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AGRUPACIO                                : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 613. Suport a l'agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats 
 
Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 4.Incentivar la indústria agroalimentària i el foment del cooperativisme i promoure el coneixement i el consum dels productes 

catalans i la internacionalització del sector agroalimentari 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
El sector agroalimentari català s'ha d'adaptar a les noves exigències dels mercats, dels consumidors i també de la Unió Europea, i alhora donar 
resposta al repte de produir productes de qualitat, segurs i ambientalment sostenibles. El sector afronta la necessitat de canvi en els models 
productius, dirigint-se cap a una economia del coneixement i prenent la innovació com a motor d'aquest canvi de model que permetrà al sector una 
major adaptabilitat i competitivitat en el nou escenari. La innovació és doncs, actualment, molt més que una opció; és una necessitat estratègica per a 
la supervivència de les empreses. 
Saber gestionar el creixement i l'adaptació al canvi envers les noves exigències són alguns dels principals reptes als que el sector agroalimentari ha de 
fer front. 
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha considerat estratègica la producció, industrialització i comercialització de productes agroalimentaris 
catalans, millorant la competitivitat mitjançant la innovació, la recerca, la transferència tecnològica i l'assessorament, augmentant la qualitat del 
producte per fer-ho més valorat i incrementant el seu valor afegit. 
 

Població objectiu: 
Empresa alimentària, societats cooperatives, productors i associacions de productors a Catalunya. 

Descripció detallada de la necessitat: 
El sector de l'alimentació i begudes integra processos de preparació i transformació de primeres matèries vegetals i animals, per preparar-les per a 
l'alimentació, sobretot humana però també la del bestiar i animals domèstics. Segons dades de l'"Encuesta Industrial de Empresas" (EIE, 2009), aquest 
sector està format per quasi 2.800 establiments i ocupa gairebé 77.000 persones a Catalunya, cosa que el converteix en el sector més gran. En termes 
de producció és també el primer sector de Catalunya amb més de 20.000 milions d'euros, mentre que és el segon en termes de valor afegit brut (VAB) 
a preus bàsics, amb 4.400 milions d'euros. El sector alimentari a Catalunya està format per una majoria de pimes, però també per un grup de grans 
empreses capdavanteres, molt competitives, innovadores i amb projecció nacional i internacional. L'any 2010, però, el nombre d'empreses en el sector 
de l'alimentació i begudes es va reduir un 1,8% a Catalunya i els afiliats a la Seguretat Social, un 2,4%. La producció industrial va disminuir un 1,9%. 
Les variacions de l'índex de Producció Industrial (IPI) en aquest sector al llarg del cicle econòmic van ser relativament suaus i es varen produir amb un 
cert retard amb relació a la mitjana de la indústria, la qual el 2010 ja començà a mostrar taxes de creixement positives. Destacà el bon comportament 
de les exportacions i les importacions, que es van incrementar un 14% i un 4%, respectivament, que van superar així les taxes negatives de l'exercici 
2009. El programa vol posar l'accent en la dinamització del sector agroindustrial de Catalunya a través de la innovació en l'increment de la 
productivitat, la reducció d'envasos, l'optimització energètica, la millora de la logística, els controls de qualitat i el desenvolupament de la tecnologia; 
aquest tipus d'innovació suposa col·laborar estretament amb els seus proveïdors. Alhora, la promoció del consum i l'exportació, a Catalunya, de 
productes elaborats pels productors individuals o per les empreses catalanes i intensificar el reconeixement al mercat interior dels productes catalans 
és altre dels valors afegit a incidir per la consecució de la missió del programa. 

Marc regulador del programa: 
Decisió C(2008) 702 de la Comissió Europea 702 de 15 de febrer de 2008, que va aprovar formalment el Programa de Desenvolupament Rural de 
Catalunya. El Reglament CE 1.198/2006, del Consell, de 27 de juliol de 2006, relatiu al fons Europeu de la Pesca (FEP) determina, 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 la competitivitat del sector agroalimentari a través de mesures estratègiques en matèria d'indústries i comercialització fomentant la seguretat 
alimentària, la qualitat dels productes i l'orientació de l'oferta als mercats mitjançant el suport a les empreses i l'endegament de mesures de foment. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Fomentar la indústria agroalimentària i millorar l'estructura empresarial cooperativa (OE4.1) 
 1. Impulsar el sector de les indústries agroalimentàries i les inversions innovadores 
 2. Foment i control del Registre d'indústries agràries i alimentàries (RIACC) 
 3. Donar suport a les llotges i mercats agraris 
 4. Oferir ajuts a la modernització i concentració de cooperatives 
 5. Suport a la comercialització i transformació pesquera 
· Fomentar la internacionalització i la promoció dels productes catalans (OE4.2) 
 1. Participar en actes de promoció del sector pesquer 
 2. Promocionar, difondre i informar sobre els productes agroalimentaris 
 3. Promoció comercial i increment de la qualitat alimentària 
· Assegurar la qualitat i els productes agroalimentaris i millorar l'equilibri de la cadena agroalimentària (OE4.3) 
 1. Acreditar els sistemes de qualitat dels organismes de control agroalimentari 
 2. Gestionar els distintius de qualitat i d'artesania alimentària 
 3. Fer el seguiment i el control de la qualitat diferenciada 
 4. Gestionar els ajuts per al foment dels productes d'origen i qualitat diferenciada, artesania i productes de la terra 
 5. Lluitar contra el frau agroalimentari 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 

