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Estructura de la PAC 2023/2027. Objectius i 
resultats



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. 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



Índex part general: PAC 23-27 a Catalunya
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5. Intervencions PDR.DACC



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. Qüestions comunes



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 



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 rendiments 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 rendiments agraris previs inferiors al 35% RR.
 Adquisició capital territorial i/o bestiar reproductor (si escau increment).

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% 



% 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.



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 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. 
 Inversions per a la millora dels regadius existents i la creació de nous regadius.

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
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