10 projectes
transformadors
inclosos en el Pla de
reactivació econòmica
i protecció social
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Més de 3.000
milions d’euros
per impulsar
la bioeconomia
i transformar
el sector
agroalimentari,
forestal i marítim.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) presenta 10 projectes transformadors
inclosos en el Pla de reactivació econòmica i protecció
social en l’àmbit de la comissió per a l’elaboració del pla
per a la reactivació econòmica i protecció social com a
conseqüència de la crisi de la COVID-19 (CORECO).
Aquests projectes recullen les demandes de la societat i
els reptes identificats en les agendes globals i europees.
Així, es garanteix la qualitat de vida dels ciutadans impulsant la cohesió territorial i incentivant l’aparició de noves
oportunitats de negoci i de nous filons d’ocupació a l’entorn
de les economies verda i blava. Es tracta d’assolir una
producció agrària sostenible i respectuosa amb el medi
ambient i la biodiversitat i promoure una millor connexió
entre el productor i el consumidor amb uns nous models
de relació i comercialització.

10 projectes alineats
amb els Objectius de
Desenvolupament
Sostenible permetran
avançar cap a un canvi
del model del sector.

Els treballs mostren el compromís del Govern envers tres
objectius essencials: reforçar l’estat del benestar i la capacitat productiva de Catalunya; reduir les desigualtats socials accentuades per la pandèmia i accelerar la transició
cap a un model econòmic més sostenible i resilient. És per
això que a la base del pla es situen l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions
Unides, així com el Pacte Verd Europeu (European Green
Deal) i l’Estratègia Digital Europea (Digital Europe).
El pressupost total d’aquests projectes és de 3.911,10 M€,
3.000 dels quals executarà directament el DARP realitzant
la inversió de 2.207 M€ abans de l’any 2025.

Projectes de
bioeconomia i
transformació
del sector
agroalimentari,
forestal i marítim

1

Circuits curts,
promoció i
comercialització
35 M€

2021-2025

El projecte consisteix en facilitar la disponibilitat de producte de proximitat al consumidor mitjançant circuits curts
de comercialització que millorin la remuneració del productor, promoure el consum de productes de proximitat
amb distintiu de qualitat i reforçar el posicionament del
sector agroalimentari català en els mercats estratègics.

 Facilitar la disponibilitat de producte de proximitat al
consumidor millorant la remuneració del productor.

-- Marketplace aliments de proximitat
-- Digitalització del sistema integrat de venda del

peix: Plataforma harmonitzada i interconnectada
de subhasta electrònica i sistema de traçabilitat
basat en tecnologia blockchain des de la llotja fins
el punt de venda al consumidor final

 Promoció dels aliments catalans.
-- Delegats Comercials del Sector Agroalimentari a
les Delegacions Exteriors de la Generalitat

-- Casa del Vi català a la ciutat de Barcelona
-- Accions de promoció de productes de proximitat
amb distintiu de qualitat.

2

Cohesió
territorial
350 M€

2021-2025
100 M€

2026-2032

Un dels principals objectius de les actuacions que es
planifiquin i desenvolupin per fer front a la situació actual (crisi climàtica, crisi social i econòmica derivada de
la COVID-19) és augmentar la resiliència del territori davant de nous episodis. A Catalunya l’activitat econòmica
i la població es concentra en unes poques comarques,
i gran part del territori no disposa dels mitjans adequats
per poder desenvolupar noves iniciatives que generin activitat economia i ocupació. Gran part d’aquest territori i,
per tant, de les activitats potencials, està dedicat a l’activitat agrícola, ramadera, forestal i pesquera. És per això
que es proposen diverses actuacions en aquests sectors,
que permetin augmentar les oportunitats per a la població
que hi resideix i per a les persones que vulguin emprendre
nous projectes.

 Substitució de combustibles fòssils per biomassa de
proximitat:

 Creació d’un banc de barques de pesca públic territo





rialitzat gestionat des de cooperatives
Ramaderia extensiva
Nous regadius
Connectivitat viària
Connectivitat digital
Prevenció d’incendis

3

Creació de noves
cadenes de valor
basades en la
bioeconomia

Es tracta de crear noves cadenes de valor al territori a partir de la producció de biomaterials, bioproductes i biocombustibles en els àmbits:

 Agricultura i ramaderia
-- Promoure els tractaments en origen de les dejec-

cions ramaderes
-- Pla per la promoció del biogàs a patir de dejeccions i residus/subproductes orgànics a Catalunya
-- Acció per fomentar la creació de plantes de fertilitzants organominerals

 Forestal
-- Instal·lació de planta productora de CLT (taulers de
fusta)

200 M€

2021-2025

 Ecosistemes marins
-- Foment a el desenvolupament de projectes de

bioeconomia circular blava i l’aprofitament dels
subproductes de la pesca i l’aqüicultura

 Alimentació, biomaterials i bioproductes
-- Prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari

4

Noves
oportunitats
de negoci
110 M€

2021-2025

Identificació de oportunitats noves i innovadores capaços
de donar resposta als reptes del sector agroalimentari per
a impulsar l’activitat econòmica al medi rural i marí per tal
de generar una ocupació estable i de qualitat de forma
sostenible.

