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Què és l’assessorament agrari? 



Servei d’assistència tècnica i econòmica a les empreses 

agràries que contribueix a la millora de la seva 

competitivitat.  
 

 Identificant punts crítics en les activitats 

tècniques, econòmiques i mediambientals de 

les empreses agràries 

 Proposant millores 

 Acompanyant la implementació de les 

millores proposades 

 Oferint suport tècnic a l’explotació 

 Proposant i acompanyant la innovació 

  

L’Assessorament Agrari 



Origen del  

Sistema d’assessorament agrari 

         



   Reforma de la PAC  

Organització Mundial del Comerç: 
Reducció d’ajuts agrícoles 

 

Resultats UE: 
Sobreproducció  

Impacte sobre el medi ambient 

Indirectament alarmes sanitàries 

Distorsions comercials en el comerç 

    mundial 

Objectiu: Produir aliments per assolir autosuficiència 

Mitjà: Ajuts a la producció 

Objectiu: Agricultura europea més sostenible, competitiva i orientada al mercat  

Mitjans:  Suport al productor o a l’explotació 

  Reforçament de política de desenvolupament rural 

  ... 

  Condicionalitat 

  Sistema d’assessorament agrari 

Política Agrària Comunitària (PAC) 



 

• S’estructura al mateix temps que la implementació 

 de la condicionalitat 

• És un sistema voluntari 

• Assessora als agricultors i ramaders sobre la gestió  

  de terres i explotacions  

•  Ofereix com a mínim un servei d’assessorament en: 

▫ condicionalitat (Reglament CE 73/2009) i 

▫ seguretat laboral (Reglament CE 1698/2005) 

• Inclusió d’aspectes que comportin una millora de la  

  competitivitat de l’empresa agrària. 

 

Sistema d’assessorament agrari a LA UNIÓ EUROPEA 



 

• Orientar les empreses agràries catalanes cap a una  

major competitivitat 

 

• Oferir un servei d’assessorament en producció agrícola, 

producció ramadera, transformació, comercialització, gestió 

empresarial, diversificació de l’economia agrària, gestió 

ambiental i condicionalitat.  
 

• Promoure la gestió empresarial de l’explotació agrària. 

Sistema d’assessorament agrari a CATALUNYA 



Marc legal 



 

Reglament (CE) Núm. 73/2009 del Consell, de 19 de gener 

de 2009, pel que s’estableixen disposicions comunes aplicables 

als règims d’ajuda directa als agricultors en el marc de la 

política agrícola comuna i s’instauren determinats règims 

d’ajuda als agricultors i pel que es modifiquen els Reglaments 

(CEE) núm. 1290/2005, (CE) núm. 247/2006, (CE) núm. 

378/2007 i es deroga el Reglament (CE) núm. 1782/2003 

(DOUE L 30 de 31 de gener de 2009, pàg. 16). 

 

Reglament (CE) Nº 1698/2005, del Consell, de 20 de 

setembre, relatiu a les ajudes al desenvolupament rural a través 

del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural 

(FEADER). 

 

 

Marc legal: Normativa europea 

Sistema d’assessorament agrari 



 

Decret 9/2012, de 17 de gener, relatiu al Sistema 

d’assessorament agrari de Catalunya 

 

 Programa de desenvolupament rural de Catalunya: 

període de programació 2007-20013. Mesures 114 i 115 

 

  Decret 392/2006 de 17 d’octubre, pel qual es regula el 

Sistema d’assessorament agrari de Catalunya (derogat) 

 

 

Marc legal: Normativa catalana 

Sistema d’assessorament agrari 



Decret 9/2012, de 17 de gener 

i  

     Registre d’entitats  

   d’assessorament 



 

 

Sistema d’assessorament agrari de Catalunya 

Poden ser entitats d’assessorament agrari les 

agrupacions de productors, les cooperatives o entitats 

privades o les seves unions o federacions, així com 

qualsevol altra persona jurídica, que desenvolupin la seva 

activitat en alguna de les àrees de coneixement 

relacionades amb la producció agrícola i/o producció 

ramadera i que alhora tinguin per objecte la prestació 

d’assistència i assessorament a les empreses agràries . 



