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Estructura de la PAC 2023/2027. Objectius i 
resultats



Nova governança – Reglaments i normativa PAC



Nova governança – Reglaments i normativa PAC

EUROPEA

• Reglament (UE) 2021/2115 
del Parlament Europeu i 
del Consell, pel que 
s’estableixen normes en 
relació als ajuts als plans 
estratègics en el marc de la 
PAC

• Reglament (UE) 2021/2116 
del Parlament Europeu i 
del Consell, sobre 
finançament, gestió i 
seguiment de la PAC

• Reglament (UE) 2021/1060 
del Parlament Europeu i 
del Consell, de disposicions 
comunes fons MEC

CATALÀ

• Elaboració fitxes 
regionals de les 
intervencions FEADER 
del PEPAC

• Desplegament a través 
d’ordres de bases 
reguladores i 
Convocatòries

• Definició Àmbit 
territorial Leader i 
selecció de les 
estratègies de DLP

ESTATAL

• Elaboració PEPAC i interlocució 
amb Comissió Europea

• Ley por la que se establecen las 
normas para la implantación en 
España del sistema de gestión 
PAC

• Real Decreto sobre la aplicación 
del PEPAC 

• Real Decreto sobre 
penalizaciones del PEPAC.

• Real Decreto por el que se regula 
la gobernanza del PEPAC.

• Real Decreto sobre gestión y 
control de las intervenciones del 
PEPAC 

• Real Decreto de Condicionalidad
• Real Decreto del SIEX



Arquitectura ambiental i paper del Feader

 35% mínim ambiental Feader

 Principi de no retrocés en l’ambició ambiental

 Coherència entre Ecorègims i Intervencions 

Feader, evitant el doble finançament

 Alineació amb agendes europees:
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Reptes estratègics PDR.cat

RELLEU GENERACIONAL I TEIXIT SOCIOECONÒMIC
Establir polítiques específiques per als joves i dones
Fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació a través de Leader

SECTOR AGRARI INTEL.LIGENT I FORT
Enfortir el sector agrari a través de mesures per fer-lo més 
competitiu, diversificat i resilient. Invertir en Zones amb Limitacions Naturals 
per garantir la seva activitat econòmica. 

INTENSIFICAR ESFORÇ MEDIAMBIENTAL
Incrementar la sostenibilitat a través de la mitigació del canvi climàtic i 
reducció emissions de GEH, d’actuacions agroambientals, forestals i la 
protecció de la biodiversitat

INNOVACIÓ
Estimular la Innovació a través de grups operatius i la transferència de 
coneixements i l’assessorament en el sector agrari 
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Pla Financer. Anualitats períodes de programació

9 anualitats Feader
N+3 fins 2025

… 2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029

PDR 2014-2020PDR 2014-2022 PERÍODE N + 3

5 anualitats 
Feader

N+2 fins 2029

PERÍODE N + 2PEPAC 2023 - 2027



Pla Financer. Concepte n+3

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Anualitat 449.524.800,00 74.828.371,00 74.813.414,00 49.809.347,00 49.761.745,00 49.720.857,00 49.718.427,00 55.455.318,00 45.417.321,00
Bestreta (3,5%) 12.202.825,64 12.202.825,64
Any natural 2015 3.564.903,00 3.564.903,00
Any natural 2016 27.853.817,43 27.853.817,43 0,00
Any natural 2017 48.269.467,53 31.206.824,93 17.062.642,60 0,00
Any natural 2018 52.793.922,19 0,00 52.793.922,19 0,00 0,00
Any natural 2019 45.859.356,93 4.956.849,21 40.902.507,72 0,00 0,00
Any natural 2020 52.089.642,17 8.906.839,28 43.182.802,89 0,00 0,00
Any natural 2021 42.897.980,70 6.578.942,11 36.319.038,59 0,00 0,00
Any natural 2022 16.958.052,51 13.401.818,41 3.556.234,10 0,00 0,00
Any natural 2023 0,00
Any natural 2024 0,00
Any natural 2025 0,00
Romanent 147.034.831,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.162.192,90 55.455.318,00 45.417.321,00



Pla Financer. Repartiment FEADER i AGE. 
Conferencia Sectorial

CCAA FEADER (MEUR) 2023-2027 
Andalucía 1243,75
Aragón 304,04
Canarias 102,55
Cantabria 64,32
Castilla y León 630,99
Castilla-La Mancha 747,24
Catalunya 226,98
Comunidad de Madrid 49,87
Comunidad Foral de Navarra 88,92
Comunidad Valenciana 132,80
Extremadura 580,02
Galicia 579,35
Illes Balears 39,76
La Rioja 45,55
País Vasco 56,71
Principado de Asturias 211,60
Región de Murcia 142,77
Intervenciones nacionales 154,81

 FONS AGE => 30% nacional amb FEADER màx per regió -> 90,26 MEUR

CAT 4,2%



Pla Financer. Reducció fons FEADER. 

FEADER 2014 - 2022 2023 - 2027

IMPORT TOTAL 449.504.629,00 226.985.750,00
ANUALITATS FEADER 
ANUAL 9 anys 5 anys
MITJANA FEADER ANUAL

49.944.958,78 45.397.150,60

Reducció (%) 9,1
Reducció anual
(EUR) 4.547.808,18

Plantejament per compensar disminució fons europeus:  

• Línies d’ajut cofinançades amb FEADER dins del Pla Estratègic de la PAC

• Línies d’ajut exclusivament finançades amb fons DACC 



Pla financer

Objectiu d’incrementar pressupost malgrat davallada fons
europeus.

Fons DACC: S’ha calculat l’equivalència a 5 anys de la despesa
DACC per tal de mantenir el mateix esforç financer de la Generalitat
de Catalunya i de forma addicional ha augmentat en 17,6 MEUR per
l’increment del cost de vida.



Pla Financer 

• Cofinançat amb FEADER i fons 
AGE.

• Aprovació en el marc del PEPAC.
• Compliment execució norma n+2
• Manteniment ambició ambiental
• Assignació mínima per 

determinades intervencions 
(ambició ambiental, joves, Leader)

• Finançat amb fons DACC 
exclusivament.

• Aprovació a través d’ajuts d’Estat.
• No subjecte norma n+2
• Sense compliment ambició 

ambiental
• Sense assignació mínima per 

intervencions

PDR.PEPAC 
527,8 M EUR

PDR.DACC 
105 M EUR



Pla Financer. Dotació pressupostària per fons

AGE
90,2 M EUR

FEADER 
226,9 M EURGENCAT

210,6 M EUR
GENCAT
105,5 M EUR

PDR.CAT
632,8 M EUR
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Intervencions per reptes estratègics i assignació 
pressupostària

INTENSIFICAR ESFORÇ 
MEDIAMBIENTAL
Mesures agroambientals
Inversions de mitigació del canvi 
climàtic i de benestar animal
Inversions forestals productives i no 
productives
Inversions no productives
Cooperació per al medi ambient

SECTOR AGRARI 
INTEL.LIGENT I FORT
Competitivitat explotacions 
agràries
Zones amb Limitacions 
Naturals

RELLEU 
GENERACIONAL
I TEIXIT 
SOCIOECONÒMIC
Incorporació de joves
Leader

INNOVACIÓ
Cooperació grups operatius 
Transferència de 
coneixements 
Assessorament sector 
agrari 

253 MEUR

144 MEUR

95 MEUR

26 MEUR



Agroambientals 23-27 I

Operació Resum
Conreus sostenibles Beneficiaris: Titulars d’explotacions agràries.

Descripció: Ajut pels costos i lucre cessant de la realització de compromisos que 
fomentin els conreus sostenibles, amb certificació del CCPI o equivalent i 
increment de la fertilització orgànica.

Pastures sostenibles Beneficiaris: Titulars d’explotacions agràries amb prats de dall. 

Descripció: Ajut per la realització de compromisos que fomentin la conservació 
de prats de dall. Els compromisos se centren en els treballs que garanteixin la 
conservació dels hàbitats, els aprofitaments ramaders i promoguin la biodiversitat.

Apicultura sostenible Beneficiaris: Titulars d’explotacions apícoles.

Descripció: Ajuda per la realització de compromisos que fomentin un ecosistema 
equilibrat entre pol·linitzadors silvestres i colònies d’abelles apis melllifera.

Protecció de l’avifauna 
(ZEPAS)

Beneficiaris: Titulars d’explotacions agràries.

Descripció: Ajuda per la realització de compromisos que fomentin les tècniques 
agronòmiques que afavoreixin l’hàbitat de l’avifauna, com la gestió dels cereals, la 
superfície dels guarets o lliures de sembra, o el guaret d’alfals. 



Agroambientals 23-27 II

Operació Resum
Hàbitats (arròs) Beneficiaris: Titulars d’explotacions agràries.

Descripció: Ajut per a ‘establiment d’un sistema de gestió d’arrossars amb un 
elevat grau de sostenibilitat i ajut per a preservar les closes.

Sistemes alternatius a la 
lluita química

Beneficiaris: Titulars d’explotacions agràries. 

Descripció: Ajut pel foment de  la lluita alternativa a l’ús de químics en cultius de 
fruiters, vinya, olivera, cítrics, ornamental, extensius i hortalisses. Tot mitjançant 
l’ús de sistemes biològics, confusió sexual i la captura massiva.

Producció ecològica Beneficiaris: Titulars d’explotacions agràries.

Descripció: Pagament per superfície per la realització de pràctiques certificades 
ecològiques respectuoses amb el medi ambient i la mitigació del canvi climàtic.

Benestar animal Beneficiaris: Titulars d’explotacions ramaderes porcines.

Descripció: Ajut per a la realització de compromisos que fomentin el benestar 
dels animals mitjançant l’increment de superfície per animal, el material 
d’enriquiment i el control de NH3.

Recursos genètics Beneficiaris: Entitats de conservació i titulars d’explotacions agràries.

Descripció: Ajuda a les actuacions que fomentin la conservació dels recursos 
fitogenètics i zootècnics d’interès agrícola i ramader. 



Zones amb limitacions i Inversions forestals 23-27

Operació Resum

ZLN Beneficiaris: Agricultors professionals

Descripció: Suport a la renda de les explotacions localitzades a zones amb 
limitacions naturals o altres limitacions per aproximar la seva rendibilitat a la 
resta del territori.

Inversions forestals 
productives

Beneficiaris: Titulars forestals, persones individuals, agrupacions o empreses 
d’aprofitaments, i empreses de primera transformació.

Descripció: Ajut a les inversions que fomentin la gestió forestal sostenible 
mitjançant l’adquisició de maquinaria nova i construcció i adquisició de bens 
immobles.

Inversions forestals no 
productives

Beneficiaris: Titulars forestals, titulars individuals i agrupacions d’aprofitaments i 
agricultors (en cas de forestació de terres agrícoles o sistemes agroforestals)

Descripció: Ajut a les inversions que fomentin la gestió forestal sostenible i la  
prevenció d’incendis forestals, mitjançant les inversions en implantació de massa 
forestal, l’elaboració de projectes, el tractament de la vegetació existent, la 
preparació del terreny i les infraestructures de treball i conservació.



Inversions productives i no productives 23-27

Operació Resum
Serveis bàsics en el MN Beneficiaris: PF, PJ, Consorcis del sector públic de la Generalitat de Catalunya

Descripció: Ajut a inversions i actuacions que contribueixin a revertir la pèrdua 
de biodiversitat i afavoreixin els serveis ecosistèmics mitjançant l’elaboració de 
plans de recuperació  i conservació. 

Inversions en mitigació 
del canvi climàtic

Beneficiaris: Agricultors professionals.

Descripció: Ajuda a inversions que redueixin l’impacte ambiental i promoguin 
l’adaptació al canvi climàtic mitjançant les inversions en gestió eficient dels 
recursos, l’eficiència energètica, el benestar animal, i la bioseguretat.

