
Diversificació
agrària

Finançar inversions que realitzin els titulars d’explotacions agràries per 
a la seva diversificació econòmica, cap a altres activitats no agràries, 
fomentant-ne el seu desenvolupament i la promoció de nous llocs de 
treball, així com l’increment de les rendes dels agricultors amb l’objectiu 
que mantinguin l’activitat agrària en el territori.

Persones físiques i jurídiques titulars d’explotacions agràries.
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Quantia dels ajuts

L’ajut consisteix en el 40% de les 
inversions considerades admissibles.

Requisits de la línia d’ajut

Complir amb la definició d’Agricultor 
Professional.

En cas de persona física, tenir entre 18 i 64 
anys en el moment de la sol·licitud.

En cas de Comunitats de Béns, tots els 
comuners han de complir amb els requisits 
de persona física.

La explotació on es realitzen les inversions 
ha d’obtenir una Renda Unitària de Treball 
que sigui igual o superior al 35% de la 
Renda de Referència i inferior al 120% 
d’aquesta.

En cas de societats, aquesta ha de tenir la 
condició d’Explotació Agrària Prioritària o 
complir-ne els requisits.

Les inversions no es poden realitzar abans 
de la sol·licitud de l’ajut ni de la visita dels 
tècnics del DARP.

  Creació o millora d’establiments d’allotjaments turístics (no s’ad-
met la construcció de nous edificis que suposin un increment de 
places), la prestació de serveis turístics,  restaurants, cafeteries, 
càterings, etc.
  Granges escola, aules d’entorn rural, nuclis zoològics (excepte els 
que realitzen reproducció i producció), hípiques (excepte els que 
realitzen reproducció i producció) i activitats recreatives i esportives.
  Transformació que doni com a resultat productes no agraris. 
  Comercialització (creació d’agrobotigues) de productes agraris i no 
agraris (han de suposar més del 50% dels productes comercialitzats).
 Artesania no agroalimentària.
  El desenvolupament d’energies renovables en l’explotació desti-
nades exclusivament per a la seva comercialització. S’exceptua la 
producció d’energia elèctrica a partir de biomassa i la producció 
de bioenergia. 
  Inversions per a la conservació del patrimoni natural, per a usos 
turístics, d’oci o educacionals.

Àmbits d’actuació elegibles
Sempre dins l’àmbit de l’explotació agrària.

Beneficiaris

Objectius de la línia d’ajut

Adquisició, construcció o millora de béns immobles. 
La compra i instal·lació de nova maquinària i equips.
Adquisició o desenvolupament de programes informàtics.    
Honoraris d’arquitectes i enginyers per als projectes visats de les 
inversions, així com honoraris d’assessors sobre la sostenibilitat 
econòmica i mediambiental i els estudis de viabilitat, fins a un 
màxim del 8% de la inversió auxiliable.

Costos elegibles

Compromisos

Mantenir l’activitat de diversificació i les 
inversions que van ser objecte d’ajut durant 
un mínim de cinc anys a comptar del 
pagament de l’ajut.
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Documentació a presentar 
amb la sol·licitud

Específica per l’ajut

Genèrica per ajuts
d’inversions del CGE1

La sol·licitud s’ha de presentar mitjançant la Declaració Única Agrària.

Memòria-estudi de viabilitat tecnicoeconòmica de la inversió de 
diver-sificació sol·licitada, d'acord amb el model normalitzat.
Declaració d’ajuts de minimis concedits en l’exercici fiscal actual i en 
els dos exercicis fiscals anteriors, fent constar que l’ajut global de mini-
mis que hagi rebut la persona sol·licitant no supera els límits establerts 
per la normativa reguladora d’aquests ajuts.
En el cas de l’activitat de producció artesanal no agroalimentària, cò-
pia del carnet d’artesà d’acord amb el repertori d’oficis artesanals del 
Departament d’Empresa i Coneixement, o en cas de nova creació de 
l’activitat, compromís d’obtenir-lo en un període de 3 anys des de la 
data de certificació de l’expedient.
Pressupost de les actuacions a realitzar.

Memòria normalitzada de les actuacions amb plànols i croquis detallat, o 
projecte visat de les inversions productives per a les quals se sol·licita l’ajut. 
Per a totes les activitats de l’explotació, quan s’escaigui: comunicació, 
autorització o llicència ambiental definitiva en cas que l’activitat estigui 
en funcionament.
En cas de sol·licitar ajut per a l’adquisició de béns immobles, cal aportar 
certificat d’un taxador independent competent en la matèria, deguda-
ment acreditat i inscrit en el corresponent registre oficial.
En cas de no ser propietari o propietària, autorització per a la realització 
de l’obra o actuació objecte d’ajut per part de la persona propietària, 
usufructuària o altres figures anàlogues.
En cas de persones jurídiques, documentació acreditativa de la ins-
cripció en el registre corresponent.
En cas de persones jurídiques, acreditació de l’habilitació al repre-
sentant de l’entitat per presentar la sol·licitud d’ajut i acceptar els 
compromisos segons certificat de l’acord de l’òrgan competent o, si 
escau, segons els estatuts de l’entitat.
En cas que la despesa subvencionable superi la quantia de 40.000,00 eu-
ros de cost per execució d’obra, o de 15.000,00 euros en el supòsit de 
subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per a empreses 
de consultoria o assistència tècnica, la persona beneficiària ha de presentar 
tres ofertes de diferents proveïdors. Per a la resta d’actuacions subjectes 
a imports modulats o amb imports inferiors a les quanties referides, una 
factura proforma o pressupost de les actuacions a realitzar.
Còpia dels estatuts o de les normes reguladores del funcionament 
de l’entitat quan calgui acreditar l’objecte social i/o membres que la 
conformen, en cas de persones jurídiques.
IRPF o certificat d’exempció de fer la declaració de renda, del titular 
i/o altres membres de l’explotació quan calgui acreditar tenir o no tenir 
ingressos procedents de l’activitat agrària (agricultor professional). 
Informe de vida laboral o certificat de no estar donats d’alta a la Segu-
retat Social, del titular i/o altres membres de l’explotació quan calgui 
acreditar el temps de dedicació a l’activitat agrària.
Informe de vida laboral d’un codi de compte de cotització quan calgui 
acreditar tenir o no tenir mà d’obra assalariada.
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1 No caldrà presentar la documentació 
que ja s’hagi presentat anteriorment al 
DARP i les dades de la qual no hagin 
variat i continuïn sent vigents.


