional. Terminis: Des de 01.02.2020 fins al 30.06.2020.
Beneficiaris: A productors de tomàquet amb destinació a la industria.
54. Ajut associat per a fruits de closca i garrofes:

Ajut per a frenar l’abandonament que afecta aquests cultius per tal d'evitar la
consegüent problemàtica social, mediambiental i econòmica que pot suposar.
Terminis: Des de 01.02.2020 fins al 30.06.2020. Beneficiaris: A productors amb
plantacions d’ametller, avellaner i garrofer que sol·licitin anualment aquest ajut.
55. Ajut associat als cultius proteics:

Ajut per a contribuir a l’autonomia alimentària del sector ramader basada en els
cultius d’alt contingut proteic amb destinació a la seva utilització en alimentació
animal. Terminis: Des de 01.02.2020 fins al 30.06.2020. Beneficiaris: A
productors de conreus proteics, amb destinació a l’alimentació animal.
56. Ajuts associats per a la producció de llegums de qualitat:

Ajut per a fomentar la producció tradicional de llegums de gra per al consum humà,
que permeti mantenir una producció autòctona de qualitat. Des de 01.02.2020 fins
al 30.06.2020. Beneficiaris: A productors amb plantacions de llegums (cigrons,
llenties i mongetes) que es cultivin en superfícies registrades o en tràmit de
registre, en alguna denominació de qualitat de les que s’especifiquen:
denominacions d'origen protegides (DOP), indicacions geogràfiques protegides
(IGP).
57. Ajut a la destil·lació de subproductes de la vinificació:

Ajut comunitari per a la destil·lació de subproductes de la vinificació i altres
transformacions de raïm en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya per la
campanya 2019/2020. El termini de presentació de sol·licituds és fins al 20 de
juliol de 2020, inclòs. Beneficiaris: A empreses destil·ladores autoritzades que

hagin destil·lat subproductes obtinguts en territori de l’Estat i que operin a
Catalunya.
58. Ajuts a les activitats de demostració en transferència tecnològica (PDR 2014-

2020):
Ajuts per a donar suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió
adaptats a les necessitats territorials i sectorials en els àmbits agrícoles, ramaders,
forestals i agroalimentaris de Catalunya mitjançant la realització d’activitats de
demostració. Pendent de termini 2020. Beneficiaris: A les universitats. Als centres
de recerca. Als centres tecnològics i/o centres de la xarxa TECNIO de Catalunya.
59. Ajuts a la creació de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en

el marc del PDR 2014-2020 (redacció de projectes):

Ajuts per sufragar les despeses de creació i funcionament de grups operatius
de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i
sostenibilitat agrícoles, per al plantejament i redacció de projectes innovadors.
Pendent de termini. Beneficiaris: Als productors agraris i forestals i les seves
agrupacions o associacions. A les empreses o indústries del sector
agroalimentari i forestal i les seves agrupacions o associacions. A les
cooperatives agràries i les seves associacions o federacions. A les comunitats
de regants. Als artesans alimentaris i els seus gremis
60. Ajuts a projectes pilot innovadors en productivitat i sostenibilitat agrícola per part de

Grups Operatius:

Ajut per sufragar les despeses de realització de projectes pilot innovadors, duts
a terme pels Grups Operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en
matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles. Pendent de termini.
Beneficiaris: Als productors agraris i forestals i les seves agrupacions o
associacions. A les empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i
les seves agrupacions o associacions. A les cooperatives agràries i les seves
associacions o federacions. A les comunitats de regants. Als artesans
alimentaris i els seus gremis
61. Ajuts a les assegurances agràries combinades recollides en el Pla 2020:

Ajuts per a les assegurances agràries que estableix el Pla d'assegurances agràries
combinades tenen com a finalitat compensar la pèrdua econòmica de renda que es
produeix per circumstàncies meteorològiques adverses i alienes a la voluntat del
titular de l'explotació. Està oberta la convocatòria dels ajuts per al foment de l’ús
de les assegurances agràries de les pòlisses del Pla 2020 (presencial).
Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques titulars d'explotacions agrícoles,
ramaderes, aqüícoles i forestals que compleixin els requisits.
62. Ajuts per al desenvolupament local participatiu de les zones dependents de la

pesca:

L’objecte de l’ajut és incentivar actuacions que fomenten el desenvolupament local,
en el marc del Programa operatiu del FEMP a Catalunya 2014-2020.Terminis: El
termini de sol·licituds s'inicia el 22 de desembre de 2017 i romandrà obert fins l'1
de març de 2022. Beneficiaris: Persones físiques i jurídiques següents que
promoguin la realització d’un projecte dins l’àmbit territorial dels GALP.
63. Ajuts a la contractació d’assegurances per a les estructures, cobertures i

instal·lacions d’hivernacles, umbracles i túnels:
Ajut per a l’impuls i el foment de la contractació d’assegurances per a les
estructures, cobertures i instal·lacions d’hivernacles, umbracles i túnels,
independents de les pòlisses subscrites per a l’assegurament de la producció que
protegeixen. Terminis: Està oberta la convocatòria per a les assegurances per a les
estructures, cobertures i instal·lacions d’hivernacles, umbracles i túnels
contractades entre l'1 d'octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2020.
Beneficiaris: Persones jurídiques i subjectes obligats titulars d'explotacions agràries
que compleixin els requisits corresponents.
64. Premis per a la ràpida detecció del míldiu de la vinya:

Es convoquen els premis per a la ràpida detecció del míldiu de la vinya
corresponents a l'any 2019. En termini (presencialment). Beneficiaris: Persones
viticultores que localitzin les primeres taques de míldiu de la vinya a les diferents
zones vitícoles catalanes.
65. Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses agràries,

agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l’aqüicultura:
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha signat un
conveni de col·laboració amb l’Institut Català de Finances de Catalunya (ICF) pel
qual es constitueix un fons de garantia per al finançament de projectes d’inversió
per donar cobertura als préstecs que les empreses beneficiàries pretenguin
formalitzar amb l’ICF, dels quals el DARP assumeix el 80% de la garantia del risc
viu. Termini: fins a exhaurir el pressupost amb què es dota aquesta línia d’ajuts.
Beneficiaris: Empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la
pesca i l’aqüicultura.
2. Normativa aplicable:

RESOLUCIÓ ARP/1310/2020, de 5 de juny,
per la qual es convoquen els ajuts en el marc del Programa de desenvolupament
rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les
activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació
03.02.01) corresponents a 2020-2021 (ref. BDNS 509388). (DOGC núm. 8153 12/06/2020)
ORDRE ARP/72/2020, de 3 de juny,
per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts en el marc del Programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació
03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat
dels aliments (operació 03.02.01). (DOGC núm. 8148 - 05/06/2020)
RESOLUCIÓ ARP/1119/2020, de 14 de maig,

per la qual s'incrementa la dotació i es modifica la distribució pressupostària de
determinades línies d'ajuts associats al contracte global d'explotació, convocats
mitjançant la Resolució ARP/934/2019, de 9 d'abril (ref. BDNS 449486). (DOGC
núm. 8142 - 27/05/2020)
CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució ARP/898/2020, de 17 d'abril,
per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat
Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de
titularitat privada per a l'any 2020 corresponents a la millora de la xarxa viària per a
la gestió dels boscos (operació 04.03.03 del PDR) i a les actuacions silvícoles de
millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01 del PDR) (ref. BDNS
503369) (DOGC núm. 8121, de 27.4.2020). (DOGC núm. 8138 - 21/05/2020)
3. Altres dades d’interès :

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/programadesenvolupament-rural/ajuts-pdr/
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/ajuts/