Competitivitat Beneficiaris: Agricultors professionals.

Descripció: Ajut a inversions que promoguin la modernització de les explotacions 
a llarg termini. Millorant l’explotació, els regadius, la maquinaria, i el programari 
informàtic. També inclou inversions en cultius llenyosos.

Joves agricultors Beneficiaris: Joves agricultors

Descripció: Ajut a la primera instal·lació de persones joves agricultores, 
fomentant el relleu generacional, i adoptant mesures concretes per reduir la 
bretxa de gènere, entre d’altres actuacions.



Cooperació i Formació 23-27

Operació Resum
LEADER Beneficiaris: Actors territorials públics i privats i els GAL 

Descripció: Ajut pel foment d’actuacions que promoguin estratègies de 
desenvolupament local participatiu (GAL) que tinguin impacte a la zona rural. 

Cooperació grups 
operatius - AEI

Beneficiaris: Productors agraris i forestals, agrupacions, empreses del sector 
agroalimentari i forestal, artesans, comunitats de regants, GAL i clústers.

Descripció: Ajut a la promoció i foment del coneixement, la innovació i la 
investigació pels agricultors i els seus assessors. 

Cooperació ambient Beneficiaris: Comunitats regants - Arrossars.
Descripció: Ajut per desenvolupar i executar projectes que contribueixin a la 
reducció d'herbicides i la implementació de l'ús de productes i tècniques més 
respectuoses amb el medi ambient.

Formació Beneficiaris: universitats, centres de recerca, centres tecnològics i entitats 
vinculades 
Descripció: Ajut per activitats de demostració tals com projectes, assajos, 
explotacions pilot, itineraris demostratius, entre d’altres. Podran ser individuals o 
col·laboratius.

Assessorament Beneficiaris: entitats d’assessorament

Descripció: Ajut per a l’obtenció de serveis d’assessorament a empreses 
agroalimentàries i forestals que s’hagin d’integrar en l’AKIS.



Intervencions de desenvolupament rural - Fitxes

• Especificitats Catalunya: Elements regionals

• Àmbit d’aplicació territorial
• Objectius específics i transversals relacionats
• Necessitats
• Indicadors de resultat
• Disseny, requisits i condicions d’admissibilitat
• Identificació de la línia de base
• Forma i % d’ajut/imports i mètode de càlcul
• Informació sobre ajuts estatals 
• Informació addicional
• Compliment amb la OMC
• Imports unitaris planificats i quadre financer amb resultats (per 

anualitats)



Leader 23-27. Delimitació territorial

Comarca Inclusió a Leader 2023-2027

Alt Empordà
Colera, el Port de la Selva, la
Selva de Mar, Sant Mori, Saus,
Camallera i Llampaies

Alt Penedès Mediona, Pontons
Baix 
Empordà Garrigoles, Vilopriu

Gironès Viladasens
Osona Malla i Tavèrnoles
Pla de 
l'Estany Crespià

Segrià Montoliu de Lleida, Soses i
Torres de Segre

Selva Brunyola i Sant Martí Sapresa
Vallès 
Occidental Gallifa i Sant Llorenç Savall
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Intervencions PDR.DACC

Operació Resum
Qualitat Beneficiaris: Consells reguladors

Descripció: Ajuda a la promoció de programes de qualitat de la UE que ofereixin 
garanties sobre origen, qualitat, característiques i procés de producció del 
producte.

Formació Beneficiaris: Escoles agràries del DACC

Descripció: Ajut per actuacions de promoció de coneixement en matèria agrària, 
forestal i ramadera que ajudi a augmentar la competitivitat de les explotacions. 

Transformació i 
comercialització

Beneficiaris: Persones físiques i jurídiques i agrupacions que transformen i 
comercialitzen productes agroalimentaris

Descripció: Ajut a les inversions que millorin la competitivitat de les empreses i 
indústries, augmentant el seu valor afegit i fomentant la internacionalització. 

Inversions per a la 
diversificació de les 
explotacions

Beneficiaris: Persones físiques i jurídiques titulars d’explotacions agràries

Descripció: Ajut per a inversions de diversificació de les explotacions agràries.



Intervencions PDR.DACC

Operació Resum
Cooperació AEI FINANÇAMENT NACIONAL ADDICIONAL A LA MESURA DEL PDR.PEPAC

Joves FINANÇAMENT NACIONAL ADDICIONAL A LA MESURA DEL PDR.PEPAC

Inversions en mitigació 
del canvi climàtic 

FINANÇAMENT NACIONAL ADDICIONAL A LA MESURA DEL PDR.PEPAC

Inversions en 
infraestructures agràries

Beneficiaris: Comunitats de regants

Descripció: Ajut a la modernització de regadius, entre altres. 



Pressupost per intervencions PDR.cat

Grups d’Intervencions PDR.PEPAC PDR.DACC

Compromisos agroambientals 195.000.000 0
Zones Limitacions Naturals 48.000.000 0
Inversions de mitigació canvi climàtic en explotacions 
agràries 15.000.000 20.000.000

Millora competitivitat 96.000.000 0
Indústries agroalimentàries 0 45.000.000
Regadius i infraestructures 0 Pendent
Inversions en medi natural 8.000.000 0
Diversificació 0 6.000.000
Paquet forestal 30.000.000 0
Paquet Joves 50.000.000 10.000.000
Innovació 15.000.000 10.000.000
Leader 45.000.000 0
Cooperació per al medi ambient 5.000.000 0
Formació 5.500.000 6.000.000
Assessorament 5.500.000
Qualitat 0 8.000.000
Assistència tècnica 9.873.837 0
TOTAL 527.873.837 105.000.000



Pes intervencions PDR.PEPAC Comparativa ES - CAT

Compromiso
s de gestió

38%

ZLN
9%

Inversions
29%

Joves
10%

Cooperació
12%

Formació
2%

Ring Fencing ES CAT
Ambiental 47,77 50,39
Leader 10,03 8,52
Joves 7 9,47



Índex part ajuts sostenibilitat PDR.PEPAC 23-27

1. Equivalència línies PDR 14-22 i PDR.PEPAC 23-27
2. Anualitats i convivència amb noves línies
3. Assignació financera per línies
4. Comparativa de primes
5. Anàlisi de cada línia



1. EQUIVALÈNCIA NOVES LÍNIES I ANTIGUES
PDR 2014-2022 PDR.PEPAC 2023-2027

3XX Ajuts agroambientals 6501 Ajuts agroambientals
367 Producció integrada 6501.2 Conreus sostenibles
363 Gestió i recuperació de prats de dall 6501.3 Pastures sostenibles
365 Apicultura per a la millora de la biodiversitat 6501.4 Apicultura sostenible

364 Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura  
2000 6501.5 Protecció de l’avifauna en zones estepàries de Xarxa

Natura 2000

362 Gestió sostenible de zones humides
6501.6 Manteniment i millora d’hàbitats en zones humides 

(arròs)

6501.6 Manteniment i millora d’hàbitats en zones 
humides (closes)

366 Sistemes alternatius a la lluita química 6501.7 Sistemes alternatius a la lluita química
368 Conservació de races autòctones 6505.1 Conservació de recursos genètics ramaders
371 Biodiversitat cultivada 6505.2 Conservació de recursos genètics agrícoles – entitats

6505.2 Conservació de recursos genètics agrícoles –
agricultors

369 Gestió de la fertilització
372 Agricultura ecològica

6503 Producció agrària ecològica
373 Ramaderia ecològica

6504 Benestar animal

303 Compensació a les zones amb limitacions  
naturals o altres limitacions específiques 6613 Compensació a les zones amb limitacions naturals o 

específiques



2. ANUALITATS I CONVIVÈNCIA NOVES LÍNIES

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Millora hàbitats esteparis 
XN 2000 (364)

NOVA NOVA NOVA 2 - 3 - 5 3
Convivència durant 2 anys (23-24) amb 
el nou ajut de Proteccio de l'avifauna

Agricultura ecològica (372) NOVA NOVA NOVA NOVA 2 - 3 - 4 - 5 3 - 5
Convivència durant 2 anys (23-24) amb 
el nou ajut de Producció ecològica

Ramaderia ecològica (373) NOVA NOVA NOVA NOVA 2 - 3 - 4 - 5 3 - 5
Convivència durant 2 anys (23-24) amb 
el nou ajut de Producció ecològica

(5 anys) (5 anys) (3 anys) (3 anys)

POSSIBLES ANUALITATS



3. ASSIGNACIÓ FINANCERA PER LÍNIES

2024 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL CPP
6501 Ajuts agroambientals
6501.2 CONREUS SOSTENIBLES 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 0 25.500.000 80%
6501.3 PASTURES SOSTENIBLES 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000 0 4.800.000 -
6501.4 APICULTURA SOSTENIBLE 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 5.000.000 -
6501.5 PROTECCIÓ DE L'AVIFAUNA EN ZONES ESTEPÀRIES DE XARXA NATURA 2000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 0 3.200.000 -
6501.6 MANTENIMENT I MILLORA D'HÀBITATS EN ZONES HUMIDES (arròs) 4.586.400 4.586.400 4.586.400 4.586.400 4.586.400 0 22.932.000 -
6501.6 MANTENIMENT I MILLORA D'HÀBITATS EN ZONES HUMIDES (closes) 213.600 213.600 213.600 213.600 213.600 0 1.068.000 -
6501.7 SISTEMES ALTERNATIUS A LA LLUITA QUÍMICA 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000 0 24.500.000 80%
6505.1 CONSERVACIÓ DE RECURSOS GENÈTICS RAMADERS 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 0 8.000.000 -
6505.2 CONSERVACIÓ DE RECURSOS GENÈTICS AGRÍCOLES - ENTITATS 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 1.500.000 -
6505.2 CONSERVACIÓ DE RECURSOS GENÈTICS AGRÍCOLES - AGRICULTORS 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 500.000 -

6503 PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA 17.219.994 18.207.862 19.197.844 20.189.982 21.184.317 96.000.000
70% eco
80% conv

6504 BENESTAR ANIMAL 500.000 500.000 500.000 250.000 250.000 2.000.000 -
6613  Zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 0 48.000.000 -

TOTALS 36.819.994 50.107.862 51.097.844 51.839.982 52.834.317 300.000 243.000.000

AJUTS PE 2023-2027



 Manteniment PLURIANUAL de compromisos: 
Quan el sol·licitant s’acull a l’ajut, es compromet a mantenir els compromisos durant 5 anys. 
(EXCEPTE BENESTAR ANIMAL i ZLN)
 Reducció de superfície:
No es pot reduir més del 20% de la superfície acollida al compromís subscrit inicialment, 
durant els següents anys dels compromís plurianual adquirit 
 No hi ha pla agroambiental
 Es revisarà el sistema de revocacions i incompliments compromisos
 Es revisarà el procés de comparació superfícies
 Censos mitjans d’animals en lloc de a data 1 de gener
 Incompatibilitats amb ecorègims en algunes línies

4. QÜESTIONS COMUNES A TOTS ELS AJUTS A LA 
SOSTENIBILITAT 



6501.2 CONREUS SOSTENIBLES

Fomentar l’ús racional dels recursos per part de les explotacions 
agràries, augmentant la sostenibilitat ambiental. 

Beneficiaris: Titulars 
explotacions agrícoles

25,5 MEUR/5 
anys

Prima 
anual 
(€/ha)

Degressivitat

Percentatge de 
l’import: 100%

Percentatge de
l’import: 60%

Percentatge de l’import: 30%

1. Cultius herbacis 99,20 ≤60 ha >60-≤120 ha >120 ha

2. Cultius llenyosos 138,40 ≤30 ha >30 – ≤60 ha >60 ha

3. Cultius hortícoles 122,40 ≤30 ha >30 – ≤60 ha >60 ha

Producció Integrada amb 
compromisos addicionals

Tràmit i inici 
DUN 2023



6501.2 CONREUS SOSTENIBLES

REQUISITS
Inscripció al CCPI o registre equivalent, en el termini que s’estableixi.
Superfície mínima (1 ha per a tots els cultius excepte i per horta 0,5 ha).

