FUNDACIÓ CENTRE DE RECERCA
EN ECONOMIA I DESENVOLUPAMENT
AGROALIMENTARI UPC-IRTA
(CREDA)
************************
Comptes Anuals corresponents
a l’exercici 2021, junt
amb l’informe d’auditoria

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Presentació dels comptes anuals de fundacions
Dades d'identificació del presentador
Indiqueu el tipus de persona:
Persona física

Persona jurídica

Dades d'identificació de la persona
Nom

Primer cognom

Segon cognom

FERRAN

BUSQUET

ARRUFAT

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

DNI

39348300S

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

Si voleu rebre avisos de canvis en l'estat de la sol·licitud, indiqueu el mitjà de recepció:
Correu electrònic

Adreça del presentador
Residència fora de l'Estat espanyol
Tipus de via

Nom de la via

Número

Carretera

de Santpedor

2

Bloc

Escala

Pis

Porta

Codi postal
08242

Província

Municipi

Barcelona

Manresa

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (Només adreces de Catalunya):
Verificar adreça Carretera de Santpedor, 2. 08242 Manresa (BARCELONA)
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Accepta

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Presentació dels comptes anuals de fundacions
Dades d'identificació de la fundació
Denominació

NIF

FUNDACIÓ CENTRE EN ECON. I DESENV. AGOALIMENTARI (CREDA)

G64068463

Número d'inscripció

Adreça de correu electrònic
?

2214

Dades d'identificació del/de la representant de la fundació
Nom

Primer cognom

Segon cognom

JOSÉ MARIA

GIL

ROIG

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

DNI

17213466J

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

Si voleu rebre avisos de canvis en l'estat de la sol·licitud, indiqueu el mitjà de recepció:
Correu electrònic
Càrrec que ocupa a l'entitat
Director

Adreça de la fundació
Tipus de via

Nom de la via

Número

Carrer

ESTEVE TERRADES

8

Bloc

Escala

Pis

Porta

Codi postal
08860

Província

Població

Barcelona

Castelldefels

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (Només adreces de Catalunya):
Verificar adreça

Accepta

Dades de la reunió d’aprovació dels comptes anuals
Data de la reunió

Nombre de patrons assistents

Forma d'aprovació dels comptes
Unanimitat
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Presentació dels comptes anuals de fundacions
Dades de contacte de la fundació

Copia Representant Fundació

Denominació

NIF

FUNDACIÓ CENTRE EN ECON. I DESENV. AGOALIMENTARI (CREDA)

G64068463

Dades de la persona de contacte de la fundació
Nom

Primer cognom

Segon cognom

FERRAN

BUSQUET

ARRUFAT

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

DNI

39348300S

Notificació
Les notificacions relacionades amb aquest tràmit seran electròniques.
Adreça de correu electrònic

Telèfon mòbil

sruiz@busquet.com

938744011

Les notificacions electròniques es poden consultar dins dels Serveis de Tràmits gencat o el Canal Empresa. Podeu accedir-hi
mitjançant un certificat digital o amb una paraula de pas d'un sol ús.
Consulteu el llistat de certificats digitals admesos.
Recordeu:
Des de l'emissió de l'avís de notificació disposeu de 10 dies naturals per acceptar-la o rebutjar-la. Si transcorregut aquest termini
no heu accedit a la notificació, aquesta s'entendrà rebutjada.
Des del moment en què accediu al contingut de la notificació aquesta es considerarà practicada.
Recordeu que l'adreça electrònica i el telèfon mòbil que informeu aquí, és on rebreu l'avís de la notificació electrònica i, si escau, on
rebreu la contrasenya per accedir al contingut de la notificació.

