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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.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa 
Pla Departamental: 1.Millorar i fomentar la producció agrària, ramadera i l'estratègia marítima amb una gestió integrada de les activitats sectorials 

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. En determinats sectors serà necessari acompanyar aquests 
canvis amb mesures de recolzament per afavorir les produccions i també serà necessari tenir sistemes d'informació sobre els mercats agraris per tal 
d'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 d'acord amb les garanties necessàries que requereixen els 
consumidors. També cal promoure sistemes de gestió del risc per tal d'afrontar els majors riscos ambientals com a conseqüència del canvi climàtic. La 
política pesquera comuna obliga a que el 2020 es gestionin els recursos marins tenint en compte el Rendiment Màxim Sostenible (RMS), això ha 
comportant una nova manera de treballar a la pesca professional: la cogestió que integra tots els actors sectorials en les decisions que s'han d'aplicar. 
És des d'aquest punt de vista que les polítiques d'ordenació, foment i reconversió dels sectors i les produccions 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. 
El programa també es vincula els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030. 

Població objectiu: 
Agricultors, ramaders, indústries agroalimentàries, propietaris forestals 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. 
En la conjuntura econòmica actual i previsiblement futura, de restricció del crèdit, el Departament d'Agricultura considera necessari donar suport a la 
reactivació econòmica de les empreses agràries i agroalimentàries de Catalunya. L'estabilitat en les produccions agràries és un factor primordial per al 
manteniment de les rendes de les explotacions i l'assegurament d'una continuïtat productiva, tant en quantitat com en qualitat, la qual cosa reforça, 
especialment, la confiança dels consumidors. 
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 Europea, el Consell de Ministres i el Parlament Europeu van aprovar, al desembre de 2013, la nova Política 
Pesquera Comuna (PCP) i l'Organització Comuna de Mercats de Productes Pesquers i Aqüícoles (OCM), i al maig del 2014 el nou Fons Europeu 
Marítim i de la Pesca (FEMP). El Programa operatiu per a Espanya, del FEMP va ser aprovat mitjançant Decisió de la Comissió Europea el 
13/11/2015. 

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: 
Decret 42/2017, de 2 de maig, de creació de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR), Decret 118/2018 sobre el model de 
governança de la pesca professional a Catalunya, Acord GOV/12/2018, de 12 de juny, en relació amb l'Estratègia Marítima de Catalunya (EMC). 

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 i 
d'acord amb l'Estratègia Marítima de Catalunya. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Impulsar l'ordenació dels sectors productius gestionant integradament les activitats sectorials (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. 
ꞏ Donar suport a la renda de les explotacions agràries orientant-los a les necessitats del mercat (OE1.2) 
 1. Proporcionar ajuts directes al sector agrari. 
 2. Dotar dels sistemes d’informació necessaris per a la gestió d’ajuts. 
ꞏ 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. Oferir vies de protecció de les produccions davant riscos o imprevistos. 
 5. Protegir els hàbitats marins. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Controls sobre el material vegetal Nombre OE1.3 210,00 225,00 220,00

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

% OE1.3 62,00 55,00 55,00

3. Explotacions agràries beneficiades de préstecs pel suport a 
la renda 

Nombre OE1.1  43,00

4. Projectes associats a l’Estratègia Marítima de Catalunya 
(EMC) 

Nombre OE1.3 25,00 15,00

5. Convenis signats amb entitats en el marc de el Estratègia 
Marítima de Catalunya (EMC) 

Nombre OE1.3 2,00 2,00

6. Superfície anual beneficiaries d'assegurances agràries Ha OE1.3 421.766,00 300.000,00 300.000,00

7. Taules sectorials agràries i altres reunions amb el sector 
derivades de les taules per a mantenir la concertació agrària 

Nombre OE1.1 15,00 20,00 15,00

    

    

    

    

    
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 1.978.487,04
2 Despeses corrents de béns i serveis 3.116.132,55
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 275.860.024,32
6 Inversions reals 449.000,00
7 Transferències de capital 16.631.400,00
8 Variació d'actius financers 2.005.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 300.040.043,91
 

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 
ꞏ Impulsar l'ordenació dels sectors productius gestionant integradament les activitats sectorials (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. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

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

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

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

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

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

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

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

% OE1.1 100,00   100,00

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Convenis amb organitzacions sectorials, sindicats agraris i cambres pel foment de les relacions sectorials. 
2. Elaboració d'estadístiques sectorials. 
3. Realització d'anàlisi i estudis sectorials. 
4. 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 350.271,82
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 3.170.983,63
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 86.369,01
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 3.607.624,46
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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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          : AG02. DG de Desenvolupament Rural Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Donar suport a la renda de les explotacions agràries orientant-los a les necessitats del mercat (OE1.2) 
 1. Proporcionar ajuts directes al sector agrari. 
 2. Dotar dels sistemes d’informació necessaris per a la gestió d’ajuts. 
ꞏ Establir plans de protecció al medi agrícola, ramader i pesquer (OE1.3) 
 4. Oferir vies de protecció de les produccions davant riscos o imprevistos. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Explotacions beneficiàries d'assegurances agràries Nombre OE1.3 33.201,00  30.000,00 27.000,00

2. Explotacions beneficiàries d'assegurances agràries 
hivernacles 

Nombre OE1.3 45,00  40,00 40,00

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Oferir ajudes per compensar danys catastròfics. 
2. Fomentar la contractació de les assegurances agràries. 
3. Mantenir actualitzat el Sistema d'Informació Geogràfica de Catalunya (SIGPAC). 
4. Gestionar els controls pel manteniment de la condicionalitat. 
5. Oferir ajudes per compensar davallades de renda a les explotacions agràries. 
6. Oferir ajudes per injectar liquiditat a les explotacions agràries. 
7. Gestió dels ajuts directes al sector agrari. 
8. Promoció de les assegurances agràries. 
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 435.412,12
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 272.820.343,40
6 Inversions reals 317.000,00
7 Transferències de capital 15.530.000,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 289.102.755,52
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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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          : AG03. DG d'Agricultura i Ramaderia Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Impulsar l'ordenació dels sectors productius gestionant integradament les activitats sectorials (OE1.1) 
 1. Foment i ordenació de la producció agrícola i ramadera. 
 2. Impulsar plans de reconversió sectorial. 
 3. Controlar els mitjans de producció. 
ꞏ 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. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Anàlisis de lots de llavors d'Organismes Genèticament 
Modificats (OGM) 

Nombre OE1.3 48,00  40,00 45,00

2. Assajos de fertilització nitrogenada efectuats Nombre OE1.3 17,00  20,00 18,00

3. Total documents d'identificació d'animals expedits Nombre OE1.1 157,70  300,00 250.000,00

4. Associacions beneficiàries programa races autòctones Nombre OE1.3 10,00  10,00 10,00

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Ajuts per a la producció agrícola ecològica en el marc del Pla d'Acció de l'Agroalimentació Ecològica. 
2. Gestionar i controlar el potencial vitícola. 
3. Execució del programa d'identificació animal. 
4. Gestionar les ajudes per al foment i ordenació de la producció ramadera. 
5. Impulsar la producció agrària ecològica i la producció integrada. 
6. Controlar la presència d’organismes Genèticament Modificats en els productes vegetals. 
7. Certificar la qualitat de les llavors i planters. 
8. Fomentar la protecció de les races autòctones en perill d'extinció. 
9. Executar el Pla d'Acció i foment de les varietats de conservació: varietats autoritzades i estudis de cultius. 
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.206.483,67
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 271.650,26
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 1.101.400,00
8 Variació d'actius financers 2.000.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 4.579.533,93
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0


