Seguiment de les accions del Pla Director de l’Horta – TSA Horta (24/11/2021)
SISTEMA PRODUCTIU
ACCIONS

ESTAT
Es preveu el manteniment dels ajuts per la millora de la
Mantenir en el proper període de la PAC els ajuts per
competitivitat a les explotacions agrícoles en el PEPAC
la millora de la competitivitat destinats a les
(proper període 2023-2027)
explotacions hortícoles
Defensar la importància del sector hortícola en la
configuració dels ajuts de la nova PAC (Pla Estratègic
Nacional, eco-esquemes)
Fomentar la producció agrícola sostenible (PAS), com
a evolució de la certificació de la producció
integrada, amb la participació del sector, basada en
un sistema d’indicadors per quantificar la
sostenibilitat dels diferents sistemes de producció
hortícola i els valors socials associats

Fomentar la Producció Agroalimentària Ecològica
(PAE)

Es preveu que la superfície hortícola es mantingui elegible
com en l'actual període. Els productors sense drets de PB
podran accedir mitjançant la reserva nacional de drets. Es
mantenen els ajuts sectorials a fruites i hortalisses a través de
les seves organitzacions de productors (OPFH)
Consulta de l’avantprojecte de la Llei de la Producció Agrícola
Sostenible va finalitzar el 22/10/21. S’està treballant en la
versió 0 de la futura norma tècnica. Estan participant tècnics
del sector, inclòs l’hortícola.

Anys 2021 i 2022 hi haurà pròrroga de l’actual programa de
foment. De cara al nou període de la PAC, s’ha posat en
marxa la realització d’un procés participatiu que inclourà una
consulta online, tallers de treball, i que finalitzarà amb un
congrés sobre la PAE. S’enviarà correu a totes les taules
sectorials per tal d’avisar de les actuacions que es realitzaran
i així tothom pugui participar.

Mitjançant el nou pla d’acció de la PAE i del futur pla de
Promoure la conversió d’explotacions hortícoles
convencionals a sistemes de producció sostenible i/o foment de la PAS. Importància dels processos participatius
per a poder identificar tot allò que sigui necessari.
ecològica (PAS, PAE)
Determinar el rendiment dels cultius hortícoles a
Catalunya, en base a l’experiència del sector i tenint
present la diversitat de sistemes de producció i de
cicles de cultiu per cada espècie cultivada,
diferenciant la producció integrada i ecològica.
Realitzar una radiografia de la qualitat dels sòls a les
principals zones hortícoles de Catalunya.
Realitzar estudis específics sobre eficàcia i eficiència
de materials fertilitzants i fitosanitaris en producció
integrada i ecològica.
Estudiar la disponibilitat de productes fitosanitaris
per cultius hortícoles i la seva eficàcia pel control de
plagues i malalties. Abordar la problemàtica existent
de falta de productes fitosanitaris registrats per
determinats cultius hortícoles.

S’ha fet un encàrrec específic (SELMAR) per a disposar
d’aquesta informació. A començaments del 2022 tindrem la
resposta.

Es tindrà en compte en les properes preses de mostres de sòl
per a determinar la qualitat d’aquests sòls.
Estratègia Horta.Net. Per sistema de votació del sector
s’escullen els estudis a realitzar.
S’ha creat el grup de treball de productes fitosanitaris per a
cultius hortícoles.
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Es preveu el manteniment dels ajuts per la millora de la
competitivitat a les explotacions agrícoles en el PEPAC
(proper periode 2023-2027)

Ajuts per millorar les instal·lacions de les
explotacions productores de planter.

Previsió nous ajuts amb fons PRTR per hivernacles i
agricultura de precisió. Inversión C3.I4. “Plan de Impulso de la
sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la
ganadería (III): Inversiones en agricultura de precisión,
eficiencia energética y economía circular en el sector agrícola
y ganadero” en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. Ja s’han publicat les bases
reguladores per part del govern central.

MERCATS, COMERCIALITZACIÓ I PROMOCIÓ DE L'HORTICULTURA DE CATALUNYA

ACCIONS

Marca de garantia – Catalunya on el menjar es
cultura

ESTAT

S’estan redactant els plecs de la marca de garantia, per
tal de poder acreditar els productes produïts a Catalunya

ECOSISTEMA I MEDI AMBIENT
ACCIONS

ESTAT

Contribuir en la mitigació al canvi climàtic
promovent la circulació de productes dins la
Els criteris de priorització s'acorden amb el sector
pròpia explotació (economia circular) i també
(organitzacions agràries). Al 2021 fons IRUE (increment
en una mateixa delimitació geogràfica, així com de fons).
implantació d’energies renovables.
Incorporar el vector hortícola en el disseny del
Pla Territorial sectorial agrari de Catalunya.
Impulsar Plans Territorials Sectorials Agraris
Específics adaptats a les condicions de la
producció hortícola en aquells espais amb
prevalença d’aquest tipus de cultiu.
Dissenyar mesures de protecció i gestió dels
espais agraris d’alt valor hortícola, dirigides a
promoure-hi l’activitat agrícola professional.
Acompanyar els processos territorials de
posada en valor dels espais agraris d’especial
interès hortícola (parcs agraris i altres),
fomentant la participació del sector
professional, per adaptar les normatives
existents a les necessitats de l’activitat agrícola
professional.
Fomentar un banc de llavors públic, que
garanteixi la conservació de les varietats
tradicionals catalanes d’horta.

L'article 7 de la llei d'espais agraris defineix quin és el
procés de tramitació i elaboració dels Plans. En ambdós
Plans la participació i el disseny d’aquest pel territori
serà imprescindible.
S'inclourà en el Pla Territorial sectorial agrari de
Catalunya
L'article 7 de la llei d'espais agraris defineix quin és el
procés de tramitació i elaboració dels Plans. En ambdós
Plans la participació i el disseny d’aquest pel territori
serà imprescindible.