Versió Adobe:22.00120117
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Presentació dels comptes anuals de fundacions
Pagament
La carta de pagament es generarà com a part del document d'acusament de rebuda de la vostra sol·licitud. Pot realitzar el
pagament en una de les entitats bancàries indicades. Una vegada rebut l'acusament de rebuda segueixi les indicacions de la carta
de pagament per la realització del pagament.
Concepte

Import

Taxa per la presentació dels comptes de fundacions

77,80 €

Qüestionari
Personal assalariat:

17

Personal voluntari no remunerat:
Personal amb contracte de prestació de serveis:
Número de Centres que gestiona:

1

Número total de persones beneficiàries:

7.000.000

Ingressos per subvencions de la Generalitat:

399.565,50 €

Altres ingressos per subvencions públiques:

486.636,66 €

Ingressos per donatius privats:

€

Import Inversions realitzades:

744,63 €

Hi ha problemes de tesoreria?

Sí

No

S'ha deixat d'atendre algun pagament?

Sí

No

Està al dia de pagaments amb la Seguretat Social?

Sí

No

Hi ha excepcions en l'informe d'auditoria?

Sí

No

La fundació està incursa en algun procediment judicial?

Sí

No

Faig constar que els comptes anuals continguts en aquest document coincideixen amb els que van ser aprovats pel Patronat i
consten recollits en el llibre d'actes corresponent
Patró de la Fundació (president/a o secretari/ària)
Professional autoritzat representant de la Fundació

Balanç
Exercici comptable :

Versió Adobe:22.00120117

2021

Complet

Partit
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FUNDACIÓ CENTRE EN ECON. I DESENV. AGOALIMENTARI (CREDA)

Nom :

Número d'inscripció :

2214

Exercici comptable :

2021

Complet

Partit

Balanç abreujat
Exercici

2021

NÚM. DELS COMPTES

ACTIU

NOTES DE
LA MEMÒRIA

A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible

8

202, (2802), (2902)

1. Concessions administratives

206, (2806), (2906)

2. Aplicacions informàtiques

208, (2808), (2908)

3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament

200, 201, 203, 205(2800),
(2801), (2803), (2805), (2900),
(2901), (2903), (2905)
209

212, 213, 214, (2812), (2813),
(2814), (2912), (2913), (2914)

5

4. Alltre immobilitzat material

234, (29194)
239

5.283,73

4.369,55

5.283,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Arxius, Biblioteques i Museus
3. Béns mobles
4. Acomptes

1. Instruments de patrimoni

2423, 2424, (2953), (2954)

2. Crèdits a entitats

2413, 2414, (2943) (2944)

3. Valors representatius de deute
VI. Inversions financeres a llarg termini

2415, 251, (2945), (297)

4.369,55

1. Béns immobles

2403, 2404, (2493), (2494),
(2933), (2934)

2425, 252, 253, 254, (2955),
(298)

16.242,71

2. Construccions

V. Inversions en entitats del grup i associades a
llarg termini

2405, 250, (2495), (259),
(2935), (296)

11.457,71

1. Terrenys i béns naturals

IV. Béns del patrimoni cultural

231, 232, 233, (29191),
(29192), (29193)

16.242,71

5. Immobilizaciones materials en curs i Acomptes
III. Inversions immobiliàries

230, (29190)

11.457,71

2. Instal·lacions, maquinària i utillatge

217, 218, (2817), (2818),
(2917), (2918)

220, (2920)

21.526,44

1. Terrenys i Construccions

3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació

221, (282), (2921)

15.827,26

5. Acomptes

215, 216, (2815), (2816),
(2915), (2916)

219

EXERCICI N-1

4. Altres immobilitzats intangibles

II. Immobilitzat material
210, 211, (2811), (2910),
(2911)

EXERCICI N

1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a tercers
3. Valors representatius de deute

255, 258, 26

4. Altres actius financers

474

VII. Actius per impost diferit
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Nom :

FUNDACIÓ CENTRE EN ECON. I DESENV. AGOALIMENTARI (CREDA)

Número d'inscripció :

2214

Exercici comptable :

2021

Complet

NÚM. DELS COMPTES

Partit

ACTIU

NOTES DE
LA MEMÒRIA

B) ACTIU CORRENT
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39),
407

443, (4933), (4934), (4935)

1.751.582,46

1.722.188,46

995.286,29

1.014.231,09

1. Usuaris i deutors por vendes i prestació de serveis

58.578,81

52.497,49

2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades

35.090,02

35.695,00

873.876,91

913.904,23

444

3. Patrocinadors

445, 446, 449, (490)