 Desenvolupar nous productes i procediments de manipulació

 Crear empreses o nous models de negoci que generin







valor en base al coneixement i als recursos del territori
revertint les tendències del despoblament rural
Potenciar estructures associatives que puguin impulsar models de negoci que permeti generar mes valor
afegit als productes i serveis.
Implementar plantes de concentració, manipulat i
transformació dels productes agroalimentari i pesquers
Implementar un sistema centralitzat de logística, comercialització i distribució dels productes agroalimentaris i pesquers
Facilitar la implementació d’un polígon multitròfic
d’aqüicultura marina (peixos, mol·luscs bivalves i algues)
Facilitar instal·lacions d’aqüicultura continental i de
producció agroalimentària en naus industrials en desús
Desenvolupar serveis d’activitats marítimes i terrestres
basats en els serveis ecosistèmics.

5

Producció
sostenible
65 M€

2021-2025

Promoure la transformació dels models productius tradicionals cap a models més sostenibles que donin resposta a
reptes com el canvi climàtic i a l’estratègia del Camp a la
Taula de la Unió Europea.

 Producció Agrícola Sostenible (PAS)
 Pla d’Acció pel foment de la producció agroalimentària
ecològica 2021-2025

 Un nou model d’agricultura compatible amb la urgència climàtica, la suficiència alimentària i els serveis
ecosistèmics (AgriRegenCAT)
 Pla d’Acció per a la biodiversitat cultivada
 Mapa 1/25.000 de Catalunya de sòls
 Seguiment de l’estat dels sòls agraris de Catalunya

6

Suport a la
transformació
del sector
agroalimentari
i marítim

Per tal de fer front als reptes actuals cal que les empreses i els treballadors del sector agroalimentari i marítim
disposin d’un assessorament proper i de qualitat, que els
hi arribin els coneixements de forma àgil, una interacció
bidireccional amb el món de la recerca i generació del coneixement i mecanismes que els faciliti poder fer realitat
les innovacions i les oportunitats que es generin.

 Assessorament (75 M€)
-- AKISCat – Nou Sistema d’Assessorament i Innova---

--

175 M€

2021-2025

--

ció Agroalimentària
Assessorament en fertilització i gestió del sòl
Potenciar la transferència d’informació sobre gestió de la fertilització i de les dejeccions ramaderes
i afrontar els nous reptes mitjançant l’Oficina de
fertilització i tractament de dejeccions ramaderes
Consolidació dels Plans per a la millora de les dejeccions ramaderes i el projecte de conques hidrogràfiques a Catalunya per reduir la contaminació
de les aigües per nitrats d’origen agrari
Assessorament tècnic als agricultors en l’ús sostenible dels productes fitosanitaris i en la reducció
del seu ús, mitjançant Agrupacions de Defensa Vegetal

 Innovació (100 M€)
-- Programa d’acompanyament a la innovació per a

petites i mitjanes empreses del sector agroalimentari
-- Acció per promoure l’ús de les millors tècniques
disponibles (MTD) a la ramaderia intensiva a Catalunya
-- Millora de les instal·lacions i maneig de les empreses proveïdores de material vegetal de plantació
(viveristes) per a la producció sana i sostenible
-- Retirada d’equips d’aplicació de fitosanitaris antics

7

Modernització
regadius
692,5 M€

2021-2025
692,5 M€

2026-2032

El projecte consisteix en la modernització dels regadius
per tal de permetre un ús més eficient de l’aigua, adaptar
els cultius al canvi climàtic i millorar les condicions socioeconòmiques a les explotacions.

 Modernització Canals d’Urgell
 Modernització de regadius conques internes
 Modernització regadiu de Tremp, Canal de Pinyana i
Canal d’Aragó i Catalunya

Altres
subprojectes
del DARP
continguts
en projectes
transversals

8

Transformació
digital del sector
agroalimentari català

90 M€

2020-2025

 AgroDigiCat: Transformació digital del sector
agroalimentari

 Foment de l’agricultura de precisió

9

Transició energètica

400 M€

2021-2025

10

Impuls de la recerca
agroalimentària,
forestal, marítima i
de desenvolupament
rural
90 M€

2020-2025

Transició del sector agroalimentari cap a l’autoabastiment energètic a partir de fonts d’energia
renovable.

