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AGRUPACIO                                : Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 612. Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers 
 
Pla de Govern:  1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació 
Pla Departamental: 4.Millorar i fomentar la producció agrària, ramadera i pesquera per assolir la màxima competitivitat dels sectors productius 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
L'agricultura esdevé un sector clau per l'economia i l'estabilitat del país. Com a sector econòmic es troba sotmès a l'evolució de les produccions i els 
mercats i, en aquest sentit, la nova orientació de la Política Agrària Comuna (PAC) farà necessari la previsió de línies d'actuació per orientar 
determinats sectors i mantenir la producció en les zones rurals de Catalunya. En determinats sectors serà necessari acompanyar aquests canvis amb 
mesures de recolzament per afavorir les produccions agrícoles i ramaderes i en moltes coses també serà necessari tenir sistemes d'informació sobre 
els mercats agraris sobre els quals establir estratègies d'actuacions i presa de decisions. Tant en l'àmbit agrícola com ramader i pesquer cal garantir 
que les produccions desenvolupin sistemes capaços de proporcionar aliments sans, segurs i respectuosos del medi ambient i d'acord amb les 
garanties necessàries que requereixen els consumidors. Així mateix, cal promoure sistemes de gestió del risc per tal d'afrontar, cada cop més, els 
majors riscos ambientals com a conseqüència del canvi climàtic als que fan front els agricultors. També l'activitat pesquera i el desenvolupament de 
l'aqüicultura s'emmarca per les normatives internes i en el marc de la Unió Europea d'acord amb la Política Pesquera Comuna. És des d'aquest punt 
de vista que les polítiques d'ordenació, foment i reconversió dels sectors i les produccions (agrícoles, ramaderes i pesqueres) i la seva constant 
adaptació a la demanda del consumidor, esdevenen una part essencial la política que l'administració agrària efectua envers la millora global dels 
sectors productius agraris. 

Població objectiu: 
Agricultors, ramaders i pescadors. Altres col·lectius relacionats amb sectors agraris, pesquers i del medi natural. 

Descripció detallada de la necessitat: 
L'evolució i regulació dels mercats derivats de la Política Agrària Comuna i les normatives internacionals, així com l'evolució dels costums i necessitats 
dels consumidors produeixen un impacte directe en la demanda que dels productes agraris es realitzen avui dia. 
La globalització de l'economia i, concretament, l'obertura dels mercats mundials als productes dels sector primari, va obligar a l'Organització Comuna 
de Mercats (OMC) a signar un Acord que es va negociar en la Ronda Uruguai celebrada entre 1986 i 1994. Va constituir un primer pas significatiu per 
implantar una competència més lleial i aconseguir que aquest sector tingui menys distorsions. En 2007/08, totes aquestes normes es troben en un 
període de transició entre un plantejament sectorial, pel qual l'Organització Comuna de Mercats (OCM) corresponent regula cada categoria de 
productes, i un nou plantejament unificat (OCM única) pel qual quedaran coberts tots els productes. Aquest marc unificat s'està aplicant gradualment 
des del 2008. 
Durant l'any 2011 es van iniciar els debats per analitzar la proposta de la Comissió per la reforma de la Política Agrícola Comuna (PAC) més enllà del 
2014. La proposta reconeix la PAC com un instrument indispensable de cohesió entre els països membres pel seu paper garantidor del 
subministrament d'aliments en volum, qualitat i seguretat alimentaria. És igualment positiu com instrument per millorar les rendes a través de mesures 
per la regulació dels mercats. Per altra banda, la PAC ha anant perdent pes en el conjunt del pressupost comunitari (actualment poc més del 40% dels 
fons) i, a més, la proposta incorpora en la decisió comunitària de procedir a una redistribució dels recursos entre països i beneficiaris. La proposta de 
reforma planteja eliminar de forma progressiva, des de 2014, l'actual sistema de pagaments per drets històrics per altra uniforme pel conjunt dels 
països, tant per l'activitat agrícola com per la ramaderia. Aquesta ajuda es complementaria en cada cas, en funció de la seva ubicació o paper en el 
manteniment del medi ambient. L'any 2012 es va tancar un document conjunt de posicionament entre el DAAM i la majoria d'entitats del sector català 
(Document de posicionament de la Comissió de Seguiment de la Reforma de la PAC), que s'ha vehiculat al Govern de l'estat espanyol i a les 
instàncies comunitàries. 
Amb aquesta perspectiva, es fa necessari redefinir la situació del sector al nostre país i també impulsar polítiques de suport i adaptabilitat del sector als 
nous reptes que es derivaran de la nova PAC. 
La Comissió va publicar el Llibre verd de la reforma de la Política Pesquera Comuna (PPC) amb l'objectiu de valorar si es procedia a reformar la PPC 
vigent des del 2002. La Comissió Europea, el Consell de Ministres i el Parlament Europeu van concloure que l'actual PPC no havia permès assolir els 
objectius de pesca sostenible en totes les seves dimensions (ambiental, econòmica i social) i que era necessari reformar-la. La nova PPC, que 
s'aprovarà a principis del 2014, marcarà les línies estratègiques de la pesca, l'aqüicultura i la instrumentació del sector pesquer a Europa per als futurs 
anys. Des de l'Administració i el sector català s'està participant activament en el debat i negociacions en el si de les institucions europees per tal que la 
futura reforma incorpori  les realitats i necessitats, de gestió i econòmiques, del sector pesquer i aqüícola català. Al 2014 es publicaran els Reglaments 
europeus reguladors dels fons agraris pel proper període 2014-2020. 
 

