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AGRUPACIO                                : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 9.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 270/2013, 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 i Gabinet del Conseller, 5 direccions generals, 7 entitats públiques dependents, 6 serveis territorials, 41 oficines comarcals i el cos 
d'agents rurals. A més, el Departament també compta amb el Centre de Formació d'Estudis Agrorurals,  la xarxa formada per 14 escoles agràries, 
l'Escola Nauticopesquera de Catalunya,  el Centre de Mecanització Agrària i el Laboratori Agroalimentari. 

Descripció detallada de la necessitat: 

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 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, modificat per 
DECRET 212/2015, de 22 de setembre, de modificació parcial del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, i del 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 (OE9.1)
 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 
(OE9.2) 
 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 (OE9.3) 
 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 DARP, millorar la gestió de recursos humans, els recursos econòmics i materials i de TIC (OE9.4) 
 1. Desenvolupar el marc legal d'actuació del DARP, 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 DARP per a una major eficiència organitzativa 
 5. Gestió eficient de les despeses derivades del funcionament habitual del Departament 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de tràmits del Departament que es poden fer 
telemàticament

Nombre OE9.3 11,00 14,00 20,00 80,00

2. Número de documents que s'han deixat de demanar a la 
ciutadania

Nombre OE9.3 428.000,00 432.292,00 400.000,00 400.000,00

3. Participació en associacions d'interès sectorial agrari europeu Nombre OE9.1 3,00  3,00 3,00

4. Assistències d'alumnes a cursos de formació Nombre OE9.4 4.756,00 5.008,00 5.300,00 5.000,00

5. Producció de material audiovisual DVD Nombre OE9.4 5,00 4,00 4,00 4,00

6. Visites tècniques amb països tercers (reunions i 
conferències)

Nombre OE9.1 4,00 4,00 2,00

7. Seguiment d'accions preventives i avaluacions de condicions 
de treball 

Nombre OE9.4 89,00 79,00 80,00 80,00

8. Exàmens de salut i anàlisi de col·lectius de risc específic Nombre OE9.4 830,00 756,00 700,00 750,00

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 67.961.280,22
2 Despeses corrents de béns i serveis 23.961.418,74
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 78.434,00
6 Inversions reals 2.213.279,13
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 8.700,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 94.223.112,09

Llocs de treball pressupostats del programa 1.760
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AGRUPACIÓ                                : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals 
GESTOR DE PROGRAMA          : AG01. Gabinet i SG d'Ag.,Ram. Pesca i A Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Activitats formatives realitzades Nombre OE9.4   180,00

2. Grau d'execució d'anàlisi estadístic % OE9.2   100,00

3. Modificacions de llocs de treball realitzades Nombre OE9.4   200,00

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Direcció interna del DARP 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 DARP. 
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 DARP. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 67.961.280,22
2 Despeses corrents de béns i serveis 23.961.418,74
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 78.434,00
6 Inversions reals 2.213.279,13
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 8.700,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 94.223.112,09

Llocs de treball pressupostats del gestor 1.760
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AGRUPACIO                                : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 335. Formació professional agrària i pesquera 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 2.Fomentar la competitivitat del sector a través de la formació i l'assessorament empresarial 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
La situació actual en la que es troba el sector agrari s'ha fet palès que l'economia productiva no és suficient ni per als mercats ni per a la societat. Per 
aquest motiu, s'està produint una transformació cap a models productius en què l'economia del coneixement és l'eix vertebrador. En aquest sentit, la 
formació i la capacitació esdevenen un element clau per a assolir nivells més alts d'activitat i d'ocupació, així com de productivitat i competitivitat del 
teixit empresarial. 
Els diferents instruments de què es disposa estan destinats a les persones que formen part del sector. Es tracta d'instruments de gran qualitat, 
impulsats per gent amb una àmplia experiència i que conformen una xarxa de centres que integren tots els agents generadors de coneixement, des de 
les universitats a les organitzacions professionals. 
L'avenç del nostre sector requereix una actualització contínua de coneixements per tal que les persones puguin adequar-se als requeriments del 
canviant mercat de treball, nodrint d'innovació el teixit agroalimentari. 

Població objectiu: 
Joves disposats a assolir aprenentatges en el sector agroalimentari i rural, a partir de la formació inicial. Persones joves que vulguin rebre formació 
continuada, i també les que vulguin incorporar-se professionalment al sector agrari, agricultors i persones que treballin en l'àmbit de la industria 
agroalimentària. 

