
Ajuts a les inversions en sistemes de 

gestió de dejeccions ramaderes 
Pla de Recuperació, Tranformació i Resiliència 

L’objectiu d’aquesta línia 
d’ajuts és millorar la soste-
nibilitat, competitivitat i re-
siliència del sector agroali-
mentari des del punt de 
vista econòmic, mediambi-
ental i social.  

Les inversions subvencio-
nables estan adreçades a 
millorar l’eficiència ambi-
ental d’instal·lacions d’em-
magatzematge de dejecci-
ons exteriors, i a millorar 
la gestió i aprofitament de 
dejeccions per tal de redu-
ir les emissions d’amoní-
ac, gasos efecte hiverna-
cle i contaminants.  

            Beneficiaris 

 Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguin titulars d’ex-
plotacions ramaderes i tinguin la consideració de PIMES. 

 Inversions col·lectives (mínim 5 titulars d’explotació agrària PIMES):  

 Agrupacions de persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública o 
sense personalitat pròpia.  

 Qualsevol organització o associació de productors reconeguda. 

 Consorcis o altres formes de col·laboració pública-privada (ús en comú d’explotacions 
agràries PIMES). 

 Centres gestors de fems que tinguin la consideració de PIMES. 
 Titulars explotacions de cria intensiva d’aus de corral o porcs de determinades dimensi-

ons quan les mesures a implementar suposin mesures addicionals a les que disposa en 
compliment de les MTD (Decisió UE 2017/302). 

            Sol·licitud i Tràmits 

 Presentació de les sol·licituds via telemàtica.  

 Juntament amb la sol·licitud, entre altra documentació, s’haurà de presentar una memòria 
d'execució i factures proforma.  

 La tramitació serà per concurrència competitiva, i les sol·licituds s’ordenaran segons crite-
ris de prioritat generals i específics. 

TIPUS 1 Adaptació/cobriment basses/dipòsits exteri-
ors de dejeccions 

 Cobertes rígides de formigó 

 Cobertes rígides de fusta 

 Cobertes rígides de TPO (Poliolefina termoplàstica) 

 Cobertes flexibles de lona 

 Emmagatzematge en bossa de dejeccions 

 Altres sistemes de coberta rígida o flexible 

 Cobriment de basses o bosses amb recuperació de 
metà i combustió en torxa o en caldera a la pròpia 
explotació.  

TIPUS 2 Millora en gestió i aprofitament de dejec-
cions 

 Nitrificació-desnitrificació 

 Separació sòlid-líquid 

 Compostatge 

 Construcció de nous sistemes d'emmagatzematge 
(mínim 6 mesos) 

Inversions 

Elegibles 

Presentació de 
sol·licituds: de 29 d’abril a 
28 de juny de 2022. 

 

Realització inversions: màxim 
30 de març de 2024.  
 

Presentació de la documenta-
ció justificativa: màxim 3 me-
sos des de la finalització de la 
inversió.  
 

Més informació: 

 

Intensitat d’Ajut 

Tipologia 

beneficiaris 

Intensitat 

d’ajut 

Col·lectives; 

Consorcis; 

Joves 

General 50%  70% 

Titulars RD 
1/2016 - 
MTD 

25%   45%  

 Inversió 

Import mínim  10.000€ 

Ajut màxim 

Tipus inversió 
General 

Consorcis o 

Centres gestors 

o Col.lectives 

TIPUS 1 sense 
aprofitament ener-
gètic 

100.000 € 300.000 € 

TIPUS 1 amb 
aprofitament 
energètic i TIPUS 2 

300.000 € 900.000 € 

Quanties 

%  màxim sobre cost elegible 