COMPROMISOS
Excloents:

E01: Certificació del CCPI o equivalent.
Principals: 

P01: Com a mínim un 20% de les unitats fertilitzants de nitrogen que
s'utilitzen en l'explotació, hauran de procedir de fertilitzants orgànics que
aportin matèria orgànica al sòl. Per al càlcul del percentatge es tindran en
compte únicament les parcel·les certificades.

Secundaris:
S01: Formació en matèria de sostenibilitat d'acord amb el que s'estableix en
la convocatòria.



6501.3 PASTURES SOSTENIBLES

Fomentar la conservació dels ecosistemes de prats de sega per tal 
d'aconseguir un mosaic paisatgístic i la millora de la biodiversitat. 

Beneficiaris: Titulars 
explotacions agrícoles

4,8 MEUR/5 
anys

Prima 
anual 
(€/ha)

Degressivitat

Percentatge de 
l’import: 100%

Percentatge de
l’import: 60%

Percentatge de l’import: 30%

166 ≤60 ha >60-≤120 ha >120 ha

Treballs culturals i 
racionalització 
aprofitaments ramaders 
(1,2 UBM/ha)

Tràmit i inici 
DUN 2023

No actuació de 
recuperació ni de 
resembra

Nou compromís de dall anual sense aprofitament farratger



6501.3 PASTURES SOSTENIBLES

REQUISITS
Les superfícies auxiliables per a l'ajuda són els prats de sega definits com a formacions
herbàcies seminaturals amb una gran diversitat florísitica de gramínies, lleguminoses i altres
herbacis, i que la seva conservació està totalment relacionada amb l'activitat agrària.
Realitzar com a mínim una sega anual que podrà complementar-se amb l'aprofitament a dent
amb animals de la pròpia explotació.
En cas que a més de la sega es realitzi aprofitament a dent, s'haurà de respectar una càrrega
ramadera anual màxima de 1,2 UBM/ha.
No són auxiliables les superfícies d'aprofitament en comú.
La superfície mínima per a poder acollir-se a l'ajuda és de 0,5 ha.

COMPROMISOS
Bàsics:

B01. Sega anual sense aprofitament farratger després de la floració i sembrat natural
sobre el 20% de la superfície compromesa inicialment, per a afavorir la regeneració
natural del prat.
B02. Conservar els marges perimetrals a fi de mantenir la connectivitat dels sistemes de
pasturatge, mitjançant desbrossat mecànic, mantenint la vegetació arbustiva
i/o arbòrea.

Principals:
P01. No es permet aplicar ni herbicides ni fungicides en els marges.
P02. No es permet aixecar el prat.



6501.4 APICULTURA SOSTENIBLE

Establir un equilibri entre la presència de colònies d'abella mel·lífera 
en règim d'explotació amb altres pol·linitzadors silvestres. 

Beneficiaris: Titulars 
explotacions apícoles

5 MEUR/5 
anys

Prima 
anual 

(€/arna)

Degressivitat

Percentatge de 
l’import: 100%

Percentatge de
l’import: 60%

Percentatge de l’import: 30%

14 ≤600 arnes >600-≤1200 arnes >1200 arnes

Afavorir races i ecotips 
locals

Tràmit i inici 
DUN 2023

Majors limitacions en 
assentaments en 
espais naturals 
protegits

No diferències entre 
assentaments  transhumants 
i estants. No comunicació de 
moviments

Incompatible amb ajut sector 
apícola per pol·linització. 

L’ajut es pagarà per arna. 



6501.4 APICULTURA SOSTENIBLE

REQUISITS
•Nombre mínim d’arnes és de 150.
•Únicament es subvencionarà l'ús de la raça autòctona, Apis mel·lífera iberiensis i les seves
varietats i ecotips locals.

COMPROMISOS
Principals:

P01. La densitat ha de ser d'1 rusc per cada 2 ha de vegetació autòctona aprofitable per a les abelles.
P02. Cada abellar no tindrà més de 80 arnes. En el cas d'assentaments situats en espais naturals
protegits, es reduirà el nombre d’arnes a un màxim de 40.
P03. La distància entre els assentaments serà superior a 1 km



6501.5 PROTECCIÓ DE L’AVIFAUNA en zones 
estepàries XN2000

PRIMA 
(€/ha) 100% 60% 30%

1. GESTIÓ DE CEREALS
Secà occidental 60 ≤60 ha >60 i ≤120 ha > 120 ha
Secà oriental 66

2. GESTIÓ DE SUPERFÍCIES LLIURES DE SEMBRA I/O GUARETS Secà occidental 249
Secà oriental 308

3. GUARET SEMBRAT AMB ALFALS Secà occidental 268
Secà oriental 327

Revaloritzar les àrees de cultius de secà dins de la ZEPA amb tècniques 
agronòmiques que afavoreixin l'hàbitat de l'avifauna i incrementin les 
seves poblacions. 

Beneficiaris: Titulars 
explotacions agrícoles

Adaptar pràctiques 
tradicionals en ZEPA

Tràmit i inici 
DUN 2023

3,2 MEUR/5 
anys

Secans orientals i 
secans occidentals 
Plana de Lleida

Treball previ workshop
amb sector i entitats 
ambientals

Revisió dels tractaments i la 
seva periodicitat

1. GESTIÓ DE 
CEREALS

2. GESTIÓ DE SUPERFICIES 
LLIURES DE SEMBRA/GUARETS

3. GESTIÓ DE GUARETS 
SEMBRATS AMB ALFALS



6501.5 PROTECCIÓ DE L’AVIFAUNA en zones 
estepàries XN2000

REQUISITS
Sol·licitar l’actuació 1 i la 2 i/o 3.

Ser persona titular d'explotacions agràries amb cereals d'hivern de secà dins de la
zona ZEPA dels secans occidentals (Pla de l’Unilla, Secans de la Noguera, Secans de Mas
de Melons-Alfés i Secans del Segrià i Utxesa) i/o dels secans orientals (Anglesola-
Vilagrassa, Bellmunt-Almenara, Plans de Sió i Secans de Belianes-Preixana).

La superfície auxiliable de les tres actuacions és aquella situada en les ZEPAs indicades.

La superfície lliure de sembra i/o guaret (inclòs el guaret sembrat), ha de ser almenys d'un 
10% de la superfície de cereal acollida a l'actuació de gestió de cereals.

S'estableixen les següents superfícies mínimes per a poder acollir-se a l'ajut:
- La superfície de cereal d'hivern ha de ser almenys de 2 ha.
- La superfície lliure de sembra i/o guaret (inclòs el guaret sembrat), ha de ser almenys de 
0,5 ha



6501.5 PROTECCIÓ DE L’AVIFAUNA en zones 
estepàries XN2000

COMPROMISOS GESTIÓ DE CEREALS
Bàsics:

B01: Efectuar la collita del cereal a partir del:
- 1 de juny en les ZEPAs “Secans de Mas de Melons-Alfés” i “Secans del Segrià i Utxesa”.
- 15 de juny en les ZEPAs “Pla de l’Unilla” i “Secans de la Noguera”.
- 22 de juny en les ZEPAs "Secans de Belianes-Preixana", "Plans de Sió", "Anglesola-
Vilagrassa" i Bellmunt-Almenara".

B02: Mantenir el rostoll del cereal fins a l'1 de setembre 

Principals:
P01: Es permet realitzar un únic tractament insecticida en el mateix recinte, durant el període de 5 
anys.
P02: Es permet realitzar un únic tractament fungicida en el mateix recinte, durant el període de 5 
anys.
P03: Es permet realitzar un màxim de dos tractaments herbicides anuals en el mateix recinte. La 
resta de les operacions en el desherbatge es realitzaran de manera mecànica.
P04: No es permet el pasturatge dels rostolls de cereal des de la sega fins al 15 de juliol en tots els 
secans orientals i des de la sega fins a l'1 de setembre en els secans occidentals.



6501.5 PROTECCIÓ DE L’AVIFAUNA en zones 
estepàries XN2000

COMPROMISOS GESTIÓ DE SUPERFÍCIES LLIURES DE SEMBRA I/O GUARETS 
Bàsics:

B01: No es permet cap tractament amb fitosanitaris, herbicides, aplicació de fertilitzants o qualsevol 
tractament químic.
B02: No es permet cap tractament mecànic o treball agrícola, a excepció de la sega i el llaurat de l'1 
de setembre al 15 d'abril en els secans occidentals i del 15 d'agost a l'1 d'abril en els secans 
orientals.

Principals:

P01:Aquestes superfícies han de tenir un mínim de coberta herbàcia durant el període en el qual no 
es permeten els tractaments mecànics.
P02: Realitzar anualment almenys una operació de sega, de llaurat o de pasturatge, respectant les 
dates establertes en la resta de compromisos.
P03: Es permet canviar anualment d'ubicació, a partir de l'1 de setembre.
P04: No es permet el pasturatge entre el 15 d'abril i el 15 de juliol en tots els secans orientals i entre 
el 15 d'abril i l'1 de setembre en els secans occidentals.



6501.5 PROTECCIÓ DE L’AVIFAUNA en zones 
estepàries XN2000

COMPROMISOS GUARET SEMBRAT AMB ALFALS 
Excloents:

E01: Realitzar el primer any de sol·licitud de la superfície, una sembra d'alfals amb les dosis que 
s'estableixin en les bases reguladores de l'ajut. 

Principals:
P01: Realitzar anualment almenys una operació de picat o sega (exceptuant l'any de la implantació),
respectant les dates establertes en la resta de compromisos.
P02: Es permet canviar d'ubicació després de cinc anys agrícoles seguits. En el cas de mala
implantació de l'alfals i prèvia visita tècnica, es permetrà aixecar el guaret sembrat als tres anys,
tenint en compte que s'ha de mantenir la superfície de guaret sembrat compromesa inicialment, ja
sigui en la mateixa ubicació o en una altra
P03: No es permet cap mena de tractament amb fitosanitaris o herbicides, aplicació de fertilitzants, a
excepció del moment de la sembra de l'alfals, quan es podrà aplicar un sol tractament herbicida pre-
sembra per a afavorir la implantació de l'alfals.
P04: No es permet cap tractament mecànic o treball agrícola, a excepció del picat o sega i retirada de
l'alfals de l'1 de setembre al 15 d'abril en els secans occidentals i del 15 d'agost a l'1 d'abril en els
orientals.
P05: No es permet el pasturatge



6501.6 Manteniment i millora d’HÀBITATS en zones 
humides

Establiment d’un sistema de gestió a les zones agràries humides que 
es troben en espais naturals protegits, amb l’objectiu de mantenir la 
biodiversitat. 

Beneficiaris: 
Titulars explotacions 
agrícoles

24 
MEUR/5 

anys

Tràmit i 
inici DUN 
2023

1. CONREUS 
INNUNDATS 
(ARRÒS)

2. PASTURES 
INNUNDABLES
(CLOSES)

Actuació Import prima 
€/ha

Degressivitat
Percentatge
de l’import: 

100%

Percentatge
de 

l’import: 60%

Percentatge de 
l’import: 30%

Arròs 247 ≤80 ha >80 i ≤160 ha > 160 ha
Manteniment closes 303
Recuperació closes 524
Recuperació joncs i 

canyís
326



REQUISITS
Superfície mínima d’arròs de 0,5 ha.
Es podran beneficiar les superfície ubicades en els
municipis següent:

• Al Delta de l’Ebre: l'Ampolla, Deltebre, l'Aldea,
Camarles, Sant Jaume d'Enveja, Amposta, Sant
Carles de la Ràpita, Tortosa i Roquetes.

