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El Govern incentiva l’ús del reg al canal Segarra-
Garrigues amb un preu bonificat i assequible per als 
regants 
 

• Fixa el preu de l’aigua del Segarra-Garrigues en 0,088 euros per 
metre cúbic i bonifica el preu els 3 primers anys a l’espera que les 
finques siguin productives  

 
• La Generalitat posarà a disposició del sector una unitat 

d’assessorament especialitzada per donar suport als regants 
sobre els canvis agronòmics als quals poden optar per millorar la 
seva producció i competitivitat 

 
 
El Govern ha acordat avui establir el preu final de l’aigua del sistema de 
regadiu Segarra-Garrigues en 0,088 euros per metre cúbic. En l’actual context 
econòmic advers, el Govern dóna així compliment al compromís d’establir un 
preu atractiu i assumible per als regants perquè puguin aprofitar al màxim el 
potencial d’aquesta infraestructura estratègica de país. 
 
El Segarra-Garrigues és un element de desenvolupament per al sector agrari, 
que és i ha de ser clau per a la recuperació econòmica del país. A més, 
contribueix a la fixació de població al territori, evita l’abandonament de les 
terres de conreu, la desertització i l’empobriment de la biodiversitat, i 
contribueix a conservar els valors del territori i al reequilibri territorial.  

 
El preu final de 0,088 cèntims d’euro per metre cúbic s’obté a partir d’una 
tarifa binòmica que inclou:  una part fixa, de 181 euros per hectàrea i any i una 
part variable de 0,080 euros per metre cúbic. 
 
 
Bonificacions a l’espera que les finques sigui productives 
 
Els regants que s’acullin i s’incorporin al reg durant el 2012 es podran 
beneficiar d’importants descomptes en la part fixa de la tarifa del servei, amb 
bonificacions que van des del 75% fins al 25% durant els propers tres anys. 
També es podran beneficiar dels ajuts als plans de millora que inclouen 
subvencions de fins al 40% de les inversions.  

 
A partir del quart any, es pagarà el 100% de la tarifa, que s’actualitzarà tenint 
en compte l’índex i els percentatges de l’IPC i el preu de l’energia. 
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El Departament d’Agricultura posarà a disposició del sector una unitat 
d’assessorament especialitzada, amb seu a Tàrrega, on personal tècnic del 
DAAM oferirà assessorament als regants sobre els possibles canvis 
agronòmics que poden incorporar en les seves finques, en funció de l’arribada 
del reg, per tal d’incrementar-ne la productivitat i la competitivitat. 
 
La previsió és aplicar la tarifa, per part de l’adjudicatari del canal, a partir del 
proper mes de setembre per a les noves hectàrees que s’adhereixin al reg. 
Pel que fa a les hectàrees que actualment ja estan en servei, es liquidarà el 
deute pendent aplicant la tarifa dels 0,088 euros per metre cúbic utilitzat. 
 
Totes les hectàrees que està previst que es puguin adherir al reg corresponen 
als sectors 1 i 2 i al sector 12 (zones de reg de transformació).  
 
D’altra banda, el Govern manté el seu compromís davant la Comissió Europea 
de desenvolupar les mesures previstes en la Declaració d’Impacte Ambiental 
pel que fa a les zones de protecció de les aus estepàries. És en aquest sentit 
que treballa perquè la Comissió disposi de tota la informació a l’hora de decidir 
sobre l’expedient d’informació obert en aquesta matèria. 
 
 
Principals dades del canal Segarra-Garrigues 

 
• Superfície total: 67.816 ha (60 municipis, 6 comarques, 16.000 

propietaris) 
• Import de l’actuació: 1.090 M� 
• Obra executada: 714 M� (66%), 637 M� xarxa de reg + 77 concentració 

parcel·lària. 
• Superfície en reg actualment: 1.427 ha 
• Superfície en reg prevista pel 12: 3.500 ha 
• Superfície en reg prevista pel 14: 10.000 ha 
• Consum d’aigua fins a la data: 4,7 hm3 
• Superfície de concentració parcel·lària: 43.325 ha 
• Superfície de concentració parcel·lària enllestida: 4.765 ha 
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• Pressupost Mesures Compensatòries i Correctores d’Impacte 
Ambiental: 114 M� 

• Mesures executades: 23 M� 
 
Tipus de reg: 
 

• Reg de suport: 1.500 ha 
• Reg intermedi: 3.500 ha 
• Reg de transformació: 6.500 ha 
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El Govern simplifica i racionalitza els tràmits al sector 
agrari per facilitar-ne la reactivació econòmica 
 

• Aprova el decret que regula el Sistema d’assessorament agrari de 
Catalunya, que ofereix orientació a les empreses agràries 
catalanes per assolir una major competitivitat 

 
• Es passa del règim d’autorització al de comunicació per a les 

entitats que vulguin formar part del sistema i s’introdueix la 
tramitació a través de l’administració electrònica 

 
• La nova norma garanteix que les empreses podran iniciar molt 

més ràpid l’activitat 
 
El Govern ha aprovat avui el decret que regula el Sistema d’assessorament 
agrari de Catalunya, a través del qual s’orienta les empreses agràries 
catalanes per assolir una major competitivitat i multifuncionalitat. El Decret 
aprovat avui simplifica i flexibilitza els tràmits per a les anomenades entitats 
d’assessorament agrari, que formen part d’aquest sistema, amb l’objectiu de 
reduir els costos per al sector i facilitar-ne la reactivació econòmica. 
 
