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El Departament d’Agricultura executa l’any 2013 
la xifra més elevada de fons FEADER en tot el 
període de programació del PDR 2007 – 2013 de 
Catalunya  
 
L’import executat el 2013 supera els 127 milions d’euros, assolint una 
execució del 79% del PDR 

 

El Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2007 - 2013 de Catalunya 
tanca l’any 2013 amb una execució que supera els 127 milions d’euros de 
despesa pública total, arribant al 79% del pressupost programat per a tot el 
període. Quant als fons FEADER, s’ha executat la xifra més alta des de l’inici 
del programa superant els 47,4 milions d’euros, i assolint així una execució del 
70% dels fons europeus programats. 

Tot i la conjuntura econòmica, l’execució financera del PDR de Catalunya 
d’aquest any 2013 ha permès assegurar el compliment de la norma n+2, a la 
que estan subjectes de compliment tots els programes de desenvolupament 
rural europeus. Aquesta norma, obliga a executar el pressupost FEADER 
compromès en una anualitat, com a molt tard, en els dos anys següents. 

A continuació es detalla els pagaments realitzats per anualitats durant la 
vigència d’aquest programa:  

 

 

Anualitat FEADER  
Despesa 

pública total 

2007 14.487.252 54.548.067 

2008 31.685.224 120.139.085 

2009 32.910.821 122.604.431 

2010 26.076.632 88.692.138 

2011 38.839.221 131.701.652 

2012 29.229.993 99.100.656 

2013  47.418.979 127.680.122 

Total 220.648.122 744.466.151 
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Les mesures per les quals s’ha executat més pressupost el 2013 són la 
modernització d’explotacions agràries, la millora i desenvolupament de les 
infraestructures rurals, les mesures agroambientals i la transformació i 
comercialització de productes agroalimentaris, amb uns imports de 24,8, 23,2, 
19,2 i 12,1 milions d’euros respectivament. 

D’altra banda, la Direcció General de Desenvolupament Rural, com a Autoritat 
de gestió del PDR, va presentar el dia 13 de juny de 2013, al Comitè de 
seguiment del Programa, l’informe intermedi anual corresponent a l’any 2012 
en el qual es recull els resultats de l’aplicació del Programa i els seus avenços 
en base a uns indicadors de realitzacions i de resultats. La Comissió Europea 
(CE) va donar el seu vistiplau a l’informe en data 9 de desembre de 2013. 

Val a dir també que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha prioritzat el pagament d’expedients 
finançats a través del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de 
Catalunya, avançant gran part del finançament que li correspon a 
l’Administració General de l’Estat.   

Comparativament, a data 31 de desembre, el percentatge d’execució dels fons 
FEADER, sense tenir en compte les bestretes, era del 70,27% a Catalunya, 
68,1% en la mitjana de la Unió Europea (UE), i del 60,1% en la mitjana dels 
PDR de l’espanyols, de manera que l’execució del PDR de Catalunya està per 
sobre de la mitjana estatal i europea.  

 

També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat  i 
https://twitter.com/agriculturacat 
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