• Als Aiguamolls de l'Empordà i Montgrí, Illes Medes i
Baix Ter: Pau, Palau-saverdera, Castelló
d'Empúries, Sant Pere Pescador, Pedret i Marçà,
l'Escala, Roses, l'Armentera, Peralada, Pals,
Torroella de Montgrí, Fontanilles, Palau-sator,
Gualta, Bellcaire d'Empordà i Riumors.

 Queden excloses les superfícies que en el
període anterior hagin rebut l’ajut de recuperació
i/o conservació de pastures inundables.

6501.6 Manteniment i millora d’HÀBITATS en zones 
humides (arròs)

Establiment d’un sistema de gestió dels arrossars amb un elevat grau 
de sostenibilitat preservant les mesures de protecció adequades dels 
hàbitats considerats d’interès comunitari.

No inclou 
compromís de llavor 
certificada

Control 
males herbes 
7165

Butomus
umbellatus

22,93 
MEUR/5 

anys

COMPROMISOS
Principals:

P01: Realitzar els tractaments contra el Chilo
suppresalis mitjançant tractaments
obligatoris de captura massiva o confusió
sexual.
P02: Del primer d’octubre a l’últim de març, el
control de males herbes es realitzarà de
manera mecànica. En la superfície acollida a
l’ajut, on es detecti l’espècie Butomus
umbellatus, el control de les males herbes ha
de garantir la conservació d’aquesta espècie
protegida.



6501.6 Manteniment i millora d’HÀBITATS en zones 
humides (closes)

Manteniment i recuperació de pastures inundables (closes) riques 
en gramínies i lleguminoses envoltades per canals de sèquies de 
drenatge i arbres de ribera.

Treballs previs amb 
Parc Aiguamolls

1,07 
MEUR/5 

anys

Resembres i 
dall cada 5 
anys

Cobertura 
vegetal del 
100%

REQUISITS
Superficie mínima de pastures inundables d'1 ha.

Es podran beneficiar de les ajudes les persones titulars d'explotacions agràries amb superfícies situades en els
següents municipis:

Pau, Palau-saverdera, Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, Pedret i Marçà, l'Escala, Roses, l'Armentera, Peralada, Pals,
Torroella de Montgrí, Fontanilles, Palau-sator, Gualta, Bellcaire d'Empordà i Riumors.

La superfície auxiliable ha de ser identificada com a pastura inundable a mantenir o a recuperar per part de la 
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural, tret que ja s'hagués identificat com a tal en l'anterior PDR



6501.6 Manteniment i millora d’HÀBITATS en zones 
humides (closes)

MANTENIMENT 
B01: No es permet l'ús d'agroquímics com a plaguicides, insecticides i herbicides.
B02: No es permet l'aixecament del prat o pastura i de llaurar la seva superfície.
P01: Mantenir el camp inundat amb aigua dolça un mínim de tres dies seguits, almenys una 
vegada a l'any, amb la finalitat de disminuir la salinitat del sòl per l'efecte de dissolució de les 
sals. Per a això s'ha de mantenir en bones condicions la xarxa de regs i drenatges, així com 
una altura suficient dels marges per a assegurar la correcta inundació del recinte.
P02: Mínim d'una sega anual, amb la finalitat de compatibilitzar l'obtenció d'un farratge 
nutritiu i digestible per als animals amb el foment de la biodiversitat de flora i fauna i el 
control de plantes no pròpies dels tancats com el jonc (Juncus acutus) o el canyís 
(Phragmites australis).
P03: Realitzar una vegada en el període de cinc anys una sega sense aprofitament farratger
finalitzada la maduració de les gramínies per a afavorir la regeneració natural del prat.
P04: Mínim d'una ressembra en el període de 5 anys per a la millora de la biodiversitat amb 
tècniques manuals o de sembra directa. La ressembrada es realitzarà amb les espècies que 
es determinin en les bases reguladores de l'ajuda.
P05: Evitar la proliferació d'arbustos i arbres en el prat.
P06: En el cas que hi hagi aprofitament ramader i a fi d'evitar el sobrepastoreig, s'ha de 
mantenir el 100% de coberta vegetal. No es permet l'entrada d'animals en la pastura quan el 
sòl estigui saturat.



6501.6 Manteniment i millora d’HÀBITATS en zones 
humides (closes)

RECUPERACIÓ
B01: En el primer any s'ha de realitzar la preparació del terreny i sembra de pratenses autòctones 
amb les espècies que es determinin en les bases reguladores de l'ajut.
B02: No es permet l'ús d'agroquímics com a plaguicides, insecticides i herbicides.
B03: No es permet l'aixecament del prat o pastura amb posterioritat a la seva implantació.
P01: Mantenir el camp inundat amb aigua dolça un mínim de tres dies seguits, almenys una
vegada a l'any, amb la finalitat de disminuir la salinitat del sòl per l'efecte de dissolució de les
sals. Per a això s'ha de mantenir en bones condicions la xarxa de regs i drenatges, així com una
altura suficient dels marges per a assegurar la correcta inundació del recinte.
P02: Mínim d'una sega anual, amb la finalitat de compatibilitzar l'obtenció d'un farratge nutritiu i
digestible per als animals amb el foment de la biodiversitat de flora i fauna i el control de plantes
no pròpies dels tancats com el jonc (Juncus acutus) o el canyís (Phragmites australis).
P03: Realitzar una vegada en el període de cinc anys una sega sense aprofitament farratger
finalitzada la maduració de les gramínies per a afavorir la regeneració natural del prat.
P04: Mínim d'una ressembra en el període de 5 anys per a la millora de la biodiversitat amb
tècniques manuals o de sembra directa.
P05: Evitar la proliferació d'arbustos i arbres en el prat.
P06: En el cas que hi hagi aprofitament ramader i a fi d'evitar el sobrepastoreig, s'ha de mantenir
el 100% de coberta vegetal. No es permet l'entrada d'animals en la pastura quan el sòl estigui
saturat.



6501.6 Manteniment i millora d’HÀBITATS en zones 
humides (closes)

JONCS/CANYÍS
B01: Realitzar almenys un desbrossament anual del recinte.
B02: No es permet l'ús d'agroquímics com a plaguicides, insecticides i herbicides.
P01: Mantenir el camp inundat amb aigua dolça un mínim de tres dies seguits, almenys 
una vegada a l'any, amb la finalitat de disminuir la salinitat del sòl per l'efecte de 
dissolució de les sals. Per a això s'ha de mantenir en bones condicions la xarxa de regs 
i drenatges, així com una altura suficient dels marges per a assegurar la correcta 
inundació del recinte.
P02: Evitar la proliferació d'arbustos i arbres en el prat.



6501.7 SISTEMES ALTERNATIUS A LA LLUITA 
QUÍMICA

Reducció de l'aplicació de productes químics mitjançant el foment 
de la utilització de sistemes alternatius a la lluita química contra 
plagues, malalties i males herbes en cultius de fruiters, vinya, 
olivera, cítrics, ornamentals, extensius i hortalisses, com són els 
sistemes de lluita biològica, la confusió sexual i la captura 
massiva, entre altres.

Beneficiaris: 
Titulars 
explotacions 
agrícoles

24,5
MEUR/5 

anys

Eliminació de les 
superfícies 
homogènies de 
conreu

Tràmit i inici 
DUN 2023

Lluita col·lectiva: 
Pertànyer a una 
ADV o inscrit al 
CPPI



6501.7 SALLQ
ACTUACIÓ PRIMA

(€/ha)
Degressivitat

100% 60% 30%
Fruiters de llavor - Captura massiva i mort de Ceratitis capitata (mosca) 122,40

<=30 >30 -<= 60 >60

Fruiters de llavor - Confusió sexual de Cydia pomonella (carpocapsa) 59,20
Fruiters de pinyol - Captura massiva i mort de Ceratitis capitata (mosca) 122,40
Fruiters de pinyol - Confusió sexual d'Anarsia lineatella (anarsia) 76,80
Fruiters de pinyol - Confusió sexual de Cydia molesta (grafolita) 51,20
Noguera - Confusió sexual de Cydia pomonella (carpocapsa) 85,60
Cítrics - Captura massiva i mort de Ceratitis capitata (mosca) 104,80
Cítrics - Confusió sexual de Aonidiella aurantii (poll rojo de California) 316,80
Vinya- Confusió sexual de Lobesia botrana (arna de la vid) 68,00
Olivera- Captura massiva o atracció i mort de Bactrocera oleae (mosca del Olivo) 86,40
Horta - Control biològic amb depredadors i/o parasitoides 320,00
Horta – Solarització 128,80
Horta – Marges 320,00
Maduixa - Control biològic amb depredadors 320,00
Ornamentals - Control biològic amb depredadors 320,00
Fruita de llavor - Confusió sexual de Cydia molesta (grafolita) 58,40
Fruita de llavor - Confusió sexual de Zeuzera pyrina (barrenador) 73,60
Fruita de llavor - Control biològic de Cacopsila pyrl (psila) 57,60
Avellaner i garrofer- Confusió sexual de Zeuzera pyrina (barrenador) 76,80
Cítrics - Captura massiva i mort de Delottococcus aberiae (cotonet de les Valls) 183,20
Cítrics - Control biològic de Delottococcus aberiae (cotonet de les Valls) 115,20
Olivera - Marges per al control de Bactrocera oleae (mosca de l’olivera) 47,20
Cítrics - Marges per al control de la aranya 47,20
Vinya - Marges per al control d’Empoasca vits (mosquit verd) 47,20
Cirerer - Marges para el control de Aphis fabae (plgó negre) 47,20
Fruiters - Marges para el control de trips i Cacopsila pyrl (psila) 47,20
Horta - Confusió sexual contra Tuta absoluta 106,40



REQUISITS
Pertànyer a una Agrupació de Defensa
Vegetal (ADV) o estar inscrit en el registre
de Productors de producció integrada amb
la totalitat de la superfície acollida a l'ajut i
complir les obligacions que es deriven.
La superfície mínima per a realitzar
l'actuació és d'1 ha per a tots els cultius,
excepte per als següents casos en els
quals la superfície mínima serà la que
s'indica:
- Hortícoles aire lliure: 0,5 ha
- Maduixa aire lliure: 0,5 ha
- Hortícoles sota coberta: 0,1 ha
- Maduixa sota coberta: 0,1 ha
- Ornamentals sota coberta: 0,1 ha
Poden realitzar-se canvis d'ubicació, de
cultiu i de sistema alternatiu aplicat
segons la plaga, sempre que es
mantingui al menys la superfície
compromesa inicialment.
Les plantacions joves no seran 
auxiliables quan la plaga no els afecti.

COMPROMISOS
Excloent:

E01: Utilitzar obligatòriament tècniques alternatives a la
lluita química contra plagues o malalties.
En cas que el nivell de plaga superi els límits de control,
es podran aplicar tractaments amb els productes
fitosanitaris autoritzats en el cultiu, amb autorització del
tècnic assessor en Gestió Integrada de Plagues
(GIP) d'una Agrupació de Defensa Vegetal (ADV) o de
producció integrada.
En el cas de cultius de fruiters de llavor, de pinyol i
cítrics, quan estiguin afectats per una o diverses de les
plagues assenyalades, s'aplicaran obligatòriament les
tècniques alternatives que s'assenyalen per a cada plaga
a la taula.

