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DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA,
ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
PRINCIPALS ACTUACIONS DEL PROGRAMA DE FOMENT DE LA PRODUCCIÓ
AGROALIMENTÀRIA ECOLÒGICA PEL PERÍODE 2015-2022

Què fem en relació a la producció agroalimentària ecològica?
Promoció dels sectors ecològics estratègics (2015-2021)

Ajut a l’agricultura i la ramaderia ecològica
13,2 M€
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Vinya
+132%

9,5 M€

Cereal/llegum.
+77%

€8.000.000

Avicultura (caps)
Posta: +266%
Carn: +249%

Ajut ramaderia ecològica
Ajut agricultura ecologica

€6.000.000
€4.000.000

Olivera
+30,0%

€2.000.000
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Porcí (caps)
+280%

Fruita
+120%

Llet (caps)
Boví: +306%
Oví: +22%
Cabrum: +28%

2020

Dinamització territorial en PAE

Simposi PAE

11

27

dinamitzadors/res

dinamitzadors/res

2015

2015: Viticultura i enologia ecològica
2016: Fructicultura ecològica
2017: Conreus extensius ecològics
2018: Olivera i fruita seca ecològica
2020: Tendències i reptes en la comercialització de productes ecològics

2022

Formació i transferència

Ajut de recerca aplicada en PAE
Pressupost anual (DACC):

- 7 centres realitzen el grau mitjà de Producció agroecològica
- L’EA de Manresa estrenà un grau superior d’orientació
agroecològica i acció climàtica
- Ruralcat ofereix 3 edicions anuals de curs online de producció
agrària ecològica
- El PATT inclou anualment diferents jornades tècniques orientades
al sector ecològic

Portal temàtic i xarxes socials

100.000€
2015

150.000€
2022

Observatori i baròmetre PAE

pae.gencat.cat
+ de 30.000 visites/any

@AlimentacioEco

ecologicacat

+ de 7.700 seguidors

+ de 2.300 seguidors

@produccioecologica

Territori Bio

+ de 2.500 seguidors

+ 115 subscriptors

Anualment es publica
l’Observatori PAE
amb 43 fitxes d’anàlisi
sectorial

Elaboració de materials divulgatius

Sèrie de vídeos
“Els 10
elements de
l’agroecologia”

Àlbum interactiu
“Del camp a la
cuina”

Els anys 2015 i 2020
es va publicar un
Baròmetre de
percepció i consum
dels aliments ecològics
a Catalunya

Setmana Bio i Premi Escola

Sèrie de vídeos
“Sabies que?”

Banc de recursos
per a la comunitat
educativa:
“Agroecologia
escolar”

Inclou unes 200
activitats arreu
de Catalunya

Premia projectes
educatius que
promouen els valors
de la producció i
l'alimentació
ecològica

