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Activitats de demostració (operació 01.02.01 de      
transferència tecnològica, PDR de Catalunya 2014-2020) 
 

• Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de 
programació 2014-2020 (PDR): mesura 1 , operació 01.02.01, ajuts destinats a les 
activitats de demostració de Transferència Tecnològica 
 

• Bases reguladores: ORDRE ARP/58/2018, de 4 de juny, per la qual es modifiquen 
les bases reguladores dels ajuts a les activitats de demostració de Transferència 
Tecnològica (operació 01.02.01 del Programa de desenvolupament rural de 
Catalunya 2014-2020), aprovades mitjançant l'Ordre ARP/20/2017, de 6 de febrer. 

• L’Ordre ARP/20/2017, de 6 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels activitats de demostració (operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del 
Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020). (DOGC núm. 3709 
de 15 de febrer de 2017) modificada per l'Ordre ARP/58/2018, de 4 de juny de 2018 
(DOGC núm. 7638, de 8 de juny de 2018) 

 
• Convocatòria: RESOLUCIÓ ARP/1575/2019, de 3 de juny, per la qual es 

convoquen els ajuts a les activitats de demostració de Transferència Tecnològica 
(operació 01.02.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-
2020) corresponents a 2019 (ref. BDNS 460516) 

Context 



Activitats de demostració 
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Demostrar la viabilitat o el funcionament en condicions reals d’un 
sistema de producció, d’una tecnologia o d’un sistema organitzatiu 
que pugui representar una millora substancial de la competitivitat o 
la sostenibilitat ambiental de les explotacions agrícoles, ramaderes o 
forestals, de la indústria agroalimentària o forestal o de l’activitat 
d’artesania alimentària. 
 
La finalitat d’aquestes activitats és  la transferència de coneixements 
tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials dels 
sectors agrícoles, ramaders,  forestals i agroalimentaris de 
Catalunya mitjançant la realització de projectes demostratius,  
parcel·les experimentals, plantes i instal·lacions pilot, camps 
d'assaig i itineraris demostratius.  
 

Objecte de l’ajut: 
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 Adreçades a: 

• Universitats  
• Centres de recerca i centres tecnològics 
•  i/o centres de la xarxa TECNIO de Catalunya 

 Tenen caràcter pluriennal i formen part del Pla Anual de Transferència 
Tecnològica 

 Realització d’activitats de demostració dirigides al sector agrícola, 
ramader, forestal i agroalimentari emmarcada en algun dels àmbits 
estratègics: 

• Gestió sostenible, economia circular i adaptació al canvi climàtic del 
sector agroalimentari i forestal 

• Gestió eficient de l’aigua, l’energia, les dejeccions ramaderes i la 
fertilització    orgànica 

• Innovació agroalimentària 
•  Qualitat, seguretat i nous canals de comercialització a la cadena 

alimentària 
•  Sanitat vegetal 
•  Sanitat animal i benestar animal 

Activitats de demostració 
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Activitats de demostració: convocatòria 2019 

 Són subvencionables les despeses de personal, despeses 
d’adquisició de material fungible i de laboratori i de matèries 
primeres necessàries per a l’activitat, despeses de lloguer de 
materials, maquinària, finques o instal·lacions, despeses de 
contractació de serveis associats a l’activitat, i despeses 
d’elaboració de materials informatius i de difusió, inclosos els 
panells i plaques informatives. 

 
 Subvenció del 100% de la despesa elegible 

 
  Import màxim per activitat demostrativa 30.000€ 
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 Activitats de demostració: convocatòria 2019 

 3a convocatòria:   

Ordre ARP/58/2018, de 4 de juny. DOGC núm.7638, 8.6.2018 

Import convocatòria: 1,5 M€ 

Termini: del 14 de juny al 31 d'octubre del 2019. 
 

RESOLUCIÓ ARP/1575/2019, de 3 de juny, per la qual es convoquen els 
ajuts a les activitats de demostració de Transferència Tecnològica (operació 
01.02.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) 
corresponents a 2019 (ref. BDNS 460516). 



Activitats de demostració (operació 01.02.01 de      
transferència tecnològica, PDR de Catalunya 2014-2020) 
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Distribució pressupostària 

CONVOCATÒRIA IMPORT 

2017 1 M € 

2018 2 M € 
 

2019 1,5 M € 
 

PROGRAMACIÓ 
2014 -2020 

4,5 M € 
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 Activitats de demostració (operació 01.02.01 de      
transferència tecnològica, PDR de Catalunya 2014-2020) 
 Balanç 1a convocatòria:   

78 sol·licituds presentades: 
•37 sol·licituds aprovades amb una 
puntuació ≥ 95 d’acord amb la 
disponibilitat pressupostària  

Ordre ARP 20/2017, de 6 de febrer. DOGC núm.7309, 15.2.2017 

Import convocatòria: 1 M€ 
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Activitats de demostració (operació 01.02.01 de      
transferència tecnològica, PDR de Catalunya 2014-2020) 
 Activitats aprovades per sectors:   

AVICULTURA CEREALS D'HIVERN 
FARRATGES, 

PROTEAGINOSES I 
OLEAGINOSES 

FORESTAL 

FRUITA DOLÇA 

FRUITA SECA 

GESTIÓ DEL SÒL I 
FERTILITZACIÓ GESTIÓ EMPRESARIAL I 

ASSESSORAMENT HORTICULTURA 
ORNAMENTALS, JARDINERIA 

I PAISATGISME 

PORCÍ 

PRODUCCIÓ AGRÀRIA 
ECOLÒGICA 

REG 

SANITAT VEGETAL I 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

TRAÇABILITAT I SEGURETAT 
ALIMENTÀRIA 

VAQUÍ DE LLET 

VARIETATS TRADICIONALS I 
RACES AUTÒCTONES 

VITIVINICULTURA 
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 Activitats de demostració (operació 01.02.01 de      
transferència tecnològica, PDR de Catalunya 2014-2020) 
 Balanç 2a convocatòria:   

82 sol·licituds presentades: 
•59 sol·licituds aprovades amb una 
puntuació > 70 d’acord amb la 
disponibilitat pressupostària  

Ordre ARP/58/2018, de 4 de juny. DOGC núm.7638, 8.6.2018 

Import convocatòria: 2 M€ 
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Difusió dels GO i activitats de demostració a l’Espai 
Xarxa d'innovació agroalimentària i rural de Catalunya 

www.xarxa-i.cat Informació dels projectes 
d’activitats de demostració… 

http://www.xarxa-i.cat/
http://www.xarxa-i.cat/
http://www.xarxa-i.cat/


Gràcies per la vostra atenció! 
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