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AGRUPACIO                                : Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals 
 
Pla de Govern:  1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació 
Pla Departamental: 8.Impulsar administració agrària pròpia, l'eficiència i la millora de processos del Departament i perfeccionar el servei a la 

ciutadania 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
L'estructura del Departament, regulada pel Decret 2070/2013, de 23 de desembre, juntament amb el seu caràcter territorial, basat en la 
desconcentració i descentralització, obliga a disposar de la capacitat i flexibilitat necessàries per donar resposta a les noves exigències del sector de 
forma eficaç i eficient. Aquest model d'Organització requereix que des de la Secretaria General, com a unitat transversal, es doni suport a qüestions de 
caire general que serveixin d'assistència i orientació de totes les unitats i gestioni aquells aspectes organitzatius comuns per donar coherència a tota 
l'estructura i garantir, així, un bon funcionament administratiu i general de l'Organització. Per aquest motiu, el programa agrupa aquells serveis interns 
que per raons de coordinació i d'economia de gestió són prestats de forma centralitzada a través de la Secretaria General i amb caràcter transversal 
per a totes les unitats del departament. 
 

Població objectiu: 
Secretaria General, Gabinet del Conseller, 5 direccions generals, 6 entitats públiques dependents, 6 serveis territorials, 36 oficines comarcals i el cos 
d'agents rurals. A més, el Departament també compta amb el Centre de Formació d'Estudis Agrorurals, i la xarxa formada per les escoles de 
capacitació agrària; els parcs naturals, els laboratoris sanitaris i el laboratori agroalimentari. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha de disposar dels recursos organitzatius, humans i tècnics que permetin 
dur a terme les seves funcions i competències. Cal que disposi de procediments àgils, amb seguretat jurídica per a la ciutadania, assegurar la 
modernització del sistema pressupostari orientat a resultats, portar a terme les polítiques de recursos humans i la millora en la gestió. El seguiment i 
suport del programa al sector agrari i rural, s'executa a través de la planificació estratègica, la coordinació i el seguiment de les actuacions del 
Departament i ens adscrits, i també amb l'obtenció d'informació sectorial i prospectiva. 
 

Marc regulador del programa: 
Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 

Missió 
Assolir una Administració pública àgil, propera, eficaç i eficient mitjançant una estructura organitzativa que faciliti la gestió de polítiques públiques 
adaptant-se als canvis socials i tecnològics, amb vocació de servei al ciutadà i realitzant les funcions amb professionalitat per part del personal amb 
una imatge corporativa consolidada i un sistema d'informació departamental eficaç. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Enfortir l'administració agrària del Departament per impulsar davant Europa una política forta, eficaç i simplificada (OE8.1) 
 1. Impulsar les relacions comunitàries per poder influir en les polítiques agràries 
 2. Impulsar des del Departament actuacions de cooperació al desenvolupament 
· Millorar la planificació, la coordinació i el seguiment de les actuacions del Departament i ens adscrits, i també oferir informació sectorial i prospectiva 
(OE8.2) 
 1. Elaborar informació corporativa del Departament 
 2. Realitzar anàlisis sectorials i prospectives 
· Implantar un Pla de desburocratització i simplificació normativa i administrativa i millorar els canals d'atenció i comunicació amb la ciutadania (OE8.3) 
 1. Mantenir un marc d'actuació departamental en l'àmbit de la simplificació administrativa i documental 
 2. Potenciar la simplificació documental i la introducció de mesures de simplificació amb impacte extern 
 3. Potenciar la tramitació telemàtica i promoure el gestor documental 
 4. Realitzar actuacions per dotar-se d'un sistema eficaç d'atenció ciutadana 
· Desenvolupar el marc legal d'actuació del DAAM, millorar la gestió de recursos humans, els recursos econòmics i materials i de TIC (OE8.4) 
 1. Desenvolupar el marc legal d'actuació del DAAM, millorar la gestió procedimental i assegurar el compliment normatiu 
 2. Adequar els perfils dels professionals a les noves competències 
 3. Assessorar per protegir i prevenir els riscos laborals 
 4. Millorar la gestió dels recursos econòmics i materials del DAAM per a una major eficiència organitzativa 
 5. Gestió eficient de les despeses derivades del funcionament habitual del departament 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Nombre de tràmits del Departament que es poden fer 
telemàticament Nombre OE8.3 9,00 9,00 12,00 14,00

2. Número de documents que s'han deixat de demanar a la 
ciutadania Nombre OE8.3 480.000,00 405.000,00 425.000,00 400.000,00