Principals:
P01: En cas de realitzar solarització, s'haurà de
disposar d'un informe del tècnic assessor de
l'Agrupació de Defensa Vegetal (ADV) o Producció
Integrada de la presència de nemàtodes i fongs
fitopatògens del sòl i cobrir el 100% de la superfície
compromesa durant els cinc anys del compromís,
com a mínim un mes a l'estiu.
P02: Per a la implantació de marges amb 
plantes reservoris de fauna auxiliar s'hauran 
d'utilitzar plantes herbàcies i arbustos de 
demostrada efectivitat i que indicarà el Servei de 
Sanitat Vegetal anualment en un llistat.

6501.7 SISTEMES ALTERNATIUS A LA LLUITA 
QUÍMICA



6503 PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA

Realització de pràctiques agràries ecològiques, més respectuoses 
amb el medi ambient i la mitigació del canvi climàtic.

Beneficiaris: 

Titulars explotacions 
agrícoles

Agricultura i ramaderia 
(conreus i pastures) en una 
mateixa línia. Inclou 
apicultura.

Ramaderia: 
coeficient 
multiplicador de 
la prima

DUN 
2023

96 MEUR

REQUISITS COMUNS:
Estar inscrit o haver sol·licitat la inscripció en el
CCPAE
En el cas de subrogació de superfícies, el canvi
de titularitat s'ha de sol·licitar en el registre
del CCPAE en el termini que s'estableixi en la
convocatòria d'ajut.
 S'establirà una superfície mínima per grup de 

cultius. 
 Herbacis extensius i aromàtiques : 1 ha
-Horticultura y fruticultura: 0,5 ha
-Arròs: 0,5 ha
-Olivera: 1 ha
-Fruita seca i tòfona: 0,5 ha
-Vinya: 1 ha
-Prats i pastures: 1 ha
-Apicultura: 300 ha (150 arnes)

Poden realitzar-se canvis d'ubicació i de cultiu, 
sempre que es mantingui almenys la superfície 
compromesa inicialment.

COMPROMISOS
Excloents:
E01: Obtenir la certificació del CCPAE
Principals:
P01: Acreditar la formació amb el curs bàsic de la
producció agroalimentària ecològica,
o El termini màxim per a la realització i homologació de la
formació s'establirà en la convocatòria d'ajut.
Quan la persona sol·licitant sigui una persona física, haurà
de ser ella mateixa qui realitzi el curs de formació.
o Quan sigui una persona jurídica, serà necessari que com
a mínim un/a de els/as socis/as assumeixi el compromís.
En aquest últim cas, alternativament, la persona jurídica
podrà designar una persona treballadora de l'empresa per
a assumir aquest compromís.
o Queden exemptes d'acreditar la formació les persones
sol·licitants que comptin a l'inici del compromís amb
experiència en producció ecològica superior a 5 anys.
Aquesta experiència s'acreditarà a través de la inscripció
en el CCPAE



6503 PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA

REQUISITS ESPECÍFICS EXPLOTACIONS RAMADERES:
En el cas d'en el cas de tenir una explotació ramadera activa certificada en el CCPAE:
o Es classificarà l'explotació segons l'espècie predominant i la tipologia de producció. La classificació és: 
avicultura, boví, equí, oví-caprí, porcí, mixta, cicle tancat i llet.
o S’establirà una superfície mínima per tipologia d’explotació ramadera:

o Avicultura: 20 UBM/ha
o Boví: 3 UBM/ha
o Equí: 2 UBM/ha
o Oví-cabrum: 2 UBM/ha
o Porcí: 4 UBM/ha
o Mixta: 2 UBM/ha
o Cicle tancat: 3 UBM/ha
o Llet: 2 UBM/ha

o S'establirà una superfície màxima de prats i pastures de 0,83 ha/UBM
o Per a les explotacions d'avicultura i/o porcines, s'establirà una superfície mínima de cultius herbacis, a 
definir.
o Segons la tipologia de l'explotació s'establirà un coeficient multiplicador de l'import calculat per a les 
superfícies d'herbacis i prats i pastures:

-Avicultura, boví, equí, porcí, mixta: 1,40
-Oví-cabrum, Cicle tancat i Llet: 2,00

-Les pastures seran auxiliables només en aquest cas



6503 PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA

PRIMES (€/ha) DEGRESSIVITAT
Conversi

ó
Mantenime

nt
100% de
l’import

60% de 
l’import

30% de 
l’import

Herbacis extensius i aromàtiques 
secà

218,40 
€/ha

121,80 €/ha ≤60 ha >60-≤120 ha >120 ha

Herbacis extensius i aromàtiques 
regadiu

303,20 
€/ha

164,50 €/ha ≤60 ha >60-≤120 ha >120 ha

Horticultura i fructicultura 720,00 
€/ha

630,00 €/ha ≤30 ha >30 – ≤60 ha
>60 ha

Arròs 612,80 
€/ha 317,80 €/ha

≤80 ha >80 – ≤160 ha >160 ha

Olivera 235,20 
€/ha 169,40 €/ha

≤30 ha >30 – ≤60 ha >60 ha

Fruita seca i tòfona 260,00 
€/ha 163,10 €/ha

≤30 ha >30 – ≤60 ha >60 ha

Vinya 368,00 
€/ha 162,40 €/ha

≤30 ha >30 – ≤60 ha >60 ha

Prats i pastures -
98,70 €/ha

≤60 ha >60-≤120 ha >120 ha

Apicultura - 12,60€/arna ≤600 arnes
>600-≤1200 

arnes
>1200 arnes



6504 BENESTAR ANIMAL
Millora del benestar animal de les explotacions porcines de Catalunya DUN 

2023

Beneficiaris: Titulars 
explotacions porcines

Línia nova 23-27 ↓↓caudofàgia 2 MEUR

REQUISITS:
Disposar d'un mesurador de nivells de NH3 i CO₂.
Disposar d’un cens mínim per categoria de 5 UBM. 
Es podrà exigir a través de les bases reguladores de l’ajut 
una capacitat màxima de l’explotació.

COMPROMISOS
Bàsics:

B01: Incrementar en un 25% la superfície de sòl
lliure de la qual haurà de disposar cada animal,
respecte als mínims obligatoris segons
normativa vigent.
B02: Controlar els nivells de NH3 i CO₂, mantenir-
los per sota de 2000 ppm (CO₂) i 20 ppm (NH3) i
posar aquestes dades a la disposició de
l'administració quan aquesta ho requereixi.

Principals:
P01: Facilitar material d'enriquiment de categoria
òptim. S'establirà un llistat de material i de la
quantitat que s'ha de facilitar.

ACTUACIÓ
Import 
prima 

€/UBM

DEGRESSIVITAT

100% 
de 

l’import

60% de 
l’import

30% de 
l’import

Mares 113 ≤100 
UBM

>100 i
≤200 
UBM

> 200 
UBM

Transició 138 ≤40 
UBM

>40 i
≤80 

UBM

> 80 
UBM

Engreix 26 ≤100 
UBM

>100 i
≤200 
UBM

> 200 
UBM



6505.1 CONSERVACIÓ DE RECURSOS GENÈTICS RAMADERS

Mantenir la variabilitat genètica de les poblacions ramaderes catalanes
i preservar de la desaparició aquelles races que formen part del
patrimoni genètic i cultural del territori, i que constitueixen la base de
les explotacions tradicionals respectuoses amb l'entorn i font de
productes ramaders de qualitat, però que, en l'actualitat, no tenen
suficient rendibilitat econòmica.

DUN 
2023

Beneficiaris: Titulars 
explotacions ramaderes

Equivalent 
races 14-22

Sense càrrega 
ramadera

SIGC

8 MEUR/5 
anys

REQUISITS
Només es pagarà l'ajut per als animals reproductors de
l'explotació inscrits en el llibre genealògic corresponent que
participin en el programa de millora de la raça.
Les explotacions han de disposar d'un cens mínim
d'animals reproductors de:

5 UBM en el cas d'animals bovins
5 UBM en el cas d'animals equins
3 UBM en el cas d'animals ovins 
3 UBM en el cas d'animals caprins

COMPROMISOS
Bàsics:

B01. Els animals de races autòctones han de
pasturar.

RAÇA PRIMA 
€/UBM

DEGRESSIVITAT

100% 60% 30%

Vaca de l’Albera 400

≤30 
UBM

>30 i 
≤60 
UBM

> 60 
UBM

Vaca Bruna dels
Pirineus 81

Vaca Pallaresa 400
Ovella Aranesa 200
Ovella Ripollesa 100
Ovella Xisqueta 100
Ovella Maellana 200
Cabra Blanca de
Rasquera 119

Cabra Pirinenca 119
Cavall Pirinenc 140
Ase Català 400



6505.2 CONSERVACIÓ DE RECURSOS GENÈTICS ENTITATS

Descripció i conservació dels recursos fitogenètics per a
l'agricultura i alimentació del territori de Catalunya. Les varietats
locals identificades s'inscriuran en el Catàleg de Varietats locals
d'interès agrari de Catalunya.

És també un objectiu fomentar el coneixement entre els propis
agricultors, les entitats i els consumidors sobre l'existència
d'aquestes varietats i canalitzar-les pels mercats locals mitjançant
el comerç de proximitat. També es vol fomentar el coneixement dels
PSC i de les PSUA i de les seves aplicacions en el sector agrícola
així com promoure la recopilació i l'intercanvi d'informació entre
organitzacions i realitzar activitats de divulgació.

DUN 
2023

1,5 MEUR
NO-
SIGC

Equivalent 
biodiversitat 
cultivada

Beneficiaris: 
Entitats de 
conservació

Prima fins a 
15.000 
eur/entitat

ACTUACIONS:
Conservació de varietats locals PSC i PSUA
Caracterització
Multiplicació de varietats locals
Realització d’anàlisis
Manteniment de bases de dades conjuntes
Prospecció i recopilació de coneixements etnobotànics
Realització d’activitats de divulgació



6505.2 CONSERVACIÓ DE RECURSOS GENÈTICS ENTITATS

REQUISITS comuns
Sol·licitar com a mínim les següents actuacions:

1) Conservació de varietats locals, PSC i PSUA
2) Manteniment de bases de dades conjunta

Les entitats hauran de disposar d'un responsable del projecte que serà una persona tècnica degudament 
formada que haurà d'assistir als cursos que a aquest efecte siguin convocats per l'Administració catalana

REQUISITS per actuació
ACTUACIÓ: Conservació de varietats locals PSC i PSUA

Requisit: El banc de germoplasma ha de conservar un mínim de 40 entrades, que poden incloure
tant varietats locals amb cicle vegetatiu anual, bianual i pluriennal com a entrades de varietats
d'espècies llenyoses (fruiters, vinya i olivera), així com PSC i PSUA.

ACTUACIÓ: Caracterització
Requisit: No seran subvencionables les varietats locals caracteritzades per més d'una entitat. En el
cas de varietats duplicades, el personal tècnic del DACC avaluarà les duplicitats i resoldrà a favor
d'una de les dues entitats, tenint en compte els criteris que s'estableixin en les bases reguladores
de l'ajut.
Requisit: Només es podran caracteritzar varietats locals i PSC i *PSUA que, prèviament, disposin
d'una memòria de caracterització normalitzada i aprovada per la Comissió Catalana de Varietats
Locals en el moment de certificar l'ajut.

ACTUACIÓ: Multiplicació de varietats locals
Requisit: No s'acceptarà la multiplicació i / o regeneració de varietats locals diferents a les inscrites
o en tràmit d'inscripció el Catàleg de varietats locals d'interès agrari de Catalunya.

ACTUACIÓ: Realització d’anàlisis
Requisit: Les analítiques objecte d'ajut han de realitzar-se per laboratoris acreditats.