 

 

Sistema d’assessorament agrari de Catalunya 

Nivells d’assessorament 

 
Les entitats d’assessorament agrari que estiguin inscrites al Registre han 

d’oferir els serveis d’assessorament d’acord amb el/s nivell/s següent/s: 

 

a) Assessorament en producció agrícola: inclou les àrees de 

coneixement en relació amb la producció agrícola, gestió ambiental i 

condicionalitat. 

 

b) Assessorament en producció ramadera: inclou les àrees de 

coneixement en relació amb la producció ramadera, gestió ambiental i 

condicionalitat. 

 

c) Assessorament integral agrari i rural: inclou les àrees de 

coneixement en relació amb la producció agrícola, producció ramadera, 

transformació, comercialització, gestió empresarial, diversificació de 

l’economia agrària, gestió ambiental i condicionalitat. 



 

 

Sistema d’assessorament agrari de Catalunya 

• Integrar de totes les entitats que treballen a Catalunya 

• Visualitzar  la  xarxa: posar en valor el paper del col·lectiu 
d’assessors, conservant les especificitats / identitats de 
cadascun (ADV, ADS, cooperatives, etc) 

• Connectar la xarxa  : amb l’administració – amb la recerca 
– entre els diferents agents de la xarxa 

 

 



http://www.gencat.cat/agricultura/assessorament 

 

http://www.gencat.cat/daam/assessorament


 

 

94 entitats inscrites, de les quals: 

 

•  57 assessorament en producció agrícola 

 

•  18 assessorament en producció ramadera 

 

•  19 assessorament integral agrari i rural 

 

 
 

http://www.gencat.cat/agricultura/assessorament 

 

Registre d’entitats d’assessorament agrari de 

Catalunya 

Setembre 2012 



 

 

 

Registre d’entitats d’assessorament agrari de 

Catalunya 

Setembre 2012 

Titulacions 
Núm. de persones 

inscrites al Registre 

Administració i direcció d'empreses 2 

Biologia 3 

Ciència i tecnologia dels aliments 3 

Ciències ambientals 8 

Ciències empresarials 24 

Economia 5 

Enginyeria agronòmica 60 

Enginyeria de forests 2 

Enginyeria tècnica agrícola 110 

Enginyeria tècnica forestal 6 

Enologia 3 

Veterinària 64 

  290 



L’assessorament  al RD 1311/2012 

sobre l’ús sostenible de 

fitosanitaris 

         



L’assessorament a l’aplicació del RD 1311/2012 

 Artículo 12. Acreditación de la condición de asesor. 

 

1. Tendrá la condición de asesor en gestión integrada de plagas quien acredite ante el órgano 

competente de la comunidad autónoma estar en posesión de titulación habilitante, (…) 

2. Para ejercer como asesor será necesario estar inscrito en la sección «asesores» del 

Registro Oficial de Productores y Operadores(…) 

 Artículo 11. Asesoramiento en gestión integrada de plagas. 

 

1. El asesoramiento que se realice en los distintos marcos de control de (…) será realizado por 

un técnico que pueda acreditar la condición de asesor(…), y se efectuará siguiendo los 

principios generales de la gestión integrada de plagas (…) 

2. El asesoramiento deberá quedar reflejado documentalmente(…) 

3. Cuando el titular de una explotación agraria, o una persona adscrita a la misma, pueda 

acreditar la condición de asesor, podrá realizar el asesoramiento para dicha explotación. 

4. El asesor tendrá en cuenta, en su actividad de asesoramiento, las guías por cultivo o grupo 

de cultivos adoptadas según lo establecido el artículo 15. 



L’assessorament a l’aplicació del RD 1311/2012 

 Registro Oficial de Productores y Operadores 

c) En el sector de asesoramiento fitosanitario(…): 

 1.º Asesores independientes que practiquen la actividad en 

el ejercicio libre de su profesión. 