Descripció detallada de la necessitat: 

Les escoles i centres de capacitació agrària imparteixen cicles formatius de grau mitjà i superior de diferents grups professionals. Aquests 
ensenyaments donen resposta a les necessitats de formació inicial i/o bàsica que tenen els joves que volen incorporar-se al sector amb una 
professionalització adequada. 
Actualment, es programen al voltant de 37 cursos de formació reglada amb més de 786 alumnes assistents als cursos. Aquesta demanda és satisfeta 
pel Departament a través de les escoles de capacitació agrària distribuïdes per tot el territori. 
A més, durant l'any s'imparteixen accions de formació contínua com cursos professionals, tecnològics i del món rural, per tal de donar resposta a noves 
necessitats del sector que ha d'adaptar-se als canvis d'avui en dia. Aquesta formació també pretén assentar un model empresarial pel sector primari on 
el pagès esdevingui en vertader empresari que lideri la seva explotació, busqui noves oportunitats de negoci, aprofiti els canvis tecnològics i obri els 
seus productes al món. 
Durant el 2015 es van impartir més de 890 cursos de formació amb l'assistència de 9.800 persones; destacar que, a més dels cursos reglats i de 
formació contínua, es va complementar aquesta formació amb actuacions d'intercanvi amb altres països i projectes d'internacionalització per tal de 
incrementar la professionalització del sector. 

Marc regulador del programa:
Llei 12/2009 del 10 de juliol d'educació, Decret 102/2010 de 3 d'agost d'autonomia de centres educatius en el marc de la "Ley orgánica 2/2006 de 3 de 
mayo de educación" i el "Real decreto 1147/2011 de 29 de julio por el qual se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo" Per a cada cicle formatiu hi ha una ordre que regula el 45% dels cicles formatius, la resta el 55% ho regula el real decreto 1147/2011. 

Missió 
Professionalitzar del sector agroalimentari i rural, a partir de la millora de la qualificació professional dels agricultors i de les persones que viuen en el 
món rural, tant des de la formació inicial com des del reciclatge de coneixements i la formació permanent. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Promoure la professionalització del sectors agrari, pesquer i agroalimentari i fomentar l'emprenedoria (OE2.1) 
 1. Millorar la formació dels joves que s'incorporen al mon rural 
 2. Millorar la formació dels professionals del sector agrari 
· Establir programes d'assessorament per als professionals del sector (OE2.2) 
 1. Proporcionar assessorament per impulsar la recerca i la innovació, i reconèixer els professionals i els joves que innoven 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. % Dones en programes de formació continua % OE2.1 24,00 23,90 25,00 25,00

2. % Dones en programes de formació d'emprenedoria % OE2.1 19,00 19,00 20,00 20,00

3. % Dones en programes de formació a distància % OE2.1 27,00 24,00 25,00 25,00

4. Total d'alumnes han participat en el programa de formació Nombre OE2.1 6.612,00 8.907,00 8.000,00 10.800,00

5. Total cursos de formació agrària Nombre OE2.1 306,00 440,00 425,00 250,00

6. Entitats registrades per assessorament agrari Nombre OE2.2 102,00 107,00 105,00 100,00

7. Total alumnes en formació a distància Nombre OE2.1 1.644,00 3.205,00 3.800,00 4.800,00

8. Alumnes dins el projecte d'internacionalització Nombre OE2.1 15,00 12,00 18,00 15,00

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 6.494.043,21
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.350.000,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 453.424,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 8.297.467,21

Llocs de treball pressupostats del programa 139
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AGRUPACIÓ                                : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 335. Formació professional agrària i pesquera 
GESTOR DE PROGRAMA          : AG01. Gabinet i SG d'Ag.,Ram. Pesca i A Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Promoure la professionalització del sectors agrari, pesquer i agroalimentari i fomentar l'emprenedoria (OE2.1) 
 1. Millorar la formació dels joves que s'incorporen al mon rural 
 2. Millorar la formació dels professionals del sector agrari 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Personal docent d'escoles i centres formatius DARP Nombre OE2.1   139,00

2. Nombre de centres formatius del DARP Nombre OE2.1   15,00

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Impartir ensenyaments agraris reglats (Cicles Formatius de grau mitjà i superior). 
2. Impartir accions de formació contínua (presencial i a distància - e-learning). 
3. Formació de joves emprenedors i beques a la formació per la incorporació de joves al sector agrari. 
4. Gestionar el Pla de Formació Agrària contínua del sector. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 6.494.043,21
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 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 6.494.043,21

Llocs de treball pressupostats del gestor 139
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AGRUPACIO                                : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 562. Infraestructures de regadius i ordenació parcel.lària 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 5.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. 