ACTUACIÓ: Manteniment de bases de dades conjuntes
ACTUACIÓ: Prospecció i recopilació de coneixements etnobotànics
ACTUACIÓ: Realització d’activitats de divulgació



6505.2 CONSERVACIÓ DE RECURSOS GENÈTICS ENTITATS

COMPROMISOS

ACTUACIÓ: Conservació de varietats locals PSC i PSUA
Compromís P01: Manteniment o increment del nombre d'entrades conservades en el banc de
germoplasma i en les col·leccions de plantes vives com a mínim durant la vigència de la mesura
agroambiental, no permetent-se disminuir el nombre d'entrades conservades respecte els anys
anteriors. Inclouran tot el material vegetal caracteritzat per l'entitat mitjançant aquesta ajut, així
com les varietats locals inscrites en el Catàleg de varietats locals d'interès agrari de Catalunya. En
el cas que existeixi alguna pèrdua de material per problemes fitosanitaris o per falta de germinació
o altres causes, haurà de justificar-se.

ACTUACIÓ: Caracterització
Compromís P03: Les entitats han de facilitar al DACC una mostra del material vegetal de les
varietats locals d'interès agrari caracteritzades, de PSC i PSUA.

ACTUACIÓ: Manteniment de bases de dades conjuntes
Compromís P02: Les entitats han de realitzar la introducció i manteniment de la informació de tot
el material conservat en els bancs de germoplasma (varietat local, PSC i PSUA) en una base de
dades conjunta que ha de mantenir actualitzada, d'acord amb la informació estandarditzada
pel DACC.



Identificar, conservar i seleccionar i utilitzar per part d’agricultors
recursos d’interès agrícola, de manera que es permeti un manteniment
dinàmic de la diversitat a l’explotació de les varietats locals d'interès
agrícola de Catalunya amb risc d'erosió genètica.

Beneficiaris: titulars 
d’explotacions agrícoles

0,5 MEUR/5 anys

Nou ajut 23-27

DUN 
2023

NO-SIGC

ACTUACIONS:
Identificació i conservació de varietats locals 
no inscrites ni en tràmits al Catàleg de Varietats 
Locals (CVL)
Conservació en camp de varietats locals 
inscrites o en tràmits al CVL
Ús de varietats locals

Actuació Import prima €/var

Identificació i conservació de 
varietats locals no inscrites 
ni en tràmit al CVL

50€/ varietat 
identificada
100€/ varietat 
conservada

Conservació de varietats 
locals inscrites o en tràmit al 
CVL

100€/ varietat 
conservada

Ús de varietats locals 250€/varietat

6505.2 CONSERVACIÓ DE RECURSOS GENÈTICS AGRICULTORS

Màx 2.000 
eur/exp



6505.2 CONSERVACIÓ DE RECURSOS GENÈTICS AGRICULTORS

REQUISITS comuns
Sol·licitar com a mínim cada any almenys una de les actuacions plantejades

REQUISITS per actuació
ACTUACIÓ: Identificació i conservació de varietats locals no inscrites ni en tràmits al CVL

Requisit: Conservar les varietats amb el nombre mínim de plantes i/o exemplars que s’estableixin
a les bases reguladores de l’ajut per tal de mantenir al màxim la integritat genètica de la varietat.
Requisit: S’hi poden acollir les varietats no inscrites ni en tràmit al CVL ni inscrites en el Registre
de Varietats Comercials.
El nombre mínim de plantes i/o exemplars a identificar i conservar serà el que s’estableixi a les
bases reguladores de l’ajut.

ACTUACIÓ: Conservació en camp de varietats locals inscrites o en tràmits al CVL
Requisit: Conservar les varietats amb el nombre mínim de plantes i/o exemplars que s’estableixin
a les bases reguladores de l’ajut per tal de mantenir al màxim la integritat genètica de la varietat.
Requisit: S’hi poden acollir les varietat inscrites o en tràmit al CVL
El nombre mínim de plantes i/o exemplars a conservar serà el que s’estableixi a les bases
reguladores de l’ajut.

ACTUACIÓ: Ús de varietats locals
Requisit: Cultivar alguna varietat que compleixi:
- inscrita o en tràmit d’inscripció al CVL d’interès agrari de Catalunya i, inscrita o en vies
d’inscripció al Registre de Varietats Comercials del MAPA amb una Autorització Provisional de
Comercialització (APC) sol·licitada,
- o inscrita o en tràmit d’inscripció al CVL d’interès agrari de Catalunya i inscrita com una varietat
amb Denominació Oficial Reconeguda.
El nombre mínim de plantes i/o exemplars a utilitzar serà el que s’estableixi a les bases
reguladores de l’ajut.



6505.2 CONSERVACIÓ DE RECURSOS GENÈTICS AGRICULTORS

COMPROMISOS per actuació

ACTUACIÓ: Identificació i conservació de varietats locals no inscrites ni en tràmit al CVL
Compromís P01: Per a espècies llenyoses serà obligatòria la conservació a l’explotació durant
la vigència de la mesura agroambiental.
Compromís P02: Per a espècies no llenyoses, la conservació a l’explotació només serà
obligatòria durant un any en el període de duració de la mesura, i la resta del període s’haurà
de conservar ex situ amb la col·laboració d’una entitat de conservació del territori. En cas de
fer la conservació in situ durant tots els anys de la mesura, no caldria a conservació ex situ.
Compromís P03: Facilitar la informació requerida per l’administració competent en relació amb
el recurs fitogenètic identificat.
Compromís P04: Autoritzar la prospecció i la recollida de material vegetal per l’estudi i
posterior conservació per part d’entitats de conservació del territori.

ACTUACIÓ: Conservació en camp de varietats locals inscrites o en tràmit al CVL
Compromís P05: Per a espècies llenyoses serà obligatòria la conservació a l’explotació durant
la vigència de la mesura agroambientals.
Compromís P06: Per a espècies no llenyoses, la conservació a l’explotació només serà
obligatòria durant un any en el període de duració de la mesura, i la resta del període s’haurà
de conservar ex situ amb la col·laboració d’una entitat de conservació del territori. En cas de
fer la conservació in situ durant tots els anys de la mesura, no caldria a conservació ex situ.



6613 Zones amb limitacions naturals o altres limitacions 
específiques

Suport a la renda de les explotacions localitzades en aquestes zones per
aproximar la rendibilitat a la d'altres sectors econòmics i millorar-ne la
viabilitat. Necessitat de valorar les diferències existents entre les
dimensions econòmiques, molt vinculades a les dimensions físiques, de
les diferents explotacions en el disseny dels ajuts a la renda justificant
la degressivitat dels ajuts en funció de la grandària de les explotacions
així com la consideració del paper de les ajudes en la reducció del risc a
què s'enfronten les explotacions.

Beneficiaris: Agricultors/es
professionals

48 MEUR/4 anys

Convocatòria 
2023 segons 
condicions 
PEPAC amb 
pressupost 14-
22 

DUN 
2024

REQUISITS:
En cas que existeixi superfície farratgera,
s'estableix una càrrega ramadera mínima de
0,4 UGM/ha.
S'estableix una superfície indemnitzable
mínima de 5 ha

Compensació del lucre cessant i despeses
addicionals per les explotacions agrícoles que es
trobin a zones amb limitacions naturals o altres
limitacions.

Primes (€/ha)
Zones de 
Muntanya 

(1)

Zones 
limitacio

ns 
naturals 
significa
tives (2)

Zones amb 
limitacions 
específiqu

es (3)

Zones d’alçada inferior
o igual a 1500 m 76 65

91Zones d’alçada superior 
a 1500 m 91 -

Zona 100% 60% 30% 0%

Zones de Muntanya 
(1) <=40

>40 i 
<=80

>80 -
<=150 > 150

Zones naturals 
significatives (2) <=20

>20 i 
<=40

>40 i 
<=100 >100

Zones amb
limitacions 
específiques (3)

<=40
>40 i 
<=80

>80 i 
<=150 > 150



7165 Cooperació per al medi ambient en la gestió
de l’aigua dels arrossars

Reducció d'herbicides i implementació de l'ús de productes i
tècniques més respectuoses amb el medi ambient, generant així un
valor afegit mitjançant la millora d'hàbitats per a la conservació de la
biodiversitat, una reducció de l'impacte mediambiental i garantint
alhora una major seguretat alimentària per al consumidor

Beneficiaris: persones físiques o jurídiques incloses
les administracions públiques que formin part d’un
Grup de Cooperació (GC) constituït per a l’execució
d’un o més projectes que contribueixin als objectius
específics relacionats amb el medi ambient. També els
grups de cooperació constituïts com a entitat jurídica.

REQUISITS:
Els grups hauran d’estar formats per dos integrants com a
mínim, i no caldrà que tinguin personalitat jurídica pròpia.
Delimitació dels municipis els quals les seves comunitats de
regants poden ser beneficiaris (Delta de l’Ebre i Aiguamolls de
l'Empordà i Montgrí, Illes Medes y Baix Ter).
El projecte presentat haurà de garantir el control de brosses i
males herbes en canals i desguassos de manera mecànica i/o
manual, en una part significativa del territori i de forma
consensuada entre les diferents comunitats de regants que
operen a cada territori.

ACTUACIONS:
Únicament es concedirà ajut per a l'execució de
projectes de cooperació entre les diferents comunitats
de regants, amb una durada anual, on es realitzarà un
treball associatiu que permetrà dur a terme accions
beneficioses a una part molt àmplia de les zones
arrosseres de Catalunya, obtenint en aquestes zones
beneficis com:
 Reduir l'ús d'herbicides i millorar la presa de decisions
en el control de males herbes i males herbes en canals i
desguassos, contribuint a la reducció d'impactes
mediambientals.
 Donar suport a la innovació i al seguiment de les
innovacions desenvolupades.
 Fomentar lintercanvi de coneixement i experiències
entre els diferents actors.
 Ús de productes i tècniques més respectuosos des del
punt de vista mediambiental.

5 MEUR/5 
anys

Inici: 
2023

fins a 900.000 
eur/projecte

Nou ajut 
23-27

NO-SIGC



Índex part ajuts competitivitat PDR.PEPAC 23-27

1. Primera instal·lació de persones joves agricultores
2. Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries
3. Millora de la competitivitat de les explotacions agràries



6961.1 Primera instal·lació de persones joves agricultores

Instal·lació de persones joves agricultores com a titulars d'explotacions
agràries per contribuir al relleu generacional i a la fixació de la població a
les zones rurals. Es preveuen mesures específiques per fomentar la
incorporació de les dones.

Prima 
base

22.000 €

Increments : per a tots els increments cal assolir la condició d’AP

>50% superfície i/o marca ramadera en ZLN o altres zones amb limitacions
específiques, periurbanes o Xarxa Natura 2000
Contractació d’1 UTA mà d’obra assalariada fixa
Explotació Agrària Prioritària i el jove aporta 1 UTA

Màxim 
d’ajut

100.000 €

Transformació en producció agrària ecològica

Compra de capital territorial i/o bestiar reproductor.

Quan s’incorpori en el pla empresarial accions per al condicionament, classificació o
transformació dels productes de l’explotació juntament amb la comercialització amb
distintiu de proximitat

Dona
Amb traspàs extrafamiliar d’una empresa existent

No seran 
lineals i 

s’establiran a 
la convocatòria

50 MEUR/4 anys (10 
MEUR per compromisos 

PDR actual)

Beneficiaris: 
Persones joves 

agricultores

Tràmit i inici DUN 2024 
Gestió SIDER

10 
MEUR

PDR.DACC



6961.1 Primera instal·lació de persones joves agricultores

CONDICIONS D’ADMISSIBILITAT

 Edat: 18 anys i no haver complert els 41 l’any de la sol·licitud (més restrictiu PDR 
actual: 40 a data sol·licitud).

 Capacitat i formació professional (a complir amb el termini de la 2a certificació).
 Presentació d’un Pla Empresarial (molt similar a l’actual).
 Instal·lar-se per primer cop com a cap d’una explotació agrària viable

o Llindar mínim no tenir ingressos agraris ni DUN superiors al 35% de la RR 
(menys restrictiu PDR actual: 20%).