4. Altres deutors

460, 464,544
4709
4700, 4707, 4708, 471, 472,
473
558

5. Personal
6. Actius per impost corrent
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques

5313, 5314, 5333, 5334,
(5943), (5944)

3. Valors representatius de deute

5353, 5354, 5523, 5524

4. Altres actius financers
IV. Inversions financeres a curt termini

5315, 5335, 541, 546, (5945),
(597)
5355, 545, 548, 551, 5525,
554, 5590, 565, 566
480, 567

576

0,00

0,00

36,00

36,00

36,00

36,00

10.774,63

23.248,97

745.485,54

684.672,40

745.485,54

684.672,40

1.767.409,72

1.743.714,90

1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a tercers
3. Valors representatius de deute
4. Altres actius financers
V. Periodificacions a curt termini
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents

570, 572, 574

12.134,37

1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a entitats

5325, 5345, 542, 543, 547,
(5955), (598)

26.640,55

8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents

5323, 5324, 5343, 5344,
(5953), (5954)

5305, 540, (5395), (549),
(5935), (596)

10

1.100,00

III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini
5303, 5304, (5393), (5394),
(5933), (5934)

EXERCICI N-1

I. Existències
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i
altres comptes a cobrar

440, 441, 442, (447)

EXERCICI N

1. Tresoreria
2. Altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+B)
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Nom :

FUNDACIÓ CENTRE EN ECON. I DESENV. AGOALIMENTARI (CREDA)

Número d'inscripció :

2214

Exercici comptable :

2021

NÚM. DELS COMPTES

Complet

Partit

PATRIMONI NET I PASSIU

NOTES DE
LA MEMÒRIA

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis

12

I. Fons dotacionals o fons socials
100, 101
(103), (104)
102

1. Fons dotacionals o fons socials

17.1

1. Romanent

121

2. Excedents negatius d'exercicis anteriors

124

IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats
estatutàries

129

V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)

118

VI. Aportacions per a compensar pèrdues

3

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres
ajustaments
130

1. Subvencions oficials de capital

131

2. Donacions i llegats de capital

132

3. Altres subvencions, donacions i llegats

137

4. Ingressos fiscals a distribuir
B) PASSIU NO CORRENT

405.723,04

498.388,94

405.723,04

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

375.723,04

404.126,48

375.723,04

404.126,48

92.665,90

-28.403,44

0,00

0,00

606.147,36

892.586,01

606.147,36

892.586,01

606.147,36

892.586,01

I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini

11

1605, 170

1. Deutes amb entitats de crèdit

1625, 174

2. Creditors per arrendament financer

1603, 1604, 1613, 1614, 1623,
1624, 1633, 1634

498.388,94

II. Fons especials

120

1615, 1635, 171, 172, 173,
175, 176, 180, 185, 189

EXERCICI N-1

2. Fons dotacionals o fons socials pendents de
desemborsar

III. Excedents d'exercicis anteriors

14

EXERCICI N

3. Altres deutes a llarg termini
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg
termini

479

IV. Passius per impost diferit

181

V. Periodificacions a llarg termini
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Nom :

FUNDACIÓ CENTRE EN ECON. I DESENV. AGOALIMENTARI (CREDA)

Número d'inscripció :

2214

Exercici comptable :

2021

NÚM. DELS COMPTES

Complet

Partit

PATRIMONI NET I PASSIU

NOTES DE
LA MEMÒRIA

C) PASSIU CORRENT
499, 529

5125, 524
5115, 5135, 5145, 521, 522,
523, 525, 528, 551, 554,
5525, 555, 5565, 5566, 560,
561, 569
5103, 5104, 5113, 5114,
5123, 5124, 5133, 5134,
5143, 5144, 5523, 5524,
5563, 5564

11

662.873,42

445.405,85

466.319,89

317.078,50

466.319,89

317.078,50

161.803,53

107.814,14
83.479,32

1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Creditors per arrendament financer
3. Altres deutes a curt termini

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
400, 401, 403, 404, 405, (406)