 
Real Real Previst Previst 

1. Número acreditacions Venda Proximitat Nombre OE4.2 1.973,00 2.050,00 2.200,00 2.300,00

2. Participació en fires internacionals Nombre OE4.2 12,00 12,00 12,00 10,00

3. Nous projectes de distintiu de qualitat Nombre OE4.3 20,00 21,00 21,00

4. Grau de seguiment de la qualitat diferenciada % OE4.3 110,00 95,00 100,00 100,00

5. Empreses beneficiàries de mesures permanents de regulació 
de mercats agroalimentaris 

Nombre OE4.1 3.058,00 4.417,00 4.110,00 4.000,00

6. Percentatge de cooperatives agràries beneficiàries en 
programes de millora 

% OE4.1 15,00 14,00 15,00 15,00

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 977.744,17
2 Despeses corrents de béns i serveis 7.297.722,29
3 Despeses financeres 15.000,00
4 Transferències corrents 14.450.014,26
6 Inversions reals 568.929,21
7 Transferències de capital 39.350.733,43
8 Variació d'actius financers 10.000.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 72.660.143,36
 

Llocs de treball pressupostats del programa 19
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AGRUPACIÓ                                : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 613. Suport a l'agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats 
GESTOR DE PROGRAMA          : AG05. DG de Pesca i Afers Marítims Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Fomentar la indústria agroalimentària i millorar l'estructura empresarial cooperativa (OE4.1) 
 5. Suport a la comercialització i transformació pesquera 
· Fomentar la internacionalització i la promoció dels productes catalans (OE4.2) 
 1. Participar en actes de promoció del sector pesquer 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 

 
Real Real Previst Previst 

1. Entitats assistents en actes de promoció del sector pesquer i 
aqüícola 

Nombre OE4.2 29,00 35,00 15,00 40,00

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Línia d'ajuts a l'agroindústria pesquera. 
2. Potenciar la marca peix fresc de la costa. 
3. Participar en actes de promoció del sector. 
4. Preparar publicacions pel col•lectiu pesquer. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 375.604,37
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 5.000,00
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 380.604,37
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 613. Suport a l'agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats 
GESTOR DE PROGRAMA          : AG06. DG d'Alimentació,Qualitat i Ind. Agroal. Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Fomentar la indústria agroalimentària i millorar l'estructura empresarial cooperativa (OE4.1) 
 1. Impulsar el sector de les indústries agroalimentàries i les inversions innovadores 
 2. Foment i control del Registre d'indústries agràries i alimentàries (RIACC) 
 3. Donar suport a les llotges i mercats agraris 
 4. Oferir ajuts a la modernització i concentració de cooperatives 
· Assegurar la qualitat i els productes agroalimentaris i millorar l'equilibri de la cadena agroalimentària (OE4.3) 
 1. Acreditar els sistemes de qualitat dels organismes de control agroalimentari 
 2. Gestionar els distintius de qualitat i d'artesania alimentària 
 3. Fer el seguiment i el control de la qualitat diferenciada 
 4. Gestionar els ajuts per al foment dels productes d'origen i qualitat diferenciada, artesania i productes de la terra 
 5. Lluitar contra el frau agroalimentari 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 

 
Real Real Previst Previst 

1. Beneficiaris ajuts circuits curts mercats locals Nombre OE4.3 7,00 14,00 40,00

2. Numero d'organitzacions de productors de fruites i hortalisses 
(OPFH) beneficiades 

Nombre OE4.1 75,00  73,00 75,00

3. Reconeixements de productes d'artesania alimentària Nombre OE4.3 92,00 99,00 80,00 80,00

4. Mostres realitzades per qualitat productes agroalimentaris Nombre OE4.3 7.800,00 9.500,00 8.000,00 10.000,00

5. Beneficiaris de Programes de Qualitat Alimentària Nombre OE4.3 68,00 65,00 75,00 80,00

6. Empreses beneficiàries ajuts agroindústria Nombre OE4.1 0,00 250,00 200,00 200,00
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Gestionar ajudes a inversions per a la millora dels processos de transformació i comercialització de productes agraris. 
2. Gestionar ajuts dels programes operatius. 
3. Controlar la qualitat de l'alimentació animal. 
4. Analitzar i intervenir en la regulació de mercats. 
5. Gestionar les Controlar la qualitat de l'alimentació animal. 
6. Sol•licituds de distintius DOP, IGP i ETG. 
7. Gestionar els reconeixements i autoritzacions d'Artesania Alimentària. 
8. Gestionar la Marca de Qualitat Alimentària (Marca Q). 
9. Actualitzar l'inventari de productes de la terra. 
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.691.214,61
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 17.836.268,20
6 Inversions reals 500.000,00
7 Transferències de capital 39.350.733,43
8 Variació d'actius financers 10.068.929,21
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 70.447.145,45
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 613. Suport a l'agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6440. Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) Subsector: SM 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Fomentar la internacionalització i la promoció dels productes catalans (OE4.2) 
 2. Promocionar, difondre i informar sobre els productes agroalimentaris 
 3. Promoció comercial i increment de la qualitat alimentària 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 

 
Real Real Previst Previst 

1. Actuacions de promoció a través del vi i la gastronomia Nombre OE4.2 4,00 7,00 8,00

2. Plans sectorials d'internacionalització Nombre OE4.2 1,00 2,00 2,00

3. Prospecció de mercats i transferència als sectors Nombre OE4.2 11,00 3,00 3,00

4. Organització de trobades B2B Nombre OE4.2 8,00 5,00 3,00 2,00

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Plans de mercats prioritaris. 
2. Actuacions de promoció a través del vi i la gastronomia. 
3. Plans sectorials d'internacionalització. 
4. Prospecció de mercats i transferència als sectors. 
5. Programa de rondes B2B. 
6. Participació en fires internacionals. 
7. Actuacions de promoció internacional. 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 977.744,17
2 Despeses corrents de béns i serveis 4.230.903,31
3 Despeses financeres 15.000,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 68.929,21
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 5.292.576,69
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 19
 