3. Assistències d'alumnes a cursos de formació Nombre OE8.4 3.441,00 3.736,00 3.650,00 3.700,00

4. Producció de material audiovisual DVD Nombre OE8.4 4,00 6,00 6,00

5. % Implantació Gestor documental % OE8.4 0,00 51,00 60,00 100,00

6. Visites tècniques a països tercers (reunions i conferències) Nombre OE8.1   4,00
7. Seguiment d'accions preventives i avaluacions de condicions 
de treball Nombre OE8.4 78,00 97,00 85,00

8. Exàmens de salut i anàlisi de col·lectius de risc específic Nombre OE8.4 1.094,00 992,00 800,00 800,00

9. Reubicació i millora d'oficines del departament Nombre OE8.4 5,00 8,00 4,00

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 80.859.383,32
2 Despeses corrents de béns i serveis 16.563.429,83
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 986.069,88
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 14.800,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 98.423.683,03

 

Llocs de treball pressupostats del programa 2.125
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AGRUPACIÓ                                : Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals 
GESTOR DE PROGRAMA          : AG01. Gabinet i SG d'Ag.,Ram.,Pesca, A i MN Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

     

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Direcció interna del DAAM i coordinació institucional 
2. Relacions institucionals amb organismes i organitzacions internacionals i amb organitzacions representatives del sector 
3. Informació, divulgació i comunicació de les polítiques públiques i normativa respecte al sector 
4. Control i inspecció dels serveis del DAAM 
5. Gestió centralitzada de la tramitació i execució pressupostària, gestió de les línies d’ajut i actuacions de règim intern. 
6. Planificació i gestió dels recursos humans i coordinació de les relacions laborals. 
7. Desenvolupar i realitzar el pla informàtic del Departament: integració de sistemes d’informació, xarxes informàtiques, etc. 
8. Informe, elaboració i tramitació de projecte de disposicions generals i assessorament jurídic. 
9. Planificació, coordinació i avaluació dels objectius departamentals i de Govern 

10. Pla de Formació DAAM 2015 
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 80.859.383,32
2 Despeses corrents de béns i serveis 16.563.429,83
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 986.069,88
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 14.800,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 98.423.683,03

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 2.125
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AGRUPACIO                                : Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 562. Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària 
 
Pla de Govern:  6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial 
Pla Departamental: 1.Assegurar la viabilitat de les infraestructures rurals agràries 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Catalunya és un país amb unes condicions naturals que no afavoreixen el desenvolupament d'una agricultura potent. El clima propi del país és 
mediterrani amb un règim de pluges molt irregular que oscil·la, entre els 300 i els 700 mm anuals a la major part, i aquesta pluviometria variable no 
permet aconseguir una regularitat de les produccions agràries, ni tampoc adaptar les produccions a les demandes del mercat, tant pel que fa a la 
qualitat, com a la flexibilitat davant variacions de la demanda. Des de sempre s'han plantejat obres de regulació i de derivació de l'aigua dels rius que 
recorren el país per tal de poder disposar de majors garanties de reg per a les produccions agrícoles i millorar, a través del regadiu, la renda dels 
agricultors i la viabilitat de les explotacions agràries. Per altra banda també ens trobem amb algunes zones de regadius amb instal·lacions obsoletes, 
poc eficients amb el ús de l'aigua i difícils de gestionar, es per això que cal dur a terme una tasca de modernització dels regadius ja existents, amb 
actuacions estructurals i de millora de la gestió. La concentració parcel·lària permet constituir explotacions d'estructura i dimensions adequades, i 
econòmicament més rendibles. Esdevé imprescindible en zones on es projecten nous regadius, en zones de modernització de regadius tradicionals 
consolidats i també a la resta de superfícies agrícoles. 
 