Potenciar la generació de coneixement que permeti aportar solucions i orientar-la per donar resposta als reptes actuals de la societat i del sector.

 Instal·lació de panells fotovoltaics i ACS en

 Suport als centres de recerca en l’àmbit agro-

edificacions vinculades a edificacions agràries (granges, magatzems, oficines, etc.) i indústries primera transformació
 Muntatge de panells fotovoltaics en les estacions de bombament de diferents regadius
en tot el territori de Catalunya.

alimentari i marítim (IRTA, CTF, ICATMAR,
BETA, AGROTECNIO)

Projectes del
Departament de
Territori i Sostenibilitat
de bioecomia i
transformació del
sector agroalimentari

A

Preservació dels
ecosistemes i la
biodiversitat
392,72 M€

2021-2025

204,08 M€

2026-2032

B

Tractament aigües
subterrànies i
valorització del sòl
213,80 M€

2021-2025

100 M€

2026-2032

Es tracta d’un projecte del Departament de Territori i Sostenibilitat on s’esmenten com a accions:

Es tracta d’un projecte del Departament de Territori i Sostenibilitat on s’esmenten com a accions:

 Desplegament de l’Agència de la Natura de

 Finançament de plantes de tractament d’ai-

 Abordatge de la gestió de la Xarxa Natura

 Elaboració de cartografies per valoritzar els

Catalunya

2000
 Desplegament de l’Agenda Urbana de Catalunya
 Enfortiment dels parcs naturals
 Construir la governança de la natura amb els
sectors productius

gües contaminades per nitrats

sòls agrícoles amb l’objectiu de determinar
els sòls més idonis per al cultiu

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Despesa (M€)

2020

63

2021-2025

2.144,5

2026-2030

792,5

TOTAL

3.000
2020

2021-2025

2026-2032 TOTAL (M€)

1

Circuits curts, promoció i comercialització

35

2

Cohesió territorial

350

3

Creació de noves cadenes de valor
bassades en la bioeconomia

200

200

4

Noves oportunitats de negoci

110

110

5

Producció sostenible

65

65

6

Projecte AKISCAT. Suport a la
transformació del sector agroalimentari
i marítim: assessorament, transferència i
innovació

175

175

7

Modernitzacio de regadius

8

AgroDigiCat: Transformació digital
del sector agroalimentari

9

Transició energètica

10

Impuls de la recerca agroalimentària,
forestal, marítima i de desenvolupament
rural a Catalunya

35

692,5
18

45

100

692,5

Preservació dels ecosistemes i
viodiversitat *

B

Tractament aigües subterrànies i
valorització del sòl *

0,5

90

400

400

45

90

3.000

392,72

204,08

597,3

213,8

100

313,8

TOTAL Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
+ Departament de Territori i Sostenibilitat
* A desenvolupar conjuntament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat

1.385

72

TOTAL Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A

450

3.911,1

Pla de xoc per
ajudar als sectors
més afectats per la
crisi de la Covid-19

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació ha posat en marxa un complert pla de
xoc per ajudar a reconstruir els sectors que han
estat més afectats per la crisi del coronavirus. La
bateria de mesures inclou línies d’ajuda especifiques per als subsectors que han patit més durant
la pandèmia
Totes aquestes mesures són clau per la continuïtat
del sector primari a curt mig termini i davant l’emergència del moment i, per fer front a la immediatesa,
però les noves mesures de transformació són les
que consolidaran el canvi estructural i transformador del sector agroalimentari del futur a Catalunya.

Mesures d’emergència
de suport al sector
1 / Compra pública d’aliments
a productors afectats
L’alteració i el tancament dels canals de distribució habituals ha dificultat la seva sortida als
mercats, generant-ne un excedent en agricultura i
ramaderia. S’han reservat 4 M€ per comprar productes frescos a petits productors per lliurar-los al
Banc dels Aliments. D’aquesta manera, el departament dona suport a agricultors i ramaders amb
dificultats, evita el malbaratament d’aliments i ajuda famílies amb necessitats bàsiques.
També s’han fomentat espais o plataformes de
relació entre persones consumidores i productores de proximitat facilitant la comercialització
i oferint a compradors/es informació centralitzada sota criteris de proximitat, posant en valor la
pagesia i el sector agroalimentari que ha proveït
d’aliments, S’ha habilitat el MarketPlace ‘Aprofita
els Aliments’ i ‘Aliments de Prop’, de Prodeca, on
es centralitzen totes les iniciatives col·lectives i individuals per cobrir tot el territori.