 2.º Asesores encuadrados en el sector suministrador o en 

el de tratamientos, o en la estructura cooperativa de sus socios. 

 3.º Asesores encuadrados en la propia estructura 

empresarial del usuario. 

 4.º Asesores encuadrados en entidades de asesoramiento 

en los distintos marcos de control de plagas contemplados en el 

artículo 10.2. 



L’assessorament a l’aplicació del RD 1311/2012 

 Proposta d’ ORDRE XXXXXX/2012, de XXXXX, per la qual es regula la 

formació de les persones que realitzen activitats relacionades amb la 

manipulació i utilització de productes fitosanitaris i biocides d’ús ramader, 

d’ús professional, i es regula el procediment per a l’acreditació dels 

assessors en gestió integrada de plagues 

 
Els assessors en gestió integrada de plagues. 

7.1 L’assessor en gestió integrada de plagues podrà ser qualsevulla persona 

que hagi adquirit uns coneixements adequats i assessori sobre la gestió 

integrada de plagues i l’ús segur dels productes fitosanitaris, a títol 

professional o com a part d’un servei comercial, inclosos els serveis 

autònoms privats, els serveis de les entitats inscrites al registre d’entitats 

d’assessorament agrari de Catalunya i els serveis  d’assessorament públic, 

operadors comercials, productors d’aliments i minoristes en el seu cas. 

7.2. Es considera que una persona ha adquirit els coneixements adequats 

per exercir com assessor en gestió integrada de plagues si posseeix alguna 

de les titulacions habilitants esmentades (...) 

7.3 Per tenir el reconeixement com assessor en gestió integrada de plagues 

cal sol·licitar la corresponent acreditació oficial. 



L’assessorament a la nova PAC 

         



L’assessorament a nova PAC 

 Reglament Horitzontal  

 Reglament Pagaments directes (1er PILAR) 

 Reglament Desenvolupament Rural (2on PILAR) 

Proposta de la Comissió Europea – Octubre 2011  



Definició del Sistema d’assessorament agrari  

L’assessorament a nova PAC 

Proposta de la Comissió Europea – Octubre 2011  

 Reglament Horitzontal 

“Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre 

el finançament, gestió i seguiment de la PAC” 

Definició del Sistema d’assessorament (i la condicionalitat) 

Detall dels temes que el Sistema d’assessorament ha de cobrir 

  Obligats 

    Condicionalitat 

    Temes Reglament Pagaments Directes 

    Temes Reglament Horitzontal 

  Optatius 

    Temes Reglament de Desenvolupament 

       Rural 



L’assessorament a nova PAC 

Proposta de la Comissió Europea – Octubre 2011  

REGLAMENT HORITZONTAL: Proposta de Reglament del 

Parlament Europeu i del Consell sobre el finançament, gestió i 

seguiment de la PAC” 

Artículo 12 

Principio y ámbito de aplicación 

1. Los Estados miembros instaurarán un sistema para asesorar a los 

beneficiarios sobre la gestión de tierras y explotaciones (denominado en lo 

sucesivo «el sistema de asesoramiento a las explotaciones»), que estará a cargo 

de uno o varios organismos designados. Estos podrán ser públicos o privados. 



L’assessorament a nova PAC 

Proposta de la Comissió Europea – Octubre 2011 
REGLAMENT HORITZONTAL: Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre el 

finançament, gestió i seguiment de la PAC” 

 

2. El sistema de asesoramiento a las explotaciones cubrirá al menos: 

 

a) los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrícolas y                 

medioambientales de la tierra establecidas en el título VI, capítulo I; 

 

b) las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente,(…) 

y el mantenimiento de la superficie agrícola, (…) 

 

c) los requisitos o acciones relativas a la mitigación del cambio climático y 

adaptación al mismo, la biodiversidad, la protección de las aguas, la 

notificación de enfermedades animales y vegetales y la innovación (…) 