Població objectiu: 
La població directament afectada són agricultors, ramaders i persones del món rural que viuen o desenvolupen la seva activitat agrària en les zones 
que seran millorades a través del programa. També les Comunitats de Regants com a propietàries de les infraestructures específiques del seu regadiu 
i gestors del seu funcionament. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
La productivitat mitjana del regadiu en Catalunya és unes 7 vegades superior a la del secà i ocupa 12 vegades més de mà d'obra. Les actuacions del 
Departament per desenvolupar programes en matèria de construcció i modernització de regadius pretenen millorar zones de reg (en servei des de fa 
més de 25 anys) implantant infraestructures que disminueixin un consum excessiu d'aigua i grans despeses d'explotació. 
En aquest sentit, els regadius tradicionals distribueixen l'aigua per gravetat, de major a menor cota i reguen per inundació consumint grans dotacions 
d'aigua, (de 8.000 a 12.000 m3/ha/any i fins a 20.000 m3/ha/any per la producció d'arròs), encara que bona part de la qual es recupera, a través dels 
aqüífers o de les escorrenties que , inclús permeten regar de nou, aigües avall. 
Els canals i sèquies de distribució d'aquests regadius històrics requereixen importants inversions per al seu manteniment i millora. La gestió, 
pràcticament manual, d'aquests regadius i l'establiment de torns per a la disponibilitat d'aigua dificulta cada cop més la seva pràctica. 
Per altra banda, els nous regadius, en canvi, es basen en un sistema de reg a pressió, per aspersió o goteig, que permet un estalvi en el consum i, per 
tant, precisa unes dotacions d'aigua menors (al voltant de 6.500 m3/ha/any). La gestió del regadiu encara es facilita més si es produeix vinculada a un 
procediment de concentració parcel·lària que permeti agrupar les parcel·les d'una mateixa explotació facilitant-ne la gestió i reduint despeses 
d'explotació, incloses les de regadiu. Des del punt de vista del funcionament del sistema, els nous regadius estan totalment automatitzats i incorporen 
les darreres innovacions en matèria de programació i gestió del regadiu a través de sistemes de telecomandament i control. Per contra, requereixen 
una major despesa energètica, per a dotar de pressió suficient el sistema de distribució. Una modalitat específica d'aquests nous regadius són els 
anomenats "regs de suport" amb unes dotacions inferiors a 3.500 m3/ha/any aplicats a les oliveres, a la vinya o als arbres de fruits secs amb l'objectiu 
d'assegurar les produccions en situacions de sequera extrema. 
La concentració parcel·lària és, així mateix, un instrument de vertebració i ordenació territorial que permet la regularització registral de totes les 
propietats. D'altra banda, el creixent nivell de sensibilitat ambiental ha fet abandonar els tradicionals traçats rectilinis de les xarxes de camins en favor 
d'una nova concepció de l'actuació que rep el nom d'Ecoconcentració i que és una nova manera d'entendre la reorganització de la propietat en tant que 
aglutina alhora els interessos ambientals i dels empresaris agrícoles. 
Per tant, la concentració parcel·lària esdevé una eina de primer ordre en el desenvolupament sostenible del sector agrari en tant que ordena la 
propietat i la prepara per la millora de l'eficiència general de la mateixa, tant des del punt de vista d'estalvi energètic com de l'increment de la rendibilitat 
de les inversions necessàries per la introducció de la nova tecnologia (en molts casos precedeix a la transformació en regadiu). 
 

Marc regulador del programa: 
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya. Reial Decret Legislatiu 
1/2001, de 20 de juliol, amb el text refós de la Llei d'aigües. Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2000, per la 
qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües. 
Decret 118/1973, de 12 de gener, pel qual s'aprova el text de la Llei de Reforma i Desenvolupament Agrari. 

Missió 
Promoure l'ús sostenible de l'aigua de regadiu a través del foment de nous regadius d'alta eficiència, la modernització dels regadius tradicionals i la 
reutilització d'aigua regenerada procedent de les depuradores per a reg, a l'objecte de millorar la competitivitat de les explotacions agràries i de 
mantenir l'equilibri territorial i d'assegurar la disponibilitat d'aliments a la població. Augmentar la competitivitat de les explotacions agràries mitjançant la 
millora de l'eficiència productiva a l'objecte d'aconseguir un desenvolupament sostenible. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Gestionar eficientment l'aigua de reg al territori (OE1.2) 
 1. Incrementar els regadius modernitzats respecte el total existent 
 2. Augmentar el percentatge de terres en regadius respecte el total de la superfície agrària útil 
 3. Incrementar les Ha. de regadius a través de les diferents comunitats de Regants 
· Dur a terme la concentració parcel·lària a les àrees d'actuacions de regadiu i a la resta de superfícies agrícoles (OE1.3) 
 1. Concentrar totes les superfícies en procés de transformació de regadius 
 2. Incrementar totes les superfícies en procés de modernització de regadius que siguin susceptibles de ser concentrades 
 3. Concentrar les superfícies agrícoles de secà amb un elevat grau de dispersió parcel·lària 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Comunitats de Regants beneficiàries per millora de regadius Nombre OE1.2 38,00 64,00 75,00 25,00

