
Servei d’Ajuts a la Competitivitat 

Agrària 

CGE 2018. Sessions DUN. 

30 i 31 de gener i 2 de febrer de 2018 



Situació actual de les diferents convocatòries en 

curs (1/6): 

CGE 2015: 

1a instal·lació de joves agricultors/es: 

 776 aprovats. Import DPT 22.220.000 € (50% 2016 i 50% 2018). 

 712 pagats any 2016 1a certificació. Import DPT 10.138.750,00 € 

 Any 2018 2a certificació 

Millora de la Competitivitat de les Explotacions Agràries: 

 1.186 aprovats. Import DPT 41.773.799,11 €. 

 301 pagats (anualitat 2016). Import DPT 10.349.915,11 €. 

 679 pagats (anualitat 2017). Import DPT 18.419.348,85 €. 

 76 contra anualitat 2018. 
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Situació actual de les diferents convocatòries en 

curs (2/6): 

CGE 2015: 

 

Mitigació del Canvi Climàtic en les Explotacions Agràries: 

FINALITZADA TOTAL DPT 2.139.270,72 € 

 134 aprovats. Import DPT 2.474.587,44 €. 

 108 pagats (anualitat 2016). Import DPT 1.945.115,94 €. 

 12 pagats (anualitat 2017). Import DPT 194.154,78 € 
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Situació actual de les diferents convocatòries en 

curs (3/6): 

CGE 2016: 

1a instal·lació de joves agricultors/es: 

 498 aprovats. Import DPT 14.039.999,50 €: 

342 (50% 2017 i 50% 2019). 

156 (50% 2018 i 50% 2020). 

 301 pagats any 2017 1a certificació. Import DPT 4.338.333,25 € 

 156 Any 2018 1a certificació 

Millora de la Competitivitat de les Explotacions Agràries: 

 823 aprovats. Import DPT 22.011.066,56 €. 

 739 contra anualitat 2018. 

 84 contra anualitat 2019. 
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Situació actual de les diferents convocatòries en 

curs (4/6): 

CGE 2016: 

Mitigació del Canvi Climàtic en les Explotacions Agràries:  

 141 aprovats contra anualitat 2018. Import DPT 2.581.531,06 €. 

 

Diversificació agrària: 

 28 aprovats contra anualitat 2018. Import DPT 1.319.897,65 €. 
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Situació actual de les diferents convocatòries en 

curs (5/6): 

CGE 2017: 

1a instal·lació de joves agricultors/es: 

 418 aprovats. Import DPT 11.975.000 € (50% 2018 i 50% 2020). 

Millora de la Competitivitat de les Explotacions Agràries: 

PENDENT APROVACIÓ. PREVISIÓ MARÇ 

 Previsió aprovació: març 2018. 

 S’aproven tots els expedients amb 25 punts o més. 

 Tots contra anualitat 2019. 
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Situació actual de les diferents convocatòries en 

curs (6/6): 

CGE 2017: 

Mitigació del canvi climàtic en les explotacions agràries: 

 124 aprovats. Import DPT 2.324.901,71 € (anualitat 2019). 

 S'estan tramitant més expedients fins esgotar pressupost. 

Diversificació agrària: 

 12 aprovats. Import DPT 1.278.013,10 € (anualitat 2019). 

 S'està tramitant 1 expedient més fins esgotar pressupost. 
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CGE 2018 Aspectes generals (1/2) 
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AJUT ANUALITAT 

1a Instal·lació joves 50% 2020 50% 2022 

Competitivitat  2020 

Mitigació Canvi Climàtic 2020 

Diversificació Agrària  2020 



CGE 2018 Aspectes generals (2/2) 

 No canvis en les prioritzacions de cap dels ajuts. 
 

 Únic canvi: criteri desempat mitigació del canvi climàtic. 

 Antic: import d’inversió elegible més alt. 

 Nou: el % més baix de la RUT sobre la RR modulada estàndard 

de la DUN. 
 

 A partir 09/03/2018 entra vigor Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic. Estableix nous Límits per a les 3 ofertes: 

 Obres:  40.000 € (abans 50.000 €). 