EXERCICI N-1

I. Provisions a curt termini
II. Deutes a curt termini

5105, 520, 527

EXERCICI N

1. Proveïdors

11

75.754,93

2. Creditors varis

11

1.467,01

465, 466

3. Personal (remuneracions pendents de pagament)

11

54.583,42

1.037,31

475, 476, 477

4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les
Administracions Públiques

29.998,17

23.297,51

34.750,00

20.513,21

1.767.409,72

1.743.714,90

41

448
485, 568

5. Acomptes d'usuaris
V. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

Pàgina 8 de 13

Nom :

FUNDACIÓ CENTRE EN ECON. I DESENV. AGOALIMENTARI (CREDA)

Número d'inscripció :

2214

Exercici comptable :

2021

Complet

Partit

Compte de Resultats abreujat

NOTES DE
LA MEMÒRIA

NÚM. DELS COMPTES
1. Ingressos per les activitats
700, 705, (706), (708), (709)
721
722, 723

a) Vendes i prestacions de serveis

728

e) Donacions i altres ingressos per a activitats

727

f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici
incorporats al resultat de l'exercici

13

b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de
membre de l'òrgan de govern

(6930), 71*, 7930

3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de
fabricació

15.3

751, 753, 754,755, 759
(64)

887.560,44

543.634,58

0,00

0,00

0,00

-7.239,55

a) Consums i deteriorament d'existències

-339,55

b) Treballs realitzats per altres entitats

-6.900,00

6. Altres ingressos de les activitats
752

91.688,18

4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu
5. Aprovisionaments

(607)

82.300,57

a) Ajuts concedits

(653), (654)

(600), (601), (602), 606, 608,
609, 61*, (6931), (6932),
(6933), 7931, 7932, 7933

635.322,76

g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts
2. Ajuts concedits i altres despeses

73

EXERCICI N-1

969.861,01

c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
d) Subvencions oficials a les activitats

(650), (651), (652), 729

EXERCICI N

b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

724

(658)

(Deure) Haver

0,00

0,00

-589.895,70

-479.988,73

-280.183,77

-172.734,87

-276.183,77

-172.430,33

-15.997,93

-11.735,90

-19.874,99

-14.360,48

-113.374,27

-87.869,55

a) Ingressos per arrendaments
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent
7. Despeses de personal

15.3

8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
(620)

a1 ) Recerca i desenvolupament

(621)

a2 ) Arrendaments i cànons

(622)

a3 ) Reparacions i conservació

(623)

a4 ) Serveis professionals independents

(624)

a5 ) Transports

(625)

a6 ) Primes d'assegurances

-1.119,60

-918,32

(626)

a7 ) Serveis bancaris

-2.739,66

-207,87

(627)

a8 ) Publicitat, propaganda i relacions públiques

-15.789,29

-1.532,91

(628)

a9 ) Subministraments
-107.288,03

-55.805,30

(629)
(631), (634), 636, 639
(655), (694), (695), 794, 7954
(656), (659)

8

a10 ) Altres serveis
b) Tributs

-304,54

c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per
operacions de les activitats
d) Altres despeses de gestió corrent

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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-4.000,00

Nom :

FUNDACIÓ CENTRE EN ECON. I DESENV. AGOALIMENTARI (CREDA)

Número d'inscripció :

2214

Exercici comptable :

2021

Complet

Partit

NOTES DE
LA MEMÒRIA

NÚM. DELS COMPTES
(68)
725, 726
7951, 7952, 7955, 7956

9. Amortització de l'immobilitzat

a) Deterioraments i pèrdues

(670), (671), (672), 770, 771,
772

b) Resultats per alienacions i altres
13. Altres resultats

760, 761, 762,769

14. Ingressos financers

(660), (662), (665), (669)

15. Despeses financeres

0,00

0,00

92.620,45

-28.403,44

54,84

(663), 763

16. Variació de valor raonable en instruments financers

(668), 768

17. Diferències de canvi

-9,39

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments
financers

0,00

0,00

45,45

0,00

92.665,90

-28.403,44

92.665,90

-28.403,44

a) Deterioraments i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres
II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)