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

768

   

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Gestionar eficientment l'aigua de reg al territori (OE5.2) 
 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 (SAU) 
 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 (OE5.3) 
 1. Concentrar totes les superfícies en procés de transformació en regadiu 
 2. Concentrar 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. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Comunitats de Regants beneficiàries per millora de regadius Nombre OE5.2 74,00 0,00 10,00 80,00

2. TOTAL propietaris beneficiats per Concentració Parcel.lària Nombre OE5.3 0,00 259,00 715,00 120,00

3. Superfície amb concentració parcel.lària Ha OE5.3 45.898,00 743,00 2.661,00 550,00

4. Àrea rural beneficiada per nous regadius Ha OE5.2 2.222,00 3.303,00 1.520,00 1.500,00

5. Percentatge de regadius modernitzats respecte al total de 
regadius

% OE5.2 44,30 44,00 43,96 44,62

6. Percentatge de Comunitats de Regants beneficiàries 
respecte al total 

% OE5.2 8,10 1,00 1,00 8,17

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 65.662,67
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 13.237.572,43
7 Transferències de capital 28.863.877,88
8 Variació d'actius financers 15.929.494,01
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 58.096.606,99

Llocs de treball pressupostats del programa 0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

769

AGRUPACIÓ                                : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 562. Infraestructures de regadius i ordenació parcel.lària 
GESTOR DE PROGRAMA          : AG01. Gabinet i SG d'Ag.,Ram. Pesca i A Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Reunions de control i seguiment de la concentració 
parcel.lària

Nombre OE5.3 15,00  10,00 10,00

2. Reunions control i seguiment programa de regadius amb 
infraestructures.cat 

Nombre OE5.2 9,00 10,00 10,00 10,00

3. Reunions de seguiment d'actuacions de regadius amb 
infraestructures.cat 

Nombre OE5.2 4,00 10,00 10,00

     

     

     

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 13.137.572,43
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 15.929.494,01
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 29.067.066,44

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 3.Impulsar 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'agroalimentació degut als canvis en els hàbits de consum i una major conscienciació per la seguretat i qualitat 
dels aliments fa que des del Departament 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. 
Per aquest motiu, es va crear l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) l'any 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. 
L'IRTA disposa d'una cartera de projectes en execució, el finançament dels quals és a càrrec del propi Institut, d'organismes autonòmics d'organismes 
estatals (Plan Nacional de I+D, INIA, etc.) o internacionals (Programa de la UE i altres). Paral·lelament l'IRTA executa més de 800 contractes anuals 
amb empreses. 
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 i el desenvolupament en ciència i tecnologia agroalimentària (OE3.1) 

1. Impulsar la investigació i la innovació tecnològica en l’àmbit 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. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Èxit en convocatòries de projectes Unió Europea (projectes 
aprovats sobre projectes presentats) 

% OE3.1  20,00 20,00

2. Projectes de R+D vigents Nombre OE3.1 268,00 279,00 245,00 250,00

3. Èxit en convocatòries de projectes Pla Nacional (projectes 
aprovats sobre projectes presentats) 

% OE3.1 47,12 33,30 50,00 55,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 26.021.869,76
2 Despeses corrents de béns i serveis 11.236.367,38
3 Despeses financeres 45.500,00
4 Transferències corrents 1.656.235,66
6 Inversions reals 1.090.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 263.462,47

Total despeses 40.313.435,27

Llocs de treball pressupostats del programa 643
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AGRUPACIÓ                                : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària 
GESTOR DE PROGRAMA          : AG01. Gabinet i SG d'Ag.,Ram. Pesca i A Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Reunions de control i seguiment del programa de R+D 
agroalimentària 

Nombre OE3.1 4,00 4,00 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 7.664.524,35
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 11.828.387,57

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 612. Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 1.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 sotmès a l'evolució de les produccions i els mercats. 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 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 forestals. 

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. 
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 nova normativa 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 al voltant del 39% 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 va plantejar 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. La nova PAC pel període 2014-2020 s'aplica des de l'1 de gener del 2015. 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. 
Respecte al sector pesquer, 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. Posteriorment, la Comissió Europea va publicar els projectes de reglament que conformaran la futura Política Pesquera Comunitària (PCP), 
l'Organització Comuna de Mercats de Productes Pesquers i Aqüícoles (OCM) i el nou Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP). La nova PPC, que 
va ser aprovada el mes de desembre del 2013 i aplicada a partir de l'1 de gener del 2014 per primera vegada mitjançant el procediment de codecisió 
abasta les línies estratègiques de la pesca, l'aqüicultura i la instrumentació del sector pesquer a Europa per als futurs anys.