2. TOTAL propietaris beneficiats per Concentració Parcel·lària Nombre OE1.3  974,00 3.000,00

3. TOTAL Superfície Concentrada a Catalunya Ha OE1.3  52.257,00 28.210,00

4. Àrea rural beneficiada per nous regadius Nombre OE1.2 2.304,00 4.384,00 618,00
5. Percentatge de regadius modernitzats respecte al total de 
regadius % OE1.2 43,60 45,00 45,00

6. Percentatge de Comunitats de Regants beneficiàries 
respecte al total % OE1.2 7,00 8,20 2,70

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 103.084,80
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 17.141.870,85
7 Transferències de capital 946.241,22
8 Variació d'actius financers 15.696.363,55
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 33.887.560,42

 

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 562. Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària 
GESTOR DE PROGRAMA          : AG01. Gabinet i SG d'Ag.,Ram.,Pesca, A i MN Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Gestionar eficientment l'aigua de reg al territori (OE1.2) 
 1. Incrementar els regadius modernitzats respecte el total existent 
 2. Augmentar el percentatge de terres en regadius respecte el total de la superfície agrària útil 
· Dur a terme la concentració parcel·lària a les àrees d'actuacions de regadiu i a la resta de superfícies agrícoles (OE1.3) 
 1. Concentrar totes les superfícies en procés de transformació de regadius 
 2. Incrementar totes les superfícies en procés de modernització de regadius que siguin susceptibles de ser concentrades 
 3. Concentrar les superfícies agrícoles de secà amb un elevat grau de dispersió parcel·lària 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Reunions control i seguiment programa de regadius amb 
infraestructures.cat Nombre OE1.2 2,00 4,00 10,00 10,00

2. Reunions de seguiment d'actuacions de regadius amb 
infraestructures.cat Nombre OE1.2 5,00 4,00  4,00

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Aportacions a Infraestructures.cat per l’execució de regadius a Catalunya i obres de concentració parcel·lària. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 17.041.870,85
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 15.696.363,55
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 32.738.234,40

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària 
 
Pla de Govern:  1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació 
Pla Departamental: 5.Impulsar la formació, la recerca, la innovació i l'emprenedoria 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
La demanda de la societat en termes d’agroalimentari degut als canvis en els hàbits de consum i una major conscienciació per la seguretat i qualitat 
dels aliments fa que des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural s'impulsi la recerca i el desenvolupament 
tecnològic dins l'àmbit agroalimentari per facilitar la transferència dels avenços científics i valorar els avenços tecnològics propis tot cercant la màxima 
coordinació i col·laboració amb el sector públic i privat. 
Des del Departament s'ha vingut impulsant l'R+D+I com un dels aspectes clau per fer avançar i liderar el sector agroalimentari al món. Per aquest 
motiu, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural va crear l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 
al 1985 per concentrar en una única entitat un seguit de centres, serveis i instituts que depenien o tenien relacions amb diputacions, universitats i la 
mateixa Generalitat, i que treballaven en l'àmbit de la investigació en el sector agroalimentari. Degut, però, als nous reptes, es va considerar que 
abordar les properes dècades amb les garanties suficients per a poder continuar desenvolupant una tasca eficaç, eficient i de qualitat al servei del 
sector agroalimentari i de la societat en general requeria un nou impuls i per aquest motiu la Llei 04/2009 de 15 d'abril, del Parlament de Catalunya, 
s'actualitza aquest organisme públic per esdevenir l'aliat estratègic del sector agroalimentari i ser el referent científic, així com el motor d'innovació i de 
transferència tecnològica d'aquest sector. 

Població objectiu: 
Sectors tant de producció com de transformació agropecuàries, agroalimentàries, aqüícoles i pesqueres i a llurs agents. Administracions públiques, 
universitats i sector privat que treballen en l'àmbit de la recerca. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
La política de l'R+D+I del Departament s'executa, principalment, a través de l'IRTA que amb un conjunt de 10 Centres i Estacions Experimentals propis 
i 9 consorciats constitueixen el sistema corporatiu de l'IRTA, repartits en 28 ubicacions a tot el territori. 
Durant l'any 2010 es van desenvolupar 1.016 activitats de les que 275 es van iniciar al mateix any. A més es gestionaren 343 contractes vigents per un 
total de 25,9 M 
 dels quals 123 contractes iniciats i 275 clients totals dels que 92 són nous i 183 repeteixen. 
L'IRTA disposa d'una cartera de projectes en execució, el finançament dels quals és a càrrec del propi Institut, d'organismes autonòmics (CIRIT, etc.), 
d'organismes estatals (Plan Nacional de I+D, INIA, etc.) o internacionals (Programa de la UE i altres). Així mateix, part de l'activitat R+D és finançada 
pel sector privat a través de la recerca contractual. 
És en aquest procés que el Departament posa a disposició de les empreses, les associacions i/o agrupacions, la seva capacitat científica per avaluar, 
contrastar o desenvolupar productes, serveis i procediments. 
 