 Assolir amb l’execució del Pla d’Empresa una RUT del 35% de la RR (menys restrictiu 
PDR actual: 35 -120%).

 Aportar almenys 0,5 UTA a l’explotació.
 Requisits en instal·lacions en persona jurídica:

o El jove ha de tenir almenys el mateix capital social i la mateixa capacitat de vot 
que el soci majoritari.

o El jove ha de complir els mateixos requisits que un jove que s’instal·la com a 
persona física.



6961.1 Primera instal·lació de persones joves agricultores

DATA D’ESTABLIMENT

Evitem diferenciar data d’establiment 
en funció de si s’instal·len com a PF 
o PJ.

La data més antiga entre:

 La primera alta al règim de la 
Seguretat Social per l’activitat 
agrària, excepte quan:

o Ja està donat d’alta i és titular 
d’una explotació amb una 
RUT < 35% RR

 La data de la resolució favorable de 
l’ajut.

PLA EMPRESARIAL (contingut mínim)

 Situació inicial de l’explotació 
agrària.

 Fases i objectius per el 
desenvolupament de les activitat 
de l’explotació.

 Detalls de les actuacions.

 Itinerari formatiu (a establir pel 
DACC)

 Condicions per exercir el control 
de l’explotació.

 Acreditació de la viabilitat tècnica 
i econòmica



6961.1 Primera instal·lació de persones joves agricultores

Desvinculació del termini per complir amb la 1a o la 2a certificació respecte de la data 
d’establiment: El termini es determinarà a les Ordres de convocatòria

REQUISITS 1a CERTIFICACIÓ: a càrrec de l’anualitat posterior de l’any convocatòria (convocatòria 
2024 seria contra l’anualitat 2025)

 Alta censal Hisenda.
 Alta a la SS activitat agrària.
 Integració a la societat amb capital social mínim (PJ)
 % de l’itinerari formatiu assolit.
 Qualificació EAP en el cas de joves amb ingressos agraris previs inferiors al 35% de 

la RR.

REQUISITS 2a CERTIFICACIÓ : a càrrec de la 3a anualitat posterior a l’any de la convocatòria 
(convocatòria 2024 seria contra l’anualitat 2027)

 Assoliment del Pla d’Empresa.
 Assoliment de la totalitat de l’itinerari formatiu.
 Aportació de les 0,5 UTA mínimes.
 Assoliment de la condició d’Agricultor Professional.

 Excepte en instal·lacions en zona de muntanya o periurbana, on cal ser AA.
 Explotació amb una viabilitat mínima del 35% de la RR.
 Assoliment de determinats increments.

2 CERTIFICACIONS 60 - 40% 



6961.1 Primera instal·lació de persones joves agricultores

COMPROMISOS POSTERIORS A LA 2A CERTIFICACIÓ

 Fins als 5 anys posteriors a la resolució de concessió.
 Mantenir l’activitat agrària.
 Mantenir les condicions per a la obtenció de l’ajut.
 Mantenir els possibles increments d’ajut.

No s’admet subrogació dels compromisos adquirits.



% ajut 

Increments 

+ 10% per explotacions amb més del 50% de les terres de cultiu i/o l'explotació
ramadera ubicades ZLN o altres limitacions específiques.

+ 10% si persones sol·licitants són joves agricultores/es i s'hagin instal·lat en els 5
anys anteriors a la sol·licitud de l'ajut amb una sol·licitud d'establiment de joves
agricultors/es.

40-70% 
costos 

subvencio
nables

+ 10% en el cas d'inversions col·lectives sempre que més del 50% de les inversions
subvencionables es facin de manera col·lectiva.

6841.1 Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries

Ajut a inversions que redueixin l’impacte en el medi ambient i promoguin
l’adaptació al canvi climàtic, mitjançant les inversions en gestió eficient
dels recursos, l’eficiència energètica, el benestar animal i la bioseguretat.

15 
MEUR/
2 anys

Beneficiaris: Agricultors/es professionals Tràmit i inici DUN 2024 
Gestió SIDER

20 
MEUR

PDR.DACC



6841.1 Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries

CONDICIONS D’ADMISSIBILITAT

 Persones físiques

o Edat: 18 anys
o Complir la definició d’agricultor/a professional
o En el cas de comunitats de béns, tots els membres han de complir els mateixos requisits que una

persona física individual.

 Persones jurídiques

o Més del 50% del capital social ha d'estar a les mans de persones físiques que compleixin la definició
d'agricultor/a professional.

 En el cas de persones joves agricultores instal·lades amb un ajut de primera instal·lació, el requisit de ser
agricultor/a professional es considerarà en compromís fins al moment de finalització del segon pagament de
l'ajut de primera instal·lació.

 S'exclou a tota persona física o societat que es dediqui principalment a la prestació de serveis agraris a
altres explotacions.

 Inversions

o La inversió mínima per expedient tant en fase de concessió com de certificació serà de 5.000€.
o S’estableix una inversió màxima per UTA de 120.000 € amb un màxim de 420.000 € en tot el període.
o S'exclouen d'aquesta intervenció qualsevol inversió destinada a la prestació de serveis agraris a

tercers.



6841.1 Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

 Inversions destinades a la instal·lació de tota mena d'energies renovables exclusivament per al consum 
propi de l'explotació.

 Adquisició i instal·lació de tecnologies de tractaments de les dejeccions ramaderes de la pròpia explotació.
 Millora i reestructuració de béns immobles per fer-los més eficients energèticament.
 Construcció, adquisició o millora d’immobles relacionats amb qualsevol de les lletres d’aquest punt.
 Adquisició i instal·lació de nova maquinària agrícola.
 Renovació d'instal·lacions elèctriques i canvi a tecnologia LED tant en enllumenats interiors com en 

exteriors.
 Adquisició o desenvolupament de programari informàtic, adquisició de patents, llicències, drets d'autor i 

marques registrades. També la consecució i adaptació de normes de qualitat. Sempre que se n'acrediti la 
relació amb el canvi climàtic a l'explotació.

 Foment de la instal·lació de nous sistemes d'alimentació de baixes emissions en cas de ramaderia intensiva.
 Millorar les condicions d’higiene i benestar animal.
 Inversions en bioseguretat de les explotacions ramaderes. 
 No són subvencionables per aquesta intervenció la gestió dels recursos de regadiu, que es subvencionarà 

per la intervenció 6841.2

COMPROMISOS

Comprometre's a exercir l'activitat agrària a l'explotació, així com a mantenir les inversions auxiliades durant 5 
anys, des del pagament final al beneficiari o 3 anys en el cas de manteniment d'inversions o de llocs de treball 
creats per PIMES



% ajut 

Increments 
+ 10% per explotacions amb més del 50% de les terres de cultiu i/o l'explotació ramadera

ubicades ZLN o altres limitacions específiques.
+ 10% si persones sol·licitants són joves agricultores/es i s'hagin instal·lat en els 5 anys

anteriors a la sol·licitud de l'ajut amb una sol·licitud d'establiment de joves agricultors/es.
40-65% costos 

subvencionables
+ 10% en el cas d'inversions col·lectives sempre que més del 50% de les inversions

subvencionables es facin de manera col·lectiva.
40-70% si inversió 
modernització de 
regadius o jove 

agricultor/a

+ 10% en el cas que més del 50% de les inversions subvencionables es destinin en exclusiva a
inversions per a la millora dels regadius existents.

6841.2 Millora de la competitivitat de les explotacions agràries

Ajut a inversions que tinguin per objectiu millorar la competitivitat de les
explotacions a llarg termini, millorant-ne la productivitat i la sostenibilitat. Es
pretén augmentar la dimensió econòmica de les explotacions, reduint el seu
impacte ambiental, i disminuint l’atomització del sector productor.

96 
MEUR/4 

anys
Beneficiaris: Agricultors/es professionals Tràmit i inici DUN 2024 

Gestió SIDER



6841.2 Millora de la competitivitat de les explotacions agràries

CONDICIONS D’ADMISSIBILITAT

 Persones físiques
o Edat: 18 anys
o Complir la definició d’agricultor/a professional
o En el cas de comunitats de béns, tots els membres han de complir els mateixos requisits que una

persona física individual.

 Persones jurídiques
o Més del 50% del capital social ha d'estar a les mans de persones físiques que compleixin la definició

d'agricultor/a professional.

 En el cas de persones joves agricultores instal·lades amb un ajut de primera instal·lació, el requisit de ser
agricultor/a professional es considerarà en compromís fins al moment de finalització del segon pagament de
l'ajut de primera instal·lació.

 S'exclou a tota persona física o societat que es dediqui principalment a la prestació de serveis agraris a
altres explotacions.

 Explotacions
o Les explotacions han d'acreditar que tenen una renda unitària de treball més gran o igual al 35% de la

renda de referència anual i inferior al 120% de la mateixa.

 Inversions
o La inversió mínima per expedient tant en fase de concessió com de certificació serà de 5.000€.
o S’estableix una inversió màxima per UTA de 120.000 € amb un màxim de 420.000 € en tot el període.
o S'exclouen d'aquesta intervenció qualsevol inversió destinada a la prestació de serveis agraris a

tercers.
o En el cas d'inversions en regadius, en una inversió que constitueixi una millora d'una instal·lació de

reg o d'un element de la infraestructura d'irrigació, s'establiran com a condició dʻelegibilitat, un
percentatge mínim dʻestalvi potencial dʻaigua del 5-25%. En cas que la massa d’aigua d’origen sigui
inferior a bona, caldrà un estalvi efectiu d’estalvi d’aigua del 3%.



6841.2 Millora de la competitivitat de les explotacions agràries

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

 Inversions productives adreçades a la reestructuració de les explotacions en relació amb la dimensió o 
l'orientació productiva i la modernització de les explotacions.

 Inversions per a la millora dels regadius existents i la creació de nous regadius. La modernització del regadiu
contribueix a l’objectiu de competitivitat. Aquestes actuacions suposaran, d'una banda, un estalvi econòmic
per a l'explotació i, de l'altra, la millora de l'eficiència del reg que pot comportar millores de fertirrigació,
automatització i ús de sistemes intel·ligents que suposaran una millora de la capacitat productiva de
l'explotació.

 Inversions adreçades a la classificació, la transformació i la comercialització dels productes agraris de la 
pròpia explotació.

 Construcció, adquisició o millora d’immobles.
 Adquisició i instal·lació de nova maquinària agrícola.
 Adquisició o desenvolupament de programari informàtic, adquisició de patents, llicències, drets d'autor i 

marques registrades. També la consecució i adaptació de normes de qualitat.
 Inversions en cultius llenyosos. S'hi inclouen xarxes antipedra i antipluja. 

COMPROMISOS

Comprometre's a exercir l'activitat agrària a l'explotació, així com a mantenir les inversions auxiliades durant 
5 anys, des del pagament final al beneficiari o 3 anys en el cas de manteniment d'inversions o de llocs de 
treball creats per PIMES



Índex part ajuts LEADER PDR.PEPAC 23-27

1. Introducció metodologia Leader
2. Objectius i beneficiaris
3. Condicions d’admissibilitat
4. Actuacions subvencionables
5. Percentatge d’ajut



Introducció metodología Leader

 Significat de Leader i metodologia.

 El Leader a Catalunya.

 Àmbit territorial Leader.

 Els grups d’acció local (GAL).

 Les estratègies de desenvolupament local (EDL).

 Selecció de GAL i EDL.

 Gestió dels ajuts.

 Projectes de cooperació Leader.



Introducció metodología Leader

Significat de Leader

LEADER és un acrònim de la expressió francesa:

“Liasons Entre Activités de Desenvolupament de l’Economie Rural” 

i es basa en una diagnosi que assegura que: 

“l’endarreriment, la manca de dinamisme econòmic, observable en determinats  
territoris de la Unió, tenen entre els seus motius, la manca d’implicació dels 
habitants, dels agents locals d’aquests territoris, en el seu propi 
desenvolupament”.



