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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          : AG06. DG d'Alimentació,Qualitat i Ind. Agroal. 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. Cursos de cicles formatius d'ensenyaments agraris reglats Nombre OE2.1 37,00 37,00 41,00 38,00

2. Tècnics del sistema d'assessorament agroalimentari Nombre OE2.2 280,00 269,00 290,00 290,00

3. Alumnes inscrits cicles formatius Nombre OE2.1 786,00 786,00 838,00 830,00

4. Cursos formació contínua Nombre OE2.1 184,00 440,00 400,00 440,00

5. Assistents formació contínua Nombre OE2.1 3.124,00 8.907,00 7.500,00 10.000,00

6. Cursos de formació a distància Nombre OE2.1 85,00 113,00 150,00 200,00

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. Afavorir la formació pràctica de reglada i contínua a altres països ( projecte d’internacionalització). 
5. Mantenir i millorar la xarxa d’escoles. 
6. Gestionar el Pla de Formació Agrària contínua del sector. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
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 1.803.424,00

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          : AG06. DG d'Alimentació,Qualitat i Ind. Agroal. 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 dels programes executats 
per l'IRTA amb AG06 

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 la millora de la qualitat de l'oli d'oliva. 
2. Transferència de recursos a l'IRTA pel desenvolupament de la xarxa d'Innovació Agroalimentària. 

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 400.000,00
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 400.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 574. Innovació 

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:
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, 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: 
Agricultors, ramaders, empreses agroalimentàries i sector pesquer. 

Descripció detallada de la necessitat: 

La forta competitivitat existent avui dia en el sector agroalimentari en un món globalitzat ha tingut com a conseqüència una demanda per part del sector 
de potenciar programes la professionalització, la transferència tecnològica i gestió del coneixement i el foment de la innovació. A més, els processos de 
producció s'han anat sofisticant per tal d'obtenir productes amb més valor afegit, la qual cosa requereix un canvi tecnològic important. Diversos 
elements han impulsat i han condicionat el procés innovador de les empreses agroalimentàries. El procés de globalització econòmica i, especialment, 
la liberalització comercial de productes agraris i alimentaris, la baixa elasticitat renda de la demanda de productes alimentaris i el consegüent 
estancament de la demanda d'aliments als països desenvolupats, l'increment de les regulacions imposades per les administracions públiques (AP) al 
sector agroalimentari, sobretot en matèria de seguretat alimentària, el creixent poder de la distribució dins de la cadena agroalimentària, el progrés 
tecnològic en altres àrees de coneixement (especialment, la biotecnologia i la informàtica) i les noves exigències dels consumidors.
En aquest context, el Departament a través de la Comissió Coordinadora de Transferència Tecnològica (CCTT) per tal de diagnosticar els dèficits 
tecnològics existents en els diferents àmbits de l'activitat productiva agrària i la de determinar les accions necessàries per millorar el procés de 
transferència elabora un Pla Anual de Transferència Tecnològica recollint actuacions promogudes des de les diferents Direccions Generals del DAAM, 
els Serveis de Coordinació d'Oficines Comarcals de les Delegacions Territorials del DAAM, les Escoles i Centres de Capacitació Agrària, les estacions 
i centres experimentals de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), les organitzacions 
agràries i altres entitats de caire associatiu. 
El programa d'innovació al sector agroalimentari català consta de més de 1.000 actuacions en matèria de gestió del coneixement, professionalització 
del sector i foment de la innovació. I, a més, es veu reforçat a través de la comunitat virtual RuralCat. Durant l'any 2010 es van programar actuacions 
que beneficiessin a més de 47.600 professionals, cosa que posa de manifest la gran acollida dels instruments d'innovació i alhora la necessitat 
d'impulsar polítiques d'innovació al sector agroalimentari català. 

Marc regulador del programa:
La Comissió Coordinadora de Transferència Tecnològica proposa al Hble. Conseller del DAAM l’aprovació del PATT via ordre. 

Missió 
Millorar la competitivitat de les explotacions agràries i agroalimentàries mitjançant la transferència de coneixements al sector agroalimentari i rural així 
com impulsar actuacions innovadores. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Incrementar la innovació tecnològica del sector agroalimentari com a resultat de l'aplicació dels processos de recerca i desenvolupament. (OE3.2) 
 1. Potenciar el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) 
 2. Potenciar RuralCat com a plataforma de relació amb els professionals del sector 
 3. Desenvolupar programes que desenvolupen la innovació 

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

1. Usuaris dels serveis d'innovació agroalimentària Nombre OE3.2 23.589,00 30.069,00 30.000,00 32.000,00

2. Nº de Projectes de R+D+I finançats Nombre OE3.2 68,00 69,00 40,00 50,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 464.880,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 280.000,00
6 Inversions reals 423.067,14
7 Transferències de capital 2.325.000,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 3.492.947,14

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 574. Innovació 
GESTOR DE PROGRAMA          : AG06. DG d'Alimentació,Qualitat i Ind. Agroal. 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. Iniciatives per al desenvolupament de nous productes, 
processos i tecnologies 

Nombre OE3.2 68,00 69,00 40,00 50,00

2. Activitats realitzades dins del Programa Anual de 
Transferència Tecnològica 

Nombre OE3.2 757,00 665,00 792,00 800,00

3. Assaigs experimentals dins el Pla Anual de Transferència 
Tecnològica (PATT) 

Nombre OE3.2 215,00 189,00 162,00 180,00

4. Projectes de doctorats industrials d'innovació dins el Pla 
Anual de Transferència Tecnològica (PATT) 

Nombre OE3.2 1,00 1,00 1,00 1,00

5. Publicacions de difusió, innovació i recerca del Pla Anual de 
Transferència Tecnològica (PATT) 

Nombre OE3.2 10,00 15,00 15,00 20,00

6. Persones inscrites portal RuralCat Nombre OE3.2 23.817,00 31.141,00 32.000,00 33.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Realitzar activitats (jornades, seminaris, visites) en el marc del PATT. 
2. Elaborar material tècnic per la transferència tecnològica (dossiers, manuals, altres). 
3. Realitzar activitats de demostració, estudis i projectes pilot. 
4. Mantenir i dotar de nou contingut el portal RuralCat. 
5. Desenvolupar i mantenir les solucions tecnològiques per incrementar la participació al portal. 
6. Cooperació per al desenvolupament de nous productes, processos i tecnologies. 
7. Organitzar el Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA). 
8. Impulsar la Xarxa d'Innovació Agroalimentària. 
9. Impulsar el sistema d'assessorament agrari a Catalunya. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 464.880,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 291.500,00
6 Inversions reals 423.067,14
7 Transferències de capital 2.325.000,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 3.504.447,14

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          : 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