 

d)   el desarrollo sostenible de la actividad económica de las pequeñas 

explotaciones definidas por los Estados miembros y, al menos, el de las 

explotaciones que participen en el régimen para los pequeños agricultores (…) 



L’assessorament a nova PAC 

Proposta de la Comissió Europea – Octubre 2011 
REGLAMENT HORITZONTAL: Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre el 

finançament, gestió i seguiment de la PAC” 

 

ANEXO I 

Ámbito de aplicación mínimo del sistema de asesoramiento a las explotaciones en el 

contexto de la mitigación del cambio climático y adaptación al mismo, la biodiversidad, la 

protección de las aguas, la notificación de enfermedades animales y vegetales y la 

innovación, (…) 

Protección del agua: 

Artículo 11, apartado 3, de la Directiva 2000/60/CE por la que se establece un 

marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

Utilización adecuada de productos fitosanitarios según lo establecido en el 

artículo 55 del Reglamento (CE) nº 1107/2009, en particular el cumplimiento 

de los principios generales de la gestión integrada de plagas a las que se refiere 

el artículo 14 de la Directiva 2009/128/CE por la que se establece el marco de 

la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas. 

Inversiones en activos fijos para la gestión del agua  

Operaciones agroambientales para abordar la gestión del agua (…) 

Agricultura ecológica (…) 



Reglament Desenvolupament Rural 

L’assessorament a nova PAC 

Proposta de la Comissió Europea – Octubre 2011 
REGLAMENT DESENVOLUPAMENT RURAL: Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu 

a l’ajuda al desenvolupament rural mitjançant el fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) 

 Ajut a la implantació 

 Ajut a la utilització 

 Ajut a la formació  del personal tècnic 

assessor  



L’assessorament a nova PAC 

Proposta de la Comissió Europea – Octubre 2011 
REGLAMENT DESENVOLUPAMENT RURAL: Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu 

a l’ajuda al desenvolupament rural mitjançant el fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) 

TÍTULO III 

Ayuda al desarrollo rural 

Capítulo I 

Sección 1:Medidas específicas 

Artículo 16: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas 

 

1. La ayuda prevista en el marco de la presente medida se destinará a: 

 

a) ayudar a los agricultores, los silvicultores y las PYME de las zonas rurales a sacar partido de los 

servicios de asesoramiento para mejorar los resultados económicos y medioambientales, así como el 

respeto para con el medio ambiente y la capacidad de adaptación de sus explotaciones, empresas o 

Inversiones 

 

b) fomentar la creación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento destinados a las 

explotaciones agrícolas, así como servicios de asesoramiento a la silvicultura, entre ellos el sistema 

de asesoramiento a las explotaciones (…) 

 

c) promover la formación de asesores. 



L’assessorament a nova PAC 

Proposta de la Comissió Europea – Octubre 2011 
REGLAMENT DESENVOLUPAMENT RURAL: Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu 

a l’ajuda al desenvolupament rural mitjançant el fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) 

2. El beneficiario de la ayuda (…) será el prestador de los servicios de asesoramiento o 

formación. La ayuda prevista en el apartado (…) se concederá a la autoridad o al 

organismo seleccionados para crear el servicio de gestión, sustitución o asesoramiento 

destinado a las explotaciones agrícolas o el servicio de asesoramiento destinado a la 

silvicultura. 

3. Las autoridades o los organismos seleccionados para prestar servicios de asesoramiento 

dispondrán de recursos adecuados en términos de personal cualificado que reciba 

formación periódica y de experiencia y fiabilidad en materia de asesoramiento en los 

ámbitos en los que presten el servicio. Los beneficiarios se seleccionarán mediante 

convocatoria de propuestas. (…) 



Gràcies per la vostra atenció 

http://www.gencat.cat/agricultura/assessorament 

assessorament.daam@gencat.cat 

http://www.gencat.cat/daam/assessorament
mailto:assessorament.dar@gencat.cat

