PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2019
MEMÒRIA D'ACTUACIONS
SECCIÓ :

12

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I
DESENVOLUPAMENT RURAL

ENTITAT :

00091

AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GARANTIA AGRÀRIA

F.P. 4

PROBLEMÀTICA SOBRE LA QUAL S'ACTUA
1.- Baix nivell de competitivitat en les explotacions agràries. Especial interés a impulsar la reestructuració dels cultius; el foment de la
instal·lació de jóvens i la promoció de la formació i l'assessorament dels agricultors. Millorar l'existència d'estructures productives
amb característiques especials que deriven en nivells de renda baixos per a l'agricultor.
2.- És necessari elaborar un nou model agroalimentari valencià. Promoure la col·laboració amb centres d'investigació a favor de la
innovació i la millora de l'oferta del sector; millorar la cadena de distribució dels productes agroalimentaris de manera que reduïsca el
nombre d'intermediaris i millore la posició de l'agricultor.
3.- Suport al sector forestal i ple aprofitament del seu potencial, amb especial atenció a la protecció dels recursos hídrics; la prevenció
de l'erosió i de la degradació del sòl; la formació d'hàbitats per a plantes i animals i l'absorció de carboni atmosfèric.
4.- Protecció de recursos naturals i control d'emissions GEI: evitar la contaminació dels sòls i de les masses d'aigua, per fertilitzants i
plaguicides; la millora de l'eficiència en l'ús de l'aigua i el fre a la sobreexplotació de recursos hídrics; la compatibilización de les
activitats agràries amb la salvaguarda d'espais d'alt valor natural (Xarxa Natura 2000) i la reducció de les emissions de gasos d'efecte
hivernacle.
5.- Diversificació de l'activitat econòmica de les zones rurals i suport a la iniciativa Leader. Les àrees rurals han de comptar de cara al
futur amb el potencial de creixement que els atorguen les economies de diversificació. La valoració dels seus recursos naturals i la
qualitat de vida que poden oferir són un estímul per a la creació de noves empreses que aprofiten els recursos específics de cada una
d'estes zones.
6.- Millora i modernització del sistema de regadiu de la Comunitat Valenciana.
OBJECTIU BÀSIC
1.1 Augment de la dimensió, reestructuració i modernització de les explotacions. Impuls a la diversificació de l'activitat agrària
1.2 Accions destinades a compensar la pèrdua de renda dels agricultors
1.3 Fomentar la innovació, la cooperació i el desenrotllament en les zones rurals
1.4 Accions de foment d'atracció de població jove al sector agrari
1.5 Foment de l'agricultura ecològica
2.1 Millorar el nivell de qualificació en l'àmbit del sector agroalimentari en la Comunitat Valenciana
2.2 Invertir en la modernització i foment de la indústria agroalimentària
3.1 Major esforç en la prevenció d'incendis forestals
3.2 Realització de tractaments silvícoles de regeneració i foment de l'aprenentatge permanent en el sector
3.3 Ajudes a la conservació del sòl
4.1 Desenrotllament de les actuacions per a millorar l'estat de conservació d'hàbitats de Xarxa Natura 2000
5.1 Estímul al desenrotllament local sostenible. Foment de polítiques actives d'ocupació en zones rurals més desfavorides i
d'infraestructures de servicis públics bàsics en el medi rural
6.1 Establiment de polítiques d'estalvi i millora en la gestió de l'aigua i accions de control de la sobreexplotació d'aqüífers
PRINCIPALS LÍNIES D'ACTUACIÓ PER ACONSEGUIR L'OBJECTIU I INDICADORS
1.1.1 Ajudes destinades al desenrotllament d'explotacions agrícoles i empresarials
1.2.1 Ajudes directes . Pagament bàsic desacoblat de la producció
1.2.2 Ajuda específica a l'apicultura
1.2.3 Ajudes agroambientals
1.3.1 Servicis d'Assessorament, Gestió i Substitució destinats a millorar les condicions de les explotacions agrícoles
1.4.1 Ajudes al cessament de l'activitat agrària
1.5.1Ayudas destinades a la promoció de la agricultura ecològica
2.1.1 Accions de Transferència de Coneixements i Informació en l'àmbit del sector agroalimentari
2.2.1 Inversions destinades a la modernització de la indústria agroalimentària
2.2.2 Règims de Qualitat dels Productes Agrícoles i Alimentaris
2.2.3 Promoció del vi en tercers països
3.1.1 Inversions en la prevenció d'Incendis forestals
3.2.1 Inversions en desplegament de zones forestals i millora de la viabilitat dels boscos
3.2.2 Ajudes destinades a la recuperació del potencial forestal
3.3.1 Ajudes a zones desfavorides per alta muntanya i despoblament
3.3.2 Ajudes en zones protegides mediambientals
4.1.1 Inversió en la conservació d'hàbitats de Xarxa Natura 2000
5.1.1 Suport per al desenrotllament local de LEADER
6.1.1 Ajudes a la millora de les infraestructures de reg agrícola i especialment per a la modernització del regadiu valencià
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