(6300)*, 6301*, (633), 638

-3.763,05

-717,28

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

(666), (667), (673), 766, 773

EXERCICI N-1

-6.443,81

11. Excés de provisions

(690), (691), (692), 790, 791,
792

(696), (697), (698), (699), 796,
797, 798, 799

EXERCICI N

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al
resultat

12. Deteriorament i resultat per alienacions de
l'immobilitzat

(678), 778

5

(Deure) Haver

19. Impostos sobre beneficis

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)
* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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Nom :

FUNDACIÓ CENTRE EN ECON. I DESENV. AGOALIMENTARI (CREDA)

Número d'inscripció :
Exercici comptable :

2214
2021

Complet

Partit

Estat de Canvis en el Patrimoni Net
Fons
Pendents de
desemborsar

Total
A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2

Excedents
pendents de
destinar a les
finalitats
estatutàries

Excedents
exercicis
anteriors

30.000,00

295.327,14

Excedent de
l'exercici

Aportacions per
a compensar
pèrdues

Subvencions,
donacions i
llegats rebuts

108.799,34

TOTAL

434.126,48

I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors

0,00

II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors

0,00

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1

30.000,00

0,00

295.327,14

0,00

I. Excedent de l'exercici

108.799,34

0,00

0,00

-28.403,44

-28.403,44

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net
III. Operacions de patrimoni net

434.126,48

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0,00

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0,00

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació
de deutes)

0,00

4. Altres aportacions

0,00

IV. Altres variacions del patrimoni net
C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1

108.799,34
30.000,00

0,00

404.126,48

-108.799,34
0,00

-28.403,44

0,00
0,00

0,00

405.723,04

I. Ajustaments per canvis de criteri N-1

0,00

II. Ajustaments per errors N-1

0,00

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N

30.000,00

0,00

404.126,48

0,00

I. Excedent de l'exercici

-28.403,44

0,00

0,00

92.665,90

92.665,90

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net
III. Operacions de patrimoni net

405.723,04

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0,00

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0,00

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació
de deutes)

0,00

4. Altres aportacions

0,00

IV. Altres variacions del patrimoni net
E. SALDO FINAL DE L'ANY N

-28.403,44
30.000,00

0,00
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375.723,04

28.403,44
0,00

92.665,90

0,00
0,00

0,00

498.388,94
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MEMÒRIA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2021
(imports expressats en euros)

1. Activitat de l’entitat


IDENTIFICACIÓ

La Fundació Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament
Agroalimentari UPC-IRTA es va constituir en data vint de desembre de 2005. El
seu domicili social està situat al Campus Baix Llobregat, Parc Mediterrani de la
Tecnologia, al carrer Esteve Terradas, nº8 de Castelldefels.
La Fundació va néixer amb la voluntat de promoure la recerca, el
desenvolupament tecnològic i la prestació de serveis tècnics en els àmbits de
l’economia i les ciències socials aplicades als sectors agrari, agroalimentari i de
desenvolupament rural, així com també a les relacions que els vinculen al nostre
territori i a les relacions amb altres territoris i societats.
Per tal d’assolir les seves finalitats la Fundació desenvoluparà, les
següents funcions:
1. Impulsar la recerca i la prestació de serveis en els àmbits de
l’economia, el dret i la sociologia aplicats en els àmbits
agroalimentari i de desenvolupament rural.
2. Assessorar a la Generalitat de Catalunya en temes relacionats amb
l’economia agrària, agroalimentària i desenvolupament rural, i en
especial, prestar tota la col·laboració que sigui necessària al
Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca en aquests àmbits.
3. Prestar assistència i suport tècnic a les empreses i organitzacions
del sector agroalimentari, i assessorar i donar suport tècnic a les
institucions i organismes públics que ho requereixin.
4. Organitzar activitats i cursos de formació i participar en programes
de formació de les universitats catalanes en els àmbits propis de l’
Institut.
5. Difondre informació científica i impulsar activitats d’extensió
tècnica vinculades als processos inclosos en els àmbits d’estudi i
anàlisi del CREDA.
6. Impulsar la col·laboració amb entitats i institucions que es proposin
objectius similars.
7. Col·laborar en forma de xarxa amb altres projectes de recerca
nacional e internacionals de caràcter similar.
8. Participar en projectes de recerca d’abast europeu. La Fundació està
concebuda a més com un fòrum de trobada d’institucions,
organitzacions i empreses interessades a participar en un projecte
global per al desenvolupament de les infraestructures i els serveis
agraris, agroalimentaris i en definitiva, del desenvolupament rural
a Catalunya.
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ACTIVITATS DESENVOLUPADES DURANT L’ANY I USUARIS O BENEFICIARIS
DE LES ACTIVITATS DESCRITES