L’objectiu del decret és posar al dia la normativa existent, flexibilitzar els 
requisits i simplificar els tràmits administratius, per facilitar una major 
racionalització del Sistema d’assessorament agrari. 
   
Així, el decret determina qui pot ser entitat d’assessorament agrari i estableix 
tres nivells per a aquestes entitats: producció agrícola, producció ramadera i 
gestió integral agrària i rural. Les entitats d’assessorament agrari no són 
òrgans de l’Administració, sinó empreses i tècnics assessors que el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
reconeix i acredita. Així, en virtut del decret, poden ser entitats 
d’assessorament agrari les agrupacions de persones productores, les 
cooperatives o entitats privades o les seves unions o federacions, així com 
qualsevol persona jurídica, que desenvolupin la seva activitat en alguna de les 
àrees de coneixement relacionades amb la producció agrícola i la producció 
ramadera, i que alhora tinguin per objecte la prestació d’assistència i 
assessorament a persones agricultores, ramaderes i titulars d’empreses 
agràries. 
  
Es manté el registre d’entitats d’assessorament agrari, que acredita i garanteix 
que totes les entitats inscrites tenen capacitat i compleixen els requisits 
necessaris per facilitar un assessorament agrari adequat i qualificat. Al registre 
consten inscrites totes les entitats que ho hagin sol·licitat. El nou decret 
simplifica els tràmits i canvia el règim d’autorització vigent fins ara pel de 
comunicació. 
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D’aquesta manera, les entitats d’assessorament agrari que vulguin incorporar-
se al sistema podran iniciar la seva activitat assessora (amb el suport del 
DAAM) molt més ràpidament, donat que un cop presentada la comunicació ja 
podran actuar i no hauran d’esperar al final del procés d’acreditació (de 4 a 6 
mesos). 
 
Pel que fa al personal, el decret flexibilitza el règim de requisits de les entitats 
d’assessorament agrari en dos aspectes bàsics: d’una banda, no s’exigeix que 
tinguin empleats en règim de contractació laboral i, de l’altra, tampoc 
s’estableix l’obligatorietat que hagin de comptar amb personal fix en cada 
oficina que tinguin oberta al públic. Al mateix temps, no serà obligatori que 
l’àmbit d’actuació de les oficines es limiti a la comarca on s’ubiquen o a les 
comarques limítrofes. 
 
També es modifica el règim de vigència de les dades inscrites, que passen a 
tenir un caràcter indefinit en lloc dels cinc anys fins ara vigents, sense perjudici 
de l’obligació de comunicació de les modificacions que hi pugui haver-hi. 
 
El decret també actualitza la Comissió de Coordinació del Sistema 
d’assessorament agrari, per adaptar-la a la nova estructura del Govern de la 
Generalitat. 
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Altres acords de Govern 
 
 
Conveni de col·laboració entre el Govern i l’lnstitut Social de la Marina 
 
El Govern ha aprovat la signatura d’un conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Empresa i Ocupació i l’Institut Social de la Marina (ISM) per 
facilitar l’accés dels funcionaris de la Inspecció de Treball i Seguretat Social al 
sistema d’informació de la Seguretat Social. El document, que fixa les 
condicions i els termes d’aquesta col·laboració per accedir al sistema, té la 
finalitat de facilitar el desenvolupament de les funcions atribuïdes als 
funcionaris de la Inspecció de Treball i Seguretat Socials adscrits al 
Departament d’Empresa i Ocupació. L’accés al sistema informàtic de la 
Seguretat Social complirà els principis de confidencialitat, integritat i 
disponibilitat. 
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NOMENAMENTS 
 
El Govern ha aprovat el nomenament següent: 
 
 
Alberto del Pozo Ortiz, director general de Professorat i Personal de 
centres del Departament d’Ensenyament 
 
Nascut a Conca l’any 1950. 
 
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona (1971). Els 
últims 30 anys ha ocupat diferents càrrecs al Departament d’Ensenyament 
relacionats amb la gestió del personal docent.  
 
Així, ha estat cap de servei de professorat de Batxillerat (1982-1987), 
subdirector general de Professorat (1987-2000), subdirector general de 
Provisió i Definició de llocs de treball de professorat (2000-2001), subdirector 
general de Relacions Laborals i Assumptes Socials (2001-2005), subdirector 
general de Gestió Econòmica i Selecció de Professorat (2005) i subdirector 
general de Gestió de Personal docent (des de novembre de 2005). Fins a 
l’actualitat, exercia el càrrec de subdirector general de Gestió del personal 
docent del Departament d'Ensenyament. 
 
Catedràtic de Grec, és autor de diverses publicacions en especialitat de grec 
antic. També és autor de normativa del sistema educatiu i ha participat com a 
professor en cursos de formació adreçats al personal del Departament 
d'Ensenyament.  
 
 
 
 