Introducció metodología Leader

Metodologia Leader

Enfoc ascendent de baix a dalt, i integrador, treball en xarxa i cooperació, on les 
decisions es prenen des del territori.

Objectiu

 Mobilització dels agents locals per a responsabilitzar-se del futur del seu 
territori.

 Aplicació d’un enfocament territorial descentralitzat i integrat.
 Intercanvi d’experiències amb altres territoris.
 Possibilitat de finançar directament operacions de petita envergadura. 



Introducció metodología Leader

El Leader a Catalunya



Introducció metodología Leader

Àmbit territorial Leader.

 Comarques predominantment rurals.
 Comarques significativament rurals
 Anàlisis municipis fronterers, en base als criteris següents:

• Evolució de la població.
• Densitat de població.
• Envelliment de la població.
• Taxa d’atur.
• Taxa de masculinització.
• Dependència de l’agricultura.
• Distància en temps a centres de serveis.



Leader 2023-2027. Delimitació territorial

Comarca Inclusió a Leader 2023-2027

Alt Empordà
Colera, el Port de la Selva, la
Selva de Mar, Sant Mori, Saus,
Camallera i Llampaies

Alt Penedès Mediona, Pontons
Baix 
Empordà Garrigoles, Vilopriu

Gironès Viladasens
Osona Malla i Tavèrnoles
Pla de 
l'Estany Crespià

Segrià Montoliu de Lleida, Soses i
Torres de Segre

Selva Brunyola i Sant Martí Sapresa
Vallès 
Occidental Gallifa i Sant Llorenç Savall



Introducció metodología Leader

Àmbit territorial Leader 2023-2027.



Introducció metodología Leader

Els grups d’acció local (GAL)

Leader, com a metodologia, s’articula fonamentalment, al voltant de la constitució 
i funcionament dels anomenats GAL.

 Conjunt equilibrat i representatiu d’interlocutors públics i privats implantats a 
escala local que defineixen una estratègia: Máx.. 49% agents públics, Min. 51% 
agents privats.

 Entitat jurídica: Associacions i Consorcis públics.

 Justificar la capacitat de gestió i dinamització del programa.

 Disposar d’un equip tècnic: gerent, tècnic, administratiu i responsable 
Administratiu Financer (RAF)



Introducció metodología Leader

Les estratègies de desenvolupament local (EDL)

Les EDL les elaboren els GAL per cada període de programació i les aprova el 
DACC.

D’entre d’altres, ha de ser:

 Coherent amb les característiques del territori i les seves necessitats. 

 Integradora.

 De possible realització.

 Que asseguri la mobilització dels agents i de les potencialitats del territori.

 Que estimuli la participació de tots els  sectors.



Introducció metodología Leader

Selecció de GAL i EDL

En cada període de programació:

 Es publica una convocatòria de selecció de GAL i EDL.

 Preselecció de GAL i assignació provisional de dotació.

 Ajut a la preparació de les EDL.

 Presentació de les EDL.

 Aprovació definitiva de GAL i EDL per part del DACC.

 Signatura d’un conveni de col·laboració i delegació de funcions del DACC amb 
cada GAL, i per tot el període de programació. 



Introducció metodología Leader

Gestió dels ajuts. AGENTS

 Equip tècnic GAL.

 Oficines comarcals (OC) Leader DACC.

 Comissió tècnica GAL.

 Junta directiva GAL.

 Servei de Programació i Dinamització Rural del DACC



Introducció metodología Leader

Gestió dels ajuts. APROVACIÓ

Bases reguladores DACC amb el criteris de valoració i priorització de cada GAL.
Convocatòria anual del DACC amb una dotació pressupostaria assignada a cada 
GAL.

Procés d’aprovació

 Comissió d'elegibilitat del DACC: Acta.

 Comissió tècnica GAL: valoració.

 Junta directiva GAL: proposta aprovació al DACC.

 Resolució d’aprobación Secretari d’Agenda Rural.



Introducció metodología Leader

Gestió dels ajuts. CERTIFICACIÓ

Procés de certificació

 Justificació de les actuacions del beneficiari de l’ajut al GAL.

 Comissió tècnica GAL: valoració.

 Junta directiva GAL : proposta de certificació al DACC.

 Certificació de l’ajut OC DACC.

 Autorització i pagament: DACC.



Introducció metodología Leader

Projectes de cooperació Leader

Projectes de cooperació entre GAL

 ENFOCC – Energia, Forest i Canvi Climàtic
 Leader Natura
 Col·labora X paisatge. Construccions de pedra seca
 ODISSEU. Talent jove al món rural
 VIURE A RURAL. Repoblament i antenes d’acollida.
 FER.Cat. Emprenedoria a l’escola
 Cowocat_Rural. Coworking en zones rurals de Catalunya
 Start-up Rural a Catalunya
 GUSTUM. Productes locals



Introducció metodología Leader

Projectes de cooperació Leader

Projectes de cooperació estratègics

• Projecte “Queda’t a la Catalunya Central”.
• Projecte “ELS CAMINS DE SANT MIQUEL. Patrimoni, natura i cultura”. 
• Projecte “Resiliència Territorial, un pas més enllà del Territori Socialment 

Responsable”.
• Projecte “Territori Educador. Ens Mengem les Valls
• Projecte “Sostenibilitat, Paisatge i Agricultura”.
• Projecte “Territori Digital Sostenible”.
• Projecte “Les dones del món rural”.
• Projecte “Espais Naturals de Ponent”.
• Projecte “TERRITORI DE VALOR: Posar en valor els recursos del territori”.
• Projecte “Gratitud Pallars: Responsabilitat social i turística”.
• Projecte “Vall de l'Ondara. Recuperant espais per a persones”.
• Projecte “Espais naturals d'interès turístic a l'entorn del GR-99”.



7119 Leader

Reforçar els vincles a les comunitats locals entre agricultors, empreses rurals,
organitzacions locals, autoritats públiques i particulars i contribuir a la lluita
contra la pèrdua de població rural, facilitar el relleu generacional i crear noves
oportunitats per a l’establiment de noves persones.

45 
MEUR/5 

anys
Estratègies de Desenvolupament Local de 

cada grup
Tràmit i inici SIDER 2023

Beneficiaris: 
Execució EDLP

Entitats locals, Grups d'Acció Local 2023-2027, entitats sense ànim de lucre, persones físiques o jurídiques 
(Microempreses i PIMEs), i Cooperatives/Associacions.

Cooperació i preparació d’estratègies

Grups d'Acció Local 2023-2027.

Ajut per a la gestió, el seguiment, l'avaluació de l'estratègia i l'animació

Grups d'Acció Local 2023-2027.



7119 Leader. Condicions d’admissibilitat

 Execució EDLP

o Que les inversions es localitzin a l'àmbit territorial Leader.
o Que els projectes s'adeqüin a les estratègies de desenvolupament local corresponents.
o Els projectes hauran de ser viables econòmicament, tècnicament i legalment.
o Els projectes han de tenir una inversió elegible superior a 12.000€ per als projectes de beneficiaris

privats i 40.000€ per als públics. Les inversions en matèria de transformació i comercialització de
productes agroalimentaris han de tenir un import d'inversió elegible inferior a 250.000€.

 Criteris de selecció:

o Els determinen els grups d'acció local, es basaran en la consecució dels objectius fixats en la seva
estratègia de desenvolupament local, i asseguraran un tracte igualitari a tots els sol·licitants, un ús
millor dels recursos financers i una clara orientació de les convocatòries cap a les prioritats de
desenvolupament rural de la Unió.

o S’establiran a través d’un sistema de puntuació segons elements controlables i verificables fixats
pel GAL, amb l’objectiu d’establir una priorització de les sol· licituds presentades.

o S'aplicaran els criteris de selecció a totes les sol·licituds elegibles presentades i es determinarà un
límit mínim de puntuació per poder accedir a l'ajut.

o En qualsevol cas es tindrà en compte el principi de proporcionalitat en relació amb la mida total de
la intervenció en la definició i aplicació dels criteris de selecció.



7119 Leader. Actuacions subvencionables

 Execució EDLP

o Subvencions per a projectes propis d’inversió promoguts pels GAL: Els GAL podran desenvolupar 
projectes propis dirigits al desenvolupament i consecució de la seva pròpia estratègia de 
desenvolupament local i que tinguin impacte a la zona rural i un caràcter sinèrgic amb els projectes 
finançats a través de la metodologia Leader.

o Subvencions per concurrència competitiva dirigides a entitats locals, entitats sense ànim de lucre, 
persones físiques o jurídiques (Microempreses i PIMEs), i Cooperatives / Associacions, per a la 
realització de les actuacions següents:

• Construcció o millora de béns immobles.
• La compra de nova maquinària i equip.
• Els costos generals vinculats a les despeses previstes als punts anteriors, com ara 

honoraris d'arquitectes, enginyers.
• Adquisició o desenvolupament de programes informàtics.



7119 Leader

 Cooperació i preparació

o Subvencions a la cooperació entre GAL, ja sigui a nivell interterritorial o transnacional, així com la
cooperació dels GAL amb altres agents del seu mateix territori:

- Projectes de cooperació
- Projectes estratègics

Costos subvencionables:

• Despeses relatives a l'execució dels projectes de cooperació: Són elegibles les despeses per a
l'acció conjunta, per al funcionament de les estructures comunes que hi pugui haver, així com per
al suport tècnic preparatori necessari. La promoció/coordinació entre els socis pot ser elegible a
totes les àrees relacionades amb la cooperació.

• Despeses relatives a l'execució dels projectes estratègics que desenvolupin els grups d'acció
local.

7119 Leader. Actuacions subvencionables



7119 Leader. Actuacions subvencionables

 Ajut per a la gestió, el seguiment, l'avaluació de l'estratègia i l'animació

o Subvencions mitjançant convenis de col·laboració.

Es finançaran les despeses d’explotació i animació dels GAL. Aquestes despeses han de ser les 
necessàries per dur a terme l’estratègia de desenvolupament rural de cada GAL, i assolir els 
objectius fixats per a aquest període de programació.

Costos subvencionables:
• Despeses de personal de l’equip tècnic.
• Despeses de serveis i subministraments: despeses referents al desenvolupament de l'activitat 
corrent dels GAL, a exclusió de les despeses de lloguer de les seus.
• Material d’oficina fungible.
• Quotes a xarxes autonòmiques o estatals.
• Despeses d'animació.



7119 Leader. Percentatges d’ajut

 Execució EDLP

o GAL 2023-2027: per a projectes propis dels GAL, l'import de l'ajut podrà assolir fins al 100%
dels costos elegibles.

o Entitats locals, entitats sense ànim de lucre, persones físiques o jurídiques (Microempreses i
PIMEs), i Cooperatives / Associacions: l’establiment dels percentatges d'ajut els determinen
els GAL d'acord amb la seva estratègia de desenvolupament local. De tota manera,
s’estableixen aquests percentatges màxims d’ajut en funció de la tipologia de la persona
beneficiària:

• Projectes de caràcter privat, l'import de l'ajut fins al 40% dels costos elegibles.
• Projectes de caràcter públic, l'import de l'ajut fins al 80% dels costos elegibles.

 Cooperació i preparació

o Als projectes de cooperació, l'import de l'ajut serà el 100% dels costos elegibles.
o Per a projectes estratègics dels GAL, l’import de l’ajut serà el 90% dels costos elegibles.

 Ajut per a la gestió, el seguiment, l'avaluació de l'estratègia i l'animació

o L’import de l’ajut serà del 100% dels costos elegibles.
o Els costos d’explotació i animació no superaran el 25% de la despesa pública de l’estratègia.
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