
 

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

 

750 

 

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. 
 