En l’Annex adjunt a la Memòria es detallen les activitats portades a
terme per la Fundació durant l’exercici 2021, així com els usuaris o beneficiaris
d’aquestes.


AJUTS ATORGATS

Durant l’exercici al qual es refereix la present memòria, la Fundació no
ha atorgat ajuts.


CONVENIS DE COL·LABORACIÓ SUBSCRITS AMB ALTRES ENTITATS

La Fundació no ha dut a terme convenis de col·laboració amb altres
entitats.


ACCIONS DUTES A TERME PER PROMOURE CONDICIONS D’IGUALTAT
ENTRE DONES I HOMES

La Fundació ha dut a terme totes les seves activitats, independentment
del sexe dels usuaris o beneficiaris d’aquestes. Totes les accions realitzades
s’han dut a terme promovent les condicions d’igualtat entre homes i dones i
sense fer diferenciacions entre aquests.

2. Bases de presentació dels comptes anuals
Els aspectes a tenir en compte a les bases de presentació dels Comptes
Anuals de la Fundació han estat els que seguidament es detallen:
a) Imatge fidel:
No han existit raons excepcionals que hagin recomanat la no aplicació
de disposicions legals en matèria de comptabilitat, per a mostrar la imatge fidel
a que es refereix la legislació vigent en matèria d’entitats sense afany de lucre.
b) Principis comptables:
Tant en el desenvolupament del procés comptable de l’exercici
econòmic, com en la confecció dels presents Comptes Anuals, no ha estat
vulnerat cap principi comptable obligatori a que es refereix la part primera de
Pla General de Comptabilitat i l’adaptació sectorial en matèria d’entitats sense
afany de lucre dictada pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, de la
Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 125/2010, de 14 de setembre.
c) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa:
c.1) No existeixen dades rellevants sobre l’estimació d’ incerteses en la
data de tancament de l’exercici.
c.2) No existeixen canvis en estimacions comptables que siguin
significatius i que afectin l’exercici actual o que puguin afectar a exercicis
futurs.
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c.3) A data de tancament de l’exercici l’òrgan de govern de l’entitat no té
consciència de l’existència d’incerteses importants, relatives a fets o condicions
que puguin aportar dubtes significatius sobre la possibilitat que l’entitat
segueixi funcionant normalment. Els comptes anuals s’han elaborat d’acord
amb el principi d’entitat en funcionament.
d) Comparació de la informació:
La direcció de l’Entitat presenta, a efectes comparatius, amb cadascuna
de les partides del balanç de situació, del compte de resultats, i l’estat de canvis
en el patrimoni net , a més de les xifres de l’exercici 2021, les corresponents a
l’exercici anterior.
e) Agrupació de partides:
No existeixen partides que hagin estat objecte d’agrupació.
f) Elements aplegats en diverses partides:
Dins el Balanç de situació inclòs en els presents Comptes Anuals hi ha
elements patrimonials distribuïts en diverses partides, d’acord amb el detall
següent:
Partida del Balanç

Import 2021

Import 2020

B) II.3. Altres deutes a llarg termini

606.147,36

892.586,01

C) II.3. Altres deutes a curt termini

466.319,89

317.078,50

1.072.467,25

1.209.664,51

TOTAL
g) Canvis en criteris comptables.