Marc regulador del programa: 
Llei 04/2009 de 15 d’abril, del Parlament de Catalunya de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. 

Missió 
Contribuir, mitjançant la R+D en ciència i tecnologia agroalimentària, a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels sectors 
agrari, alimentari i aqüícola, al proveïment d'aliments sans i de qualitat pels consumidors i, en general, a la millora del benestar de la població. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Potenciar la recerca, la innovació i el desenvolupament en ciència i tecnologia agroalimentària (OE5.2) 

 1. Impulsar la investigació i la innovació tecnològica en l'àmbit primari i agroalimentari i aqüícola tot enfocant les seves actuacions cap a les 
necessitats del sector i seguint les orientacions del Govern 

 2. Transferir la tecnologia i els avenços científics als sectors i valorar els avenços tecnològics propis, com a via per contribuir a la 
modernització, competitivitat i sostenibilitat del sector primari i dels relacionats amb la cadena agroalimentària. 

 3. Cooperar i col·laborar amb el sector públic, com a element de suport i ajuda a la coordinació i vertebració de l'esforç públic en RDT 
agroalimentari i aqüícola a Catalunya, impulsar i consolidar el sistema cooperatiu RDT. 

 4. Promoure la projecció internacional de la recerca realitzada 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Projectes de R+D vigents Nombre OE5.2 225,00 201,00 215,00 200,00
2. Exit en convocatòries de projectes (projectes aprovats sobre 
projectes presentats) % OE5.2 65,50 56,00 59,00 52,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 20.775.661,18
2 Despeses corrents de béns i serveis 7.781.160,40
3 Despeses financeres 31.000,00
4 Transferències corrents 2.468.586,20
6 Inversions reals 1.937.283,04
7 Transferències de capital 318.205,41
8 Variació d'actius financers 10.000,00
9 Variació de passius financers 3.166.240,32
Total despeses 36.488.136,55

 

Llocs de treball pressupostats del programa 674
 



 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2015 (PROJECTE)  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

591 

 

AGRUPACIÓ                                : Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària 
GESTOR DE PROGRAMA          : AG01. Gabinet i SG d'Ag.,Ram.,Pesca, A i MN Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Reunions de control i seguiment del programa de R+D 
agroalimentària Nombre OE5.2 4,00 1,00 4,00 4,00

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Transferència de recursos a l’IRTA per programes d’R+D agroalimentària. Consultar la memòria del gestor per més detall. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 6.673.691,23
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 4.163.863,22
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 10.837.554,45

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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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, pescadors i aqüicultors. 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. Per altra banda, la legislació europea recolza la 
producció i la comercialització dels productes agrícoles tenint en compte al mateix temps els caràcters específics de cada producte. 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. L'any 2012 ha estat el que ha permès 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. 
Actualment ens trobem al final d'aquest període 2007-2013, en que la major part de les ajudes s'han anat incorporant al règim de pagament únic, i 
davant de l'escenari d'una nova reforma de la PAC prevista pel període 2014-2020. 
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 la 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. Finalment, el Parlament 
Europeu i el Consell han aprovat aquests tres reglaments: Reglament 1380/2013, en data 11 de desembre de 2013, sobre la Política Pesquera Comú, 
el Reglament 1379/2013, també en data 11 de desembre de 2013, pel qual s'estableix l'Organització Comuna de Mercats en el sector de la pesca i de 
l'aqüicultura, i, per últim, el Reglament 508/2014, de 15 de maig de 2014, relatiu al Fons Europeu i Marítim de la Pesca. 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 PPC 

Marc regulador del programa: 
El programa ve regulat per una àmplia normativa en matèria de produccions agràries, ramaderes i pesqueres Nou Reglament UE 1379/2013 del 
Parlament Europeu, d'11 de desembre de 2013 pel qual s'estableix l'Organització Comuna de Mercats en el sector de la pesca i de l'aqüicultura, 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 i el Reglament UE 508/2014, de 15 de maig de 2014, relatiu al Fons Europeu i Marítim de 
la Pesca (FEMP) 

