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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          : AG05. DG de Pesca i Afers Marítims Subsector: GC 

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 

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 

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

1. Analítiques de control efectuades sobre cultius marins i 
marisqueig

Nombre OE3.1 2.581,00 2.500,00 2.700,00

2. Mostres control dioxines efectuades Nombre OE3.1 5,00  5,00 5,00

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Transferència de recursos a l'IRTA pel control de la qualitat de les aigües aptes pel cultiu i extracció de mol•lusc. 

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 475.000,00
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 475.000,00

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          : AG05. DG de Pesca i Afers Marítims Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Impulsar l'ordenació dels sectors productius i orientar-los a les necessitats del mercat (OE1.1) 
 5. Regular l'activitat pesquera i mantenir el control i vigilància del litoral pesquer 
· Establir plans de protecció al medi agrícola, ramader i pesquer (OE1.3) 
 4. Protegir els hàbitats marins 

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

1. Núm. total de vigilàncies i inspeccions Nombre OE1.1 2.646,00 1.652,00 1.785,00

2. Núm. de denúncies Nombre OE1.1 289,00 289,00 320,00

3. Entitats beneficiàries de suport a la creació d'estratègies de 
desenvolupament pesquer 

Nombre OE1.3  2,00 2,00

4. Confraries de pescadors beneficiàries del programa de suport Nombre OE1.1 36,00 36,00 36,00

5. Confraries beneficiàries del programa de control Nombre OE1.1  3,00 3,00

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Convenis amb diferents entitats sectorials per la realització de les tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol. 
2. Control financer de les confraries de pescadors. 
3. Desenvolupament aplicacions informàtiques i projectes pilot. 
4. Actuacions de seguiment de plans de gestió, reserves marines i espais protegits. 
5. Constitució de Grups d'Acció Local Pesquers. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 520.013,44
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 926.000,00
6 Inversions reals 3.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 1.449.013,44

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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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



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

797

AGRUPACIO                                : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 614. Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 7.Fomentar l'economia productiva i sostenible mitjançant la modernització i el suport a l'activitat agroforestal i pesquera 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
La política agrària comunitària (PAC) per al període 2014-2020 ha fet palesa un cop més la importància del segon pilar que recull mesures estructurals. 
En termes semblants, 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. Cal tenir en comte les zones rurals catalanes cobreixen un 88% de la superfície total de Catalunya i un 79% dels 
municipis, amb una població del 34% del total de Catalunya. Aquest fet evidencia la importància d'establir un programa de desenvolupament rural en el 
marc de la política agrària comunitària. El PDR de Catalunya 2014-2020 és fruit d'un procés de diagnosi, anàlisi i participació pública molt ampli, així 
com d'una fase de concertació amb els principals agents del desenvolupament rural a Catalunya. 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. 

Descripció detallada de la necessitat: 

En aquests moments la situació del sector agrari és estratègica ja que contribueix a la sobirania alimentaria, per tant cal promoure'n un enfocament 
empresarial tot garantint una gestió sostenible del medi. Cal senyalar que l'agricultura representa una activitat que gestiona el medi des de diferents 
vessants, tant l'econòmic, el social, el mediambientals i el territorial. 
Atenent a la vulnerabilitat del sector agrari, i de les situacions de crisi que actualment pateix, el Departament fa una aposta important per continuar 
donant suport a les explotacions amb aquests ajuts, destinats a fomentar la competitivitat i la capacitat d'adaptació al canvi climàtic, el rejoveniment i la 
professionalització del sector, així com a fomentar els mètodes de producció agrícola sostenibles i de protecció del medi ambient. 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. 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. 

Marc regulador del programa:
Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través 
del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 
2014- 2020 (PDR), amb el vistiplau previ del Govern de la Generalitat de Catalunya de 15 de juliol de 2014 i aprovat per la Comissió Europea 
mitjançant la Decisió d'execució C (2015) 5325 final de 28 de juliol de 2015. 
Reglament UE 508/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu al Fons Europeu de la Pesca (FEMP). 