Marc regulador del programa: 
El programa ve regulat per una àmplia normativa en matèria de produccions agràries, ramaderes i pesqueres. Destacar, en tot cas, la normativa 
referent a les produccions en relació amb l'impacte global que representa en el comerç mundial, Reglament (CE) núm. 
1234/2007 del Consell, de 22 d'octubre de 2007 pel qual es crea una Organització comuna de mercats agrícoles i s'estableixen disposicions 
específiques per a determinats productes agrícoles (Reglament únic per les OCM). També el Reglament (CE) núm. 1224/2009 del Consell, de 20 de 
novembre de 2009, pel qual s'estableix un règim comunitari de control per a garantir el compliment de les normes de la Política Pesquera Comuna. 

Missió 
Donar recolzament al sector agrari fomentant l'orientació al mercat per assegurar i millorar el seu nivell de renda i regulant pràctiques que garanteixin 
en tot moment la producció responsable, la conservació del medi i la seguretat alimentària, i mantenir uns sistemes d'informació eficaços que doni 
suport i promoció sectorial per la seva adaptació a la normativa, les bones pràctiques agràries o millores tècniques disponibles. 
Recolzar el sector pesquer tenint com a base la conservació i l'explotació sostenible dels recursos pesquers en virtut de la política pesquera comuna. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Impulsar l'ordenació dels sectors productius i orientar-los a les necessitats del mercat (OE4.1) 
 1. Impulsar plans de reconversió sectorial 
 2. Controlar els mitjans de producció 
 3. Promoure la producció integrada a Catalunya 
 4. Impulsar la producció agrícola ecològica 
 5. Foment i ordenació de la producció ramadera 
 6. Mantenir les Taules Sectorials com a eina fonamental de la comunicació i interlocució amb el sector 
 7. Regular l'activitat pesquera i mantenir el control i vigilància del litoral pesquer 
 8. Promoció del medi rural amb nous models de desenvolupament 
· Establir plans de protecció al medi agrícola, ramader i pesquer (OE4.2) 
 1. Pla d'Acció pel foment de les varietats tradicionals 
 2. Inspeccionar i controlar la qualitat de les llavors i planters 
 3. Controlar i gestionar els plans de fertilització, les dejeccions ramaderes i les condicions mediambientals 
 4. Fomentar la protecció de les races autòctones en perill d'extinció 
 5. Protegir els hàbitats marins 
· Donar suport a la renda de les explotacions agràries (OE4.3) 
 1. Promoure la contractació d'assegurances agràries 
 2. Promocionar la sortida comercial dels productes catalans 
 3. Dotar dels sistemes d’informació necessaris per a la gestió d'ajuts 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2011 2012 2013 2014 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Controls sobre el material vegetal Nombre OE4.2 110,00 120,00 130,00
2. % d'explotacions agràries beneficiaries d'assegurances 
agràries % OE4.1 58,00 40,00 50,00

3. Explotacions agràries beneficiades de préstecs pel suport a 
la renda Nombre OE4.3  900,00 1.000,00

4. Total caps de bestiar amb assegurança agrària En 
milions OE4.3   53,00

5. Superfície anual beneficiaries d'assegurances agràries Nombre OE4.3 301.168,38 220.000,00 260.000,00

6. Reunions amb el sector per a mantenir la concertació agrària Nombre OE4.1 27,00 25,00 30,00
7. Percentatge d'increment de la superfície destinada a la 
producció agrària ecològica. % OE4.1 8,00 3,00 3,00 4,00

8. Nombre ha. primables/Superfície Agrària Útil % OE4.3 75,00 64,00 64,00 65,00

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 1.865.977,99
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.473.285,74
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 2.000.894,80
6 Inversions reals 171.035,35
7 Transferències de capital 10.262.673,46
8 Variació d'actius financers 2.010.000,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 17.783.867,34

 

Llocs de treball pressupostats del programa 53
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AGRUPACIÓ                                : Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 612. Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers 
GESTOR DE PROGRAMA          : 8380. Fundació del Món Rural Subsector: Fund 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Impulsar l'ordenació dels sectors productius i orientar-los a les necessitats del mercat (OE4.1) 
 8. Promoció del medi rural amb nous models de desenvolupament 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2011 2012 2013 2014  
Real Real Previst Previst 

1. Participants en accions realitzades per la Fundació del Món 
Rural Nombre OE4.1 2.121,00 550,00 700,00

2. Convenis signats amb entitats col·laboradores per promoció 
del món rural Nombre OE4.1 7,00 3,00 2,00

3. Visites a la pàgina web de la Fundació del Món Rural Nombre OE4.1 28.000,00 32.659,00 33.000,00 45.000,00

4. Publicacions de llibres de la Fundació del Món Rural Nombre OE4.1 0,00 5,00 4,00 2,00

5. Aparicions de la Fundació del Món Rural als Mitjans de 
Comunicació Nombre OE4.1 110,00 75,00 50,00 50,00

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Realització d'estudis, enquestes, informes i projectes. 
2. Analitzar informes i dictàmens sobre temàtiques relacionades amb l'àmbit d'actuació de la Fundació. 
3. Organitzar jornades, actes públics, grups de debat i de treball, etc. 
4. Editar publicacions relacionades amb l'activitat desenvolupada. Llibres i materials audiovisuals. 
5. Creació de serveis informatius online i presència a Internet. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 187.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 141.838,67
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 328.838,67

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 5
 