Marc regulador del programa:
El programa ve regulat per una àmplia normativa en matèria de produccions agràries, ramaderes i pesqueres. Destacar, en tot cas, els Reglaments 
base de la PAC: Pagaments directes: RE UE 1307/2013; Organització Comuna de Mercats: RE UE 1308/2013; Desenvolupament Rural: RE UE 
1305/2013 Finançament comunitari: Reglaments 1306/2013, 807/2014 i 808/2014 Els nous Reglaments base del sector pesquer són els següents: 
Reforma Pesca: RE UE 1380/2013 del PE i del Consell; OCM pesca: RE UE 1379/2013 del PE i del Consell, Finançament, FEMP: RE UE 508/2014
del PE i del Consell 

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 (OE1.1) 
 1. Foment i ordenació de la producció agrícola i ramadera 
 2. Impulsar plans de reconversió sectorial 
 3. Controlar els mitjans de producció 
 4. Fomentar el coneixement i promocionar la sortida comercial dels productes catalans 
 5. Regular l'activitat pesquera i mantenir el control i vigilància del litoral pesquer 
 6. Promoció del medi rural amb nous models de desenvolupament i retenir el coneixement 
 7. Impulsar programes interdepartamentals de millora del món rural i promoure accions transversals 
 8. Proporcionar informació necessària per donar suport als sectors productius 
· Donar suport a la renda de les explotacions agràries (OE1.2) 
 1. Proporcionar ajuts directes al sector agrari 
 2. Dotar dels sistemes d'informació necessaris per a la gestió d'ajuts 
· Establir plans de protecció al medi agrícola, ramader i pesquer (OE1.3) 
 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. Protegir els hàbitats marins 
 5. Oferir vies de protecció de les produccions davant riscos o imprevistos 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Controls sobre el material vegetal Nombre OE1.3 115,00 198,00 200,00 150,00

2. % d'explotacions agràries beneficiaries d'assegurances 
agràries 

% OE1.1 58,00 57,00 55,00 58,00

3. Total caps de bestiar amb assegurança agrària 
En

milions 
OE1.3 54,34 55,00 53,00 56,00

4. Superfície anual beneficiaries d'assegurances agràries Ha OE1.3 397.133,00 377.241,00 320.000,00 395.000,00

5. Taules sectorials agràries i altres reunions amb el sector per 
a mantenir la concertació agrària 

Nombre OE1.1 28,00 15,00 25,00 25,00

6. Nombre ha. primables/Superfície Agrària Útil % OE1.1 67,00 71,00 70,00 70,00

7. Percentatge d'actuacions de controls de regulació % OE1.3  22,00 25,00

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 1.913.940,92
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.988.283,84
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 234.947.352,70
6 Inversions reals 337.078,02
7 Transferències de capital 12.487.116,99
8 Variació d'actius financers 2.109.750,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 254.783.522,47

Llocs de treball pressupostats del programa 51
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AGRUPACIÓ                                : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 612. Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers 
GESTOR DE PROGRAMA          : AG01. Gabinet i SG d'Ag.,Ram. Pesca i A Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Impulsar l'ordenació dels sectors productius i orientar-los a les necessitats del mercat (OE1.1) 
 4. Fomentar el coneixement i promocionar la sortida comercial dels productes catalans 
 8. Proporcionar informació necessària per donar suport als sectors productius 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Beneficiaris d'actuacions de suport i promoció de productes 
agraris 

Nombre OE1.1 5,00 3,00 3,00 2,00

2. Informes de control i seguiment de transferències a entitats 
públiques pel suport a l'àmbit agrari 

Nombre OE1.1 4,00 3,00 3,00 3,00

3. Campanyes de promoció de productes agroalimentaris i 
activitats del món rural 

Nombre OE1.1  3,00 2,00

4. Anàlisi estadístic sectorial pel foment i millora del sector 
agrari 

% OE1.1 100,00 100,00 100,00

     

     

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. 

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 3.102.214,89
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 86.369,01
8 Variació d'actius financers 99.750,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 3.642.349,72

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 672. Crèdit oficial 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 1.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 (OE1.5) 
 1. Fomentar projectes empresarials viables a través d'instruments financers 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Actuacions de seguiment de la transferència del crèdit del 
DARP amb l'Institut Català de Finances 

Nombre OE1.5 4,00 4,00 6,00 6,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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 949.658,33
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 6.638.801,78
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 7.588.460,11

Llocs de treball pressupostats del programa 0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

806

AGRUPACIÓ                                : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 672. Crèdit oficial 
GESTOR DE PROGRAMA          : AG01. Gabinet i SG d'Ag.,Ram. Pesca i A Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

     

     

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Fomentar l’accés al finançament de les Pimes del sector agrari, pesquer, forestal i agroalimentari. 

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 949.658,33
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 6.638.801,78
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 7.588.460,11

Llocs de treball pressupostats del gestor 0