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 i aqüícola tenint com a base la conservació i l'explotació sostenible dels recursos pesquers en virtut de la política pesquera 
comuna, garantint una explotació sostenible ambiental, social i econòmicament i fomentant l'orientació cap al mercat i la diversificació. 
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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. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Controls sobre el material vegetal Nombre OE4.2 110,00 165,00 130,00 150,00
2. % d'explotacions agràries beneficiaries d'assegurances 
agràries % OE4.1 58,00 59,00 50,00 50,00

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

4. Superfície anual beneficiaries d'assegurances agràries Nombre OE4.3 301.168,38 400.277,44 260.000,00 280.000,00

5. Reunions amb el sector per a mantenir la concertació agrària Nombre OE4.1 27,00 25,00 30,00 25,00

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

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 1.977.999,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.287.053,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 1.962.461,37
6 Inversions reals 224.195,35
7 Transferències de capital 9.443.250,15
8 Variació d'actius financers 2.128.125,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 17.023.083,87

 

Llocs de treball pressupostats del programa 52
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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          : AG01. Gabinet i SG d'Ag.,Ram.,Pesca, A i MN Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Donar suport a la renda de les explotacions agràries (OE4.3) 
 2. Promocionar la sortida comercial dels productes catalans 
 3. Dotar dels sistemes d’informació necessaris per a la gestió d'ajuts 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Beneficiaris d'actuacions de suport i promoció de productes 
agraris Nombre OE4.3 0,00 3,00 3,00

2. Informes de control i seguiment de transferències a entitats 
públiques pel suport a l'àmbit agrari Nombre OE4.3 4,00 4,00 3,00

3. Anàlisi estadístic sectorial pel foment i millora del sector 
agrari % OE4.3 61,00  100,00

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Participació en fires sectorials. 
2. Convenis amb organitzacions sectorials, sindicats agraris i cambres pel foment de les relacions sectorials. 
3. Elaboració d'estadístiques sectorials. 
4. Realització d'anàlisi i estudis sectorials. 
5. Recollida d'informació sectorial a través de la Xarxa Comptable Agrària de Catalunya (XCAC) i Observatoris Sectorials. 
6. Elaboració del Marc Estratègic Sectorial (MES). 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 354.015,82
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 2.831.907,54
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 76.369,01
8 Variació d'actius financers 118.125,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 3.380.417,37

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 614. Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres 
 
Pla de Govern:  1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació 
Pla Departamental: 3.Fomentar l'economia productiva, competitiva i sostenible mitjançant la modernització de les estructures 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
La política agrària comunitària (PAC) des de la reforma portada a terme a l'any 2003, ha fet palesa un cop més la importància del segon pilar que recull 
mesures estructurals . En termes semblants, el Reglament CE 1198/2006, relatiu al Fons Europeu de la Pesca (FEP) i el Reglament UE 508/2014, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu al Fons Europeu Marítim de la Pesca (FEMP) determinen els objectius de les accions 
estructurals a desenvolupar en el sector pesquer i la seva aportació estratègica a l'economia i alimentació dels països de la UE. 
Si tenim en compte que solament un 10% dels habitants de Catalunya viuen en zones rurals i que aquestes cobreixen el 62% de tot el territori català, 
ens evidencia la importància d'establir un programa de desenvolupament rural en el marc de la política agrària comunitària. Per aquest motiu, es varen 
realitzar processos de participació ciutadana arreu del territori català, amb especial èmfasi sobre els principals agents econòmics i socials del sector 
agrari català que assentà en quatre grans àmbits d'actuació els objectius prioritaris que volem afrontar mitjançant el Programa. 
Pel que fa al sector pesquer, amb el nou programa es fixen les grans línies que permetran desenvolupar una acció consistent d'ajustament i promoció 
del sector, tant pel que fa a la pesca com a l'aqüicultura i a les activitats de transformació i comercialització dels productes de la pesca i de 
l'aqüicultura. Així es podrà situar el sector en unes bones condicions de sostenibilitat, mantenint l'equilibri entre la rendibilitat, els recursos pesquers 
disponibles i el medi. 