No han existit canvis de criteris comptables durant el present exercici.
h) Correcció d’errors
No han existit correccions d’errors durant el present exercici.
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3. Excedent de l’exercici
PROPOSTA D’APLICACIÓ DE L’EXCEDENT DE L’EXERCICI
A continuació es detalla la proposta d’aplicació de l’excedent de l’exercici
2021 així com també de l’exercici 2020:
Bases de repartiment
Excedent de l'exercici
Total base de repartiment= Total aplicació

Aplicació a
Romanent
Total aplicació=Total base de repartiment

EXERCICI

EXERCICI

2021

2020

92.665,90

-28.403,44

92.665,90

-28.403,44

EXERCICI
2021

EXERCICI
2020

92.665,90

-28.403,44

92.665,90

-28.403,44

4. Normes de registre i de valoració
a) Immobilitzat intangible.
CAPITALITZACIÓ
Per al reconeixement inicial d’un immobilitzat de naturalesa intangible,
és precís que, a més de complir la definició d’actiu i els criteris de registre o
reconeixement comprable continguts en el Marc Conceptual de la Comptabilitat,
compleixi el criteri d’identificabilitat.
En cap cas es reconeixen com a immobilitzats intangibles les despeses
originades amb motiu de l’establiment, les marques, capçaleres de diaris o
revistes, els segells o denominacions editorials, les llistes d’usuaris o deutors o
altres partides similars que s’hagin generat internament.
Els diferents conceptes que configuren l'IMMOBILITZAT INTANGIBLE
s’han capitalitzat pel seu preu d’adquisició o cost de producció.
AMORTITZACIÓ
Sobre els elements patrimonials de l'IMMOBILITZAT INTANGIBLE s’han
practicat les amortitzacions corresponents, els imports de les quals queden
reflectits al Balanç de Situació. Aquestes amortitzacions s’han dotat seguint un
criteri sistemàtic atenent a la vida útil dels elements o drets i a la depreciació
soferta per la seva utilització, no superant-se els límits a l’amortització per
aquest tipus de béns, i mantenint el criteri d’exercicis anteriors.

CORRECCIONS VALORATIVES PER DETERIORAMENT
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No ha estat necessari reconèixer correccions valoratives per
deteriorament ja que les amortitzacions han cobert perfectament la depreciació
experimentada en cada un dels béns, i no s’han produït altres pèrdues
reversibles sobre els mateixos.
DRETS SOBRE BÉNS CEDITS EN ÚS GRATUÏTAMENT
No existeixen béns cedits en ús en el balanç de la Fundació
b) Béns integrants del patrimoni cultural.
La Fundació no disposa de béns integrants del patrimoni cultural.
c) Immobilitzat material.
CAPITALITZACIÓ
Forma ordinària d’adquisició:
Els elements de l'IMMOBILITZAT MATERIAL adquirits mitjançant
contracte de COMPRAVENDA o PRODUCCIÓ PRÒPIA s’han capitalitzat pel seu
preu d’adquisició o cost de producció respectivament.
AMORTITZACIÓ
Les amortitzacions practicades s’identifiquen amb la depreciació que
normalment pateixen els béns de l'immobilitzat per :
- Ús i desgast físic esperat.
- Obsolescència.
- Límits legals o altres que afectin l’ús de l’actiu.
La dotació anual realitzada s’ha determinat aplicant un mètode
sistemàtic que permet distribuir el preu d’adquisició o cost de producció durant
la vida útil estimada de l'immobilitzat.
CORRECCIONS VALORATIVES PER DETERIORAMENT
No ha estat necessari reconèixer correccions valoratives per
deteriorament ja que les amortitzacions han cobert perfectament la depreciació
experimentada en cada un dels béns, i no s’han produït altres pèrdues
reversibles sobre els mateixos.
CAPITALITZACIÓ DE DESPESES FINANCERES
No s’han capitalitzat interessos ja que no s’han complert els requisits
exigits per dur-ho a terme, considerant-se com un a despesa més de l’exercici.
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COSTOS D’AMPLIACIÓ, MODERNITZACIÓ I MILLORA
No s’han produït durant l’exercici partides que puguin ser considerades,
a judici del Patronat de