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 (OE7.1) 
 1. Modernitzar les estructures i processos agraris a través del Contracte Global d'Explotació 
 2. Impulsar la gestió sostenible de terres agràries a través del Contracte Global d'Explotació 
 3. Promoure el relleu generacional 
· Fomentar l'adaptació de les estructures pesqueres i la seva modernització (OE7.2) 

1. Actuacions de suport a les estructures del sector pesquer per fomentar la competitivitat i viabilitat de les empreses i millorar les condicions 
de treball 

 2. Suport a l'estructura i viabilitat del sector aqüícola 
 3. Modernitzar el sector a través d'interlocutors sectorials 
 4. Fomentar el desenvolupament local participatiu en l’àmbit de la pesca 
· Fomentar la integració de les explotacions al paisatge rural i aconseguir un desenvolupament rural sostenible d'acord amb les mesures de protecció 
agroambiental (OE7.3) 
 1. Promoure la gestió sostenible de terres agràries a través del Contracte Global d'Explotació 

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

1. Superfície Agrària Útil (SAU) amb compromís agroambiental % OE7.3 17,00 9,00 12,00 11,00

2. Superfície Agrària Útil (SAU) amb compromís agroambientals 
en compensació a les zones amb limitacions naturals 

% OE7.3 10,00 15,00 15,00 21,00

3. Superfície Agrària Útil (SAU) amb compromís en Pla 
Agricultura Ecològica i Ramaderia ecològica 

% OE7.3 25,00 39,00 7,00 6,00

4. Explotacions agràries amb millores sobre la competitivitat Nombre OE7.1 867,00 421,00 1.143,00 1.151,00

5. Joves beneficiaris de programes de millora de la 
competitivitat 

Nombre OE7.1 183,00 20,00 334,00 378,00

6. Embarcacions de pesca beneficiades pels ajuts en relació al 
total de la flota 

% OE7.2 5,40 45,00 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 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 57.353.611,03
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 57.353.611,03

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 614. Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres 
GESTOR DE PROGRAMA          : AG05. DG de Pesca i Afers Marítims Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Fomentar l'adaptació de les estructures pesqueres i la seva modernització (OE7.2) 

1. Actuacions de suport a les estructures del sector pesquer per fomentar la competitivitat i viabilitat de les empreses i millorar les condicions 
de treball 

 2. Suport a l'estructura i viabilitat del sector aqüícola 
 3. Modernitzar el sector a través d'interlocutors sectorials 
 4. Fomentar el desenvolupament local participatiu en l’àmbit de la pesca 

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

1. Projectes de desenvolupament en zones dependents de la 
pesca

Nombre OE7.2 18,00   6,00

2. Projectes que contribueixen a una millor gestió i conservació 
dels recursos pesquers 

Nombre OE7.2  36,00 36,00

3. Embarcacions acollides al programa de paralització temporal Nombre OE7.2  324,00 310,00

4. Associats beneficiaris del Pla d'Aqüicultura Nombre OE7.2  15,00 15,00

5. Embarcacions beneficiàries del programa de 
modernització/inversions en vaixells 

Nombre OE7.2 35,00 39,00 39,00

6. Projectes realitzats en temes d'aqüicultura Nombre OE7.2 52,00 52,00 49,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Desenvolupar el Pla de Competitivitat del sector pesquer. 
2. Recolzar la pesca costera artesanal. 
3. Proporcionar ajuts per millorar la competitivitat i viabilitat de les empreses i millorar les condicions de treball. 
4. Ajuts a l'aqüicultura. 
5. Impulsar mesures que contribueixin a una millor gestió i conservació dels recursos pesquers. 
6. Gestionar ajudes a armadors i mariners acollits al programa de paralització temporal. 

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 3.721.943,10
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 3.721.943,10

Llocs de treball pressupostats del gestor 0