Població objectiu: 
Agricultors, ramaders i pescadors (persones físiques o jurídiques, així com les comunitats de béns) i armadors de vaixells de pesca, confraries i 
associacions de pescadors i aqüicultors. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
En aquests moments la situació del sector agrari és estratègica i es basa en un enfocament empresarial de l'activitat agrària tot garantint una gestió 
sostenible del medi. 
A la idea d'implantar una nova manera de gestionar els ajuts que consideri l'explotació en la seva globalitat el Departament va començar l'any 2007 
l'aplicació del Contracte Global d'explotació que neix d'un acord de col·laboració entre els productors i el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural. Aquest acord s'emmarca dins les mesures de suport a les estructures del PDR 2007-2013. En la situació de crisi que actualment pateix el sector 
agrari, el Departament fa una aposta important per continuar donant suport a les explotacions amb aquests ajuts, destinats a fomentar la 
modernització, el rejoveniment i la professionalització del sector, així com a fomentar els mètodes de producció agrícola sostenibles i de protecció del 
medi ambient. 
El Departament també ha elaborat un pla que ha de servir per millorar la competitivitat del sector i aportar estratègies i nous models d'explotació i 
gestió que facilitin la continuïtat d'un sector que, en  molts casos, és motor de l'economia costanera. El pla vol configurar un nou model o una nova 
forma d'explotar els recursos i el mar, que integri el passat i el present en un nou futur, aprofitant la saviesa i experiència dels nostres pescadors, 
incorporant joves formats, noves eines de gestió empresarial, obrin el sector a noves activitats econòmiques complementàries i aprofitant les noves 
tecnologies i coneixements per a una millor comercialització dels productes. 
Quant al sector pesquer, cal destacar que tot i representar un petit percentatge de l'economia del nostre país és un sector estratègic pel que 
representa la seva conservació i explotació sostenible dels recursos marins i el fort lligam amb les zones costaneres i amb la dieta mediterrània i el 
turisme de qualitat. L'any 2013 el volum de captures pesqueres es va situar al voltant de les 32.031 Tn amb una recaptació de 111 M, la flota catalana 
està formada per 902 embarcacions. En relació amb l'aqüicultura , la producció de l'any 2013 va estar de 6.120.875 kg, el 59% d'ells de mol·lusc 
bivalve. Per aquest motiu, cal garantir el manteniment de les activitats pesqueres i l'explotació sostenible dels recursos pesquers, tot afavorint les 
actuacions de millora de la competitivitat del sector. 
 

Marc regulador del programa: 
Programa de desenvolupament rural nou (PDR 2014-2020), actualment  proposta per a la seva aprovació. Decret 50/2007, de 27 de febrer, pel qual es 
regula el contracte global d'explotació. (DOGC núm. 4832 - 01/03/2007). El Reglament CE 1198/2006, del Consell, de 27 de juliol de 2006, relatiu al 
Fons Europeu de la Pesca (FEP) i el Reglament UE 508/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu al Fons Europeu de 
la Pesca (FEMP) determinen, entre d'altres, els objectius de les accions estructurals a desenvolupar en la comercialització i transformació dels 
productes de la pesca i en quins àmbits es podran dur a terme les mesures estructurals en el sector. 

Missió 
Millorar les estructures productives del sector primari mitjançant ajuts a les inversions per la modernització de les explotacions i millores 
mediambientals per fer-les més competitives i sostenibles i fomentar la seva orientació als mercats. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar la competitivitat de les explotacions agràries i la modernització de les seves estructures (OE3.1) 
 1. Modernitzar les estructures i processos agraris 
 2. Impulsar la gestió sostenible de terres agràries 
 3. Modernitzar i millorar la maquinària agrícola 
 4. Fomentar les millores estructurals de les explotacions ramaderes en relació al benestar animal 
 5. Promoure el relleu generacional 
· Fomentar l'adaptació de les estructures pesqueres i la seva modernització (OE3.2) 
 1. Actuacions de suport a les estructures del sector pesquer 
 2. Suport a l'estructura i viabilitat del sector aqüícola 
 3. Modernitzar el sector a través d'interlocutors sectorials 
· Fomentar la integració de les explotacions al paisatge rural i aconseguir un desenvolupament rural sostenible d'acord amb les mesures de protecció 
agroambiental (OE3.3) 
 1. Promocionar la gestió sostenible de terres agràries 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. % Explotacions DUN amb compromís agroambiental % OE3.3 12,00 9,00 10,00 9,00

2. Superfície Agrària Útil (SAU) amb compromís agroambiental % OE3.3 14,00 16,00 18,00 14,00
3. Superfície Agrària Útil (SAU) amb compromís agroambiental 
en Xarxa Natura 2000 % OE3.3 16,00 9,00 11,00 10,00

