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desenvolupament
rural 2014-2020

Descripció

El Programa de desenvolupament rural (PDR) de Catalunya 20142020 és un dels principals instruments de què disposa la Generalitat
de Catalunya per tal de promoure una política estructural dirigida al
món rural, donant especial atenció als sectors agrari i forestal.

Objectius i
estratègia

La finalitat de la política de desenvolupament rural europea és concretar a través de programes de desenvolupament rural els amplis
objectius a llarg termini amb les següents prioritats:
■

Prioritat 1: Fomentar la transferència de coneixements i
innovació en els sectors agrari i forestal i a les zones rurals.

■

Prioritat 2: Millorar la viabilitat de les explotacions agràries i la
competitivitat de tots els tipus d’agricultura a totes les regions,
i promoure les tecnologies agrícoles innovadores i la gestió
forestal sostenible.

■

Prioritat 3: Fomentar l’organització de la cadena alimentària,
incloent la transformació i comercialització dels productes
agraris, el benestar animal i la gestió de riscos en el sector
agrari.

■

Prioritat 4: Restaurar, preservar i millorar els ecosistemes
relacionats amb l’agricultura i la silvicultura.

■

Prioritat 5: Promoure l’eficiència dels recursos i fomentar el pas
a una economia baixa en carboni i capaç d’adaptar-se al canvi
climàtic en els sectors agrari, alimentari i forestal.

■

Prioritat 6: Fomentar la inclusió social, la reducció de la pobresa
i el desenvolupament econòmic a les zones rurals.

L’estratègia del PDR de Catalunya 2014-2020 s’assenta en la consecució dels grans reptes següents:

Fomentar l’arrelament
i desenvolupament
econòmic i social dels
joves al medi rural.

■

Contribuir a la
reactivació econòmica
i la creació d’ocupació,
amb especial atenció
als sectors agrari,
alimentari, forestal i les
zones rurals.

■

Estimular la innovació
i la transferència de
coneixements en el
sector agroalimentari.

■

Promoure accions
dirigides a la mitigació
i adaptació al canvi
climàtic i la protecció
dels recursos naturals.

■
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El PDR s’ha programat amb un pressupost de 810,5 milions d’euros, que
es distribueix en els següents sectors i àmbits temàtics:
Donar suport a 5.500 projectes de modernització i reestructuració
d’explotacions agràries.
■ Contribuir a la instal·lació de 1.800 joves en empreses/explotacions
agràries.
■ Ajudar 1.350 explotacions agràries ecològiques.
■ Desenvolupar 480 projectes d’inversió per a la mitigació i adaptació
al canvi climàtic d’explotacions agràries i empreses agroalimentàries
(energies renovables, eficiència energètica, reducció d’emissions).
■ Impulsar 5.600 explotacions que es troben en zones amb limitacions
naturals, especialment en zones de muntanya.
■ Fomentar actuacions agroambientals en 117.397 ha.
■ Donar suport a gairebé 520 explotacions ramaderes ecològiques.
■

Dur a terme 700 projectes d’inversió en camins forestals.
Redactar i revisar 1.200 instruments d’ordenació forestal.
■ Ajudar a la creació de 50 organitzacions de productors forestals.
■ Auxiliar 2.000 inversions no productives de manteniment i millora
d’espècies, hàbitats i paisatges.
■ Dur a terme 280 actuacions d’ordenació i gestió dels espais naturals.
■ Ajudar a 4.000 beneficiaris a realitzar actuacions de prevenció d’incendis
forestals i restauració del potencial forestal.
■ Realitzar actuacions silvícoles en 21.250 ha forestals de millora i
generació de sistemes ecosistèmics.
■
■

Formar 18.900 persones del sector agrari i forestal.
Desenvolupar 420 projectes innovadors en l’àmbit de la Xarxa Europea
per a la Innovació.
■ Donar suport a 2.400 assessoraments a les explotacions agràries.
■ Desenvolupar 80 projectes de cooperació per a l’establiment de cadenes
curtes i mercats locals.
■ Millorar l’eficiència del consum d’aigua de 6.000 hectàrees de regadiu.
■
■

Dur a terme 350 projectes d’inversió per a la millora dels processos de
transformació d’empreses agroalimentàries.
■ Impulsar 24 projectes d’inversió per a la mitigació i adaptació al canvi
climàtic d’explotacions agràries i empreses agroalimentàries (energies
renovables, eficiència energètica, reducció d’emissions).
■

El 73,24% de la superfície i el 10,20% de la població rural de Catalunya
coberta per estratègies de desenvolupament local.
■ Crear 600 llocs de treball a través del LEADER.
■

8%

Més informació a la pàgina agricultura.gencat.cat/pdr
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