Actualment el DACC disposa d’un banc de llavors públic
a on es conserven 27 especies d’horta.. Amb un total de
312 entrades (mostres) de varietats locals catalanes.
Mitjançant els ajuts de biodiversitat cultivada estem
fomentat la conservació i ús d’aquestes varietats.
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Elaborar un informe periòdic sobre la
conservació dels recursos fitogenètics a
Catalunya.

311 varietats estan inscrites al Catàleg de Varietats
Locals de Catalunya i 171 han estat tramitades al
Registre de varietats comercials. Previst fer linforme.

Crear un Pla Pilot entre productors i
productores, actors cinegètics, administracions
i personal investigador per definir mesures de
control cinegètic en zones hortícoles.

S'han establert contactes amb els SSTT de Barcelona per
tal d'analitzar les mesures que es van definir al Pla
elaborat al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i
avaluar-ne el seu èxit i així poder iniciar la redacció del
Pla Pilot.

Identificar casos d’èxit en el control cinegètic
que s’hagin dut a terme en d’altres zones
hortícoles que presentin unes característiques
similars.

S'establiran contactes amb el Consorci del Parc Agrari
del Baix Llobregat per així com amb els SSTT de Lleida,
gestors del Parc Agrari de Lleida, per tal d'analitzar i
identificar punts d'èxit en la gestió d'ambdós parcs
agraris que puguin ser aplicats en lones hortícoles.

Monitorar el comportament de les densitats
Minuartia ha realitzat un estudi al Parc Agrari del Baix
poblacionals i els danys per fauna salvatge per Llobregat que estudia concretament el comportament
identificar èpoques de major incidència, zones i poblacional i les densitats de fauna salvatge
cultius afectats, amb l’objectiu de millorar la
prevenció.
Divulgar la “Guia de mesures per reduir els
La guia ja ha estat editada i divulgada per part de la DIBA
danys causats per la fauna salvatge en conreus, i de Minuartia a la seva web del senglar:
www.senglar.cat
zones urbanes i infraestructures”, elaborada
per la Diputació de Barcelona i el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
de la Generalitat de Catalunya.
FORMACIÓ, ADMINISTRACIÓ, RECERCA I TRASNFERÈNCIA TECNOLÒGICA

ACCIONS

ESTAT

Incrementar la dotació pressupostaria de les
S’ha incrementat la dotació pressupostària dels ajuts a
ADV i fer visible la important feina dels tècnics i les ADVs essent de 2M€ per al 2022.
de les tècniques.
Incrementar la plantilla de les ADV creant
equips multi-disciplinaris que abordin de
manera integral l’assessorament a les
explotacions hortícoles.

S’ha fet un encàrrec a IRTA per a fer un anàlisi de l’actual
sistema d’assessorament a Catalunya i proposar la seva
millora i transformació.

Crear una borsa d’explotacions hortícoles amb
capacitat tècnica per rebre alumnat en
pràctiques, garantint-ne la representació
femenina.
Impulsar Horta.NET com a taula de treball
entre el sector i els/les investigador/es per
definir prioritats a nivell d’experimentació,
amb l’objectiu d’integrar la feina que es
realitza als centres de recerca amb les
necessitats dels productors i les productores.

Aquest objectiu s'aconsegueix mitjançant els espais test
que s'estan desenvolupant.

El projecte Horta.Net continua sent una prioritat del
DACC per aconseguir aquesta xarxa de transferència de
coneixement entre el sector i els centres de recerca. A
RuralCat es poden consultar totes les actuacions que
realitzen. És un projecte viu i ens constant creixement.
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Crear una finestreta única, que serveixi de punt S’està començant a treballar en el desenvolupament
d’entrada de tots els tràmits administratius que informàtic del portal del DACC.
han de realitzar les explotacions hortícoles.
Digitalització dels tràmits administratius, com
desplegar el quadern d’explotació telemàtic.

Estem desenvolupant informàticament el QIE (quadern
integral d’explotació). Operatiu al febrer de 2022.

Promocionar una jornada de referència anual
de l’horta com a punt de trobada del sector i
espai de seguiment inter-congresual.

Consolidar la Jornada de Santa Susanna

Creació d'una nova escola d'horticultura al
Maresme (Cabrils)

Pendent de pressupostos per tal d’aconseguir estructura
mínima per tirar endavant l’escola

MESURES TRANSVERSALS

ACCIONS

ESTAT

Identificar parcel·les hortícoles que constin en
el “Registre de terres en desús” i que puguin
ser aptes per a l’horticultura professional.

Actualment en elaboració el Decret que ha de desplegar
el Registre de Terres en desús.

Desplegament de les eines promogudes des de Es manté actualitzada la informació del web i les
actuacions per facilitar la incorporació al sector agrari
l’oficina virtual “El Planter” de Ruralcat.
dels joves i els nouvinguts
Generar un Informe anual del grau de
compliment i l’execució de les mesures.

Estem fent reunions amb les unitats competents segons
l’acció per al seguiment del grau d’implementació de les
mateixes. Aquest informe es publicarà a l’oficina virtual.

Crear l’Oficina Virtual de l’Horta - accés obert al
coneixement hortícola, on es publicarà la
progressió del desenvolupament del Pla de
l’Horta, així com notícies d’actualitat i resultats
de projectes de recerca i transferència, entre
altra informació d’interès pel sector.

L’Oficina Virtual de l’Horta estarà operativa a
començaments del 2022. Aquest desembre estarpa
finalitzada. A preproducció actualment:
https://ruralcat.gencat.cat/horta
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