 Béns d’equip, serveis: 15.000 € (abans 18.000 €). 
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Millora de la Competitivitat en les Explotacions 

Agràries. Novetats (1/3) 
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 Costos elegibles: 

 Les inversions en cultius permanents de fruita dolça: 
 

 Noves plantacions: únicament joves instal·lats amb ajut 2016, 2017 i 2018 o PJ 

constituïda aquests anys amb joves instal·lats amb ajut aquests anys i són els 

únics AP de la societat. 
 

 Reconversió de plantacions ja existents: Únicament si la plantació >10 anys o 

les realitzades per joves instal·lats amb ajut 2016, 2017 i 2018 o PJ constituïda 

aquests anys amb joves instal·lats amb ajut aquests anys i són els únics AP de 

la societat, o llevat que la reconversió es realitzi degut a arrencades obligatòries 

per motius sanitaris oficials.  
 

La reconversió s’ha d’ubicar en el mateix recinte de la plantació a convertir. 

Excepte: casos originats per arrencades obligatòries, però només serà 

subvencionable la superfície equivalent a la superfície arrencada. 
 

En tots els casos, la nova espècie a plantar no pot ser presseguer ni 

nectariner. 



Millora de la Competitivitat en les Explotacions 

Agràries. Novetats (2/3) 

 S’ha revisat la taula de potència subvencionable per conreu i hectàrea: 
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 Secà 

 Superfície (ha): fins a 100. 

Tractor kW (CV): 110 (150). 

 Superfície (ha): fins a 300. 

Tractor kW (CV): 129 (175). 

 Superfície (ha): més de 300. 

Tractor kW (CV): 147 (200) i 110(150). 

 Reg 

 Superfície (ha): fins a 50. 

Tractor kW (CV): 110(150). 

 Superfície (ha): fins a 75. 

Tractor kW (CV): 129(175). 

 Superfície (ha): més de 75. 

Tractor kW (CV): 110 (150) i 129 (175). 

 Fruiters/vinya 

 Superfície (ha): fins a 15. 

Tractor kW (CV): 66 (90). 

 Superfície (ha): fins a 30. 

Tractor kW (CV): 74(100). 

 Superfície (ha): més de 30. 

Tractor kW (CV): 66(90) i 74 (100). 



Millora de la Competitivitat en les Explotacions 

Agràries. Novetats (3/3) 

 S’afegeixen al llistat de maquinària innovadora: 

 06.1.01 Equips de tallada: maquina automatitzada formadora de 

planta viva 

 06.1.03 Equip d’esporga: despampoladores amb sistema de 

detecció de proximitat mitjançant sensors. 

 07.5.06.2 Veremadores autopropulsades amb sistema d’autorentat. 

 Màquina d’arrencada de planta viva en pa de terra. 
 

 Per als següents casos no es requereix comparativa lloguer-adquisició 

i l’adquisició quedarà justificada amb una superfície mínima: 

 Sembradora, 50 ha de cultius herbacis.  

 Embaladora de grans bales paral·lelepipèdiques, 400 ha de cultius 

herbacis. 

 Veremadora, 90 ha de vinya. 
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CGE 2018. Mòduls màxims de màquinaria auxiliable 

dels Annexos 2 i 3. Novetats (1/2) 
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TIPUS DE MAQUINÀRIA UNITAT € 

/UNITAT 

Tractor Fins a 100 CV de potència CV 400 

Superior a 100 CV de potència CV 450 

Atomitzadora Fins a 1.000 litres 6.300 

Entre més de 1.000 litres fins a 1.500 litres 9.400 

De més de 1.500 litres 13.500 

Rotoembaladora Sense embolicadora  35.160 

  

Amb embolicadora incorporada 70.980 

Vibradors Amb paraigües inclòs 28.300 

Sembradora combinada 29.200 



CGE 2018. Mòduls màxims de màquinaria auxiliable 

dels Annexos 2 i 3. Novetats (2/2) 
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TIPUS DE MAQUINÀRIA UNITAT € 

/UNITAT 

Sembradora directa  Amplada inferior a 6 metres 24.900 

Amplada igual o superior a 6 metres 53.000 

Injector de purins 13.000 

Mànegues de purins  Amplada de fins a 9 metres 13.000 

Amplada superior a 9 metres 30.600 

Dosificador automàtic 

purins  

Consta de conductímetre, cabalímetre i 

electrovàlvules 
8.800 

GPS 11.500 



agricultura.gencat.cat 