2 / Suport al sector vitivinícola
Dotat amb 5,3 M€. El Pla inclou diverses línies;
com ara ajuts a la promoció, la destil·lació de crisi, l’emmagatzematge privat o la verema en verd,
però també mesures estructurals i estratègiques
de futur com la substitució de sucre per most
concentrat rectificat, adreçades a cobrir tota la
cadena de valor del sector, amb especial èmfasi
a viticultors, cellers i denominacions d’origen víniques.

3 / Suport al sector pesquer
Pla de xoc per a la reactivació econòmica del sector marítim dotat amb 3,1 M€. Consisteix en 5
línies d’ajuts destinades a diferents àmbits dels
sectors marítims i d’economia blava, com ara
l’activitat marisquera; les explotacions aqüícoles;
les confraries de pescadors; els operadors de la
cadena del peix; i les empreses de Centres d’Activitat Marítima de Catalunya, amb l’objectiu d’ajudar-los a superar les conseqüències socioeconòmiques provocades per la pandèmia.
Aquestes ajudes inclouen, per primera vegada,
una subvenció adreçada als centres d’activitats
marítimes.

4 / Suport al sector de la Flor
i la planta ornamental
Les pèrdues econòmiques quantificades a Catalunya en l’àmbit de la flor i la planta, amb 389
vivers registrats, es calculen en més de 100 M€.
Aquest sector concentra en els mesos de primavera (març, abril, maig i juny) la major part de la
seva activitat econòmica (pot arribar a suposar un
90% de la comercialització anual). En casos com
la flor tallada, la festivitat de Sant Jordi representa
una part molt important de la producció de roses.
El pla consisteix, d’una banda, en línies de crèdit en condicions avantatjoses que s’articularan a
través de l’Institut Català de Finances (ICF). Els
interessos seran bonificats íntegrament pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb 1,5 M€ de fons propis. Aquests
préstecs seran a cinc anys, amb una carència
d’un any, a euríbor +3%, amb un capital entre
15.000 i 100.000 €.

5 / Sector de l’oví, el cabrum,
cunicultura i hípiques
Les mateixes línies de crèdit es posen també a
disposició del sector de l’aviram de carn. En l’oví
i el cabrum s’ha produït una sobresaturació de la
producció, principalment degut a l’aplicació de
mesures restrictives de l’activitat en els escorxadors. A més el sector es veurà afectat greument
per la davallada de consum en els mesos d’estiu
per l’afectació que tindrà la limitació de la campanya turística. S’ha produït una acumulació de
carn congelada de més de 6,5 M kg amb la despesa que això suposa i les implicacions a nivell de
mercat amb baixada de preus.
El sector de la cunicultura també s’ha vist greument afectat pel tancament del canal HORECA,
especialment la venda directa, sense intermediaris. La resta de productors s’han vist afectats
per una disminució del preu del conill viu de 0,4€/
kg, fet que representa un preu de mercat molt per
sota del cost de producció. Es calculen les pèrdu-

es del sector de la carn de conill durant els mesos
de març, abril i maig d’uns 2M€, import considerable si tenim en compte que el sector del conill
representa menys del 1% de la PFA de Catalunya.
Finalment, pel que fa el sector de les hípiques,
a causa de l’estat d’alarma les explotacions van
suspendre totes les activitats. El cost mig bàsic
per èquid es de 156€/mes. Amb les més de 200
hípiques que hi ha registrades (amb més de 10
cavalls), les pèrdues econòmiques s’estimen en
més de 2 M€.
Les mesures de xoc pels sectors de la flor i la
planta ornamental, l’aviram de carn, el conill i els
èquids que es concreta en dues línies d’ajuts:

 Línies de crèdit articulades a través de l’Institut

Català de Finances (ICF) i amb interessos bonificats íntegrament pel Departament d’Agricultura, que hi destinarà 1,5 M€. Els préstecs
seran a cinc anys, amb una carència d’un any
i per un capital que oscil·larà entre els 15.000
i els 100.000 €.

 Préstecs de l’ICF amb un tram límit de 20 M€,

que estaran avalats en un 80% pel Departament de la Vicepresidència i d’Economia i
d’Hisenda

A aquest pla de xoc s’hi podran acollir aquelles
explotacions agràries dels sectors de la flor i la
planta ornamental, l’aviram de carn, el conill i els
èquids que justifiquin que han tingut unes pèrdues
de facturació superiors al 50 % durant els mesos
de març, abril i maig del 2020, en comparació al
mateix període del 2019.