4. Superfície Agrària Útil (SAU) amb compromís agroambiental 
en Pla Agricultura Ecològica % OE3.3 11,00 19,00 18,00 11,00

5. Explotacions agràries amb millores sobre la competitivitat Nombre OE3.1 1.021,00 854,00 645,00 415,00
6. Joves beneficiaris de programes de millora de la 
competitivitat Nombre OE3.1 231,00 98,00 146,00 55,00

7. Embarcacions de pesca beneficiades pels ajuts en relació al 
total de la flota % OE3.2 10,00 9,00  45,00

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 122.937,99
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 48.591.943,10
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 48.714.881,09

 

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 614. Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres 
GESTOR DE PROGRAMA          : AG01. Gabinet i SG d'Ag.,Ram.,Pesca, A i MN Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar la competitivitat de les explotacions agràries i la modernització de les seves estructures (OE3.1) 
 1. Modernitzar les estructures i processos agraris 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Reunions de control amb el Ministeri d'Agricultura pel 
programa de Modernització Nombre OE3.1 4,00 4,00  3,00

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Modernització estructures agràries (mesura 121 PDR) 
2. Actuacions de gestió i control de les mesures de modernització cofinançades del Contracte Global d'Explotació 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 23.100.000,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 23.100.000,00

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 672. Crèdit oficial 
 
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'Institut Català de Finances és una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya que es regeix pel Decret Legislatiu 4/2002, de 24 de 
desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Institut Català de Finances, incorporant-hi les modificacions introduïdes mitjançant aquesta Llei 
de mesures fiscals i les introduïdes a les lleis de pressupostos posteriors a l'entrada en vigor de la Llei esmentada, així com per les lleis següents: Llei 
5/1996, de 20 de maig, de modificació de la Llei 2/1985, de 14 de gener, Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i 
d'adaptació a l'euro, Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives. L'Institut té per finalitat contribuir a l'exercici de les 
competències executives que l'Estatut d'autonomia de Catalunya confereix a la Generalitat sobre el sistema financer, i actua com a instrument principal 
de la política de crèdit públic de la Generalitat. 
 

Població objectiu: 
Els destinataris finals són de persones titulars d’explotacions agrícola-ramaderes, indústries agroalimentàries, així com les integrants del sector 
pesquer. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
L'acord de Govern del 28 de juny de 2005 va aprovar la despeses plurianuals d'una sèrie d'actuacions que en l'àmbit agrari es van produir com són: - 
actuacions contra l'aparició de la pesta porcina clàssica - ajuts a explotacions oliveres afectades per gelades - foment de l'ús d'assegurances agràries - 
ajuts cofinançats per la Unió Europea. 
Aquesta actuació fa que en aquests moments el departament hagi de fer front a les amortitzacions, interessos i despeses derivades de l'avançament 
dels ajuts. 
L'excepcionalitat d'aquestes situacions i la manca de pressupost per fer front a aquestes contingències va derivar en la necessitat de recórrer l'ICF per 
poder ser eficaç en l'aplicació de mesures de suport públic. 
El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria de l'entitat receptora dels recursos. 
 

Marc regulador del programa: 
Decret Legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Institut Català de Finances. 

Missió 
Dotar de recursos l'ICF mitjançant la transferència de recursos per tal d’aconseguir finançar les inversions en béns productius i serveis amb que 
contribueix l'ICF al suport de la política agrària i de millora del medi rural. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Donar suport a les explotacions agràries per situacions d'excepcionalitat a través de credit oficial (OE4.5) 
 1. Finançar actuacions contra l'aparició de malalties animals 
 2. Donar suport a explotacions oliveres afectades per danys catastròfics 
 3. Fomentar l'ús d'assegurances agràries 
 4. Avançar ajuts cofinançats per la Unió Europea 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Actuacions de seguiment de la transferència del crèdit del 
DAAM amb l'ICF Nombre OE4.5 4,00 3,00 4,00 4,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 1.366.634,57
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 8.393.097,74
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 9.759.732,31

 

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 672. Crèdit oficial 
GESTOR DE PROGRAMA          : AG01. Gabinet i SG d'Ag.,Ram.,Pesca, A i MN Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

     

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Actuacions contra l’aparició de la pesta porcina clàssica 
2. Ajuts a explotacions oliveres afectades per gelades 
3. Aportacions al Institut Català de Finances pel finançament d’inversions realitzades en l’àmbit agrari 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 1.366.634,57
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 8.393.097,74
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 9.759.732,31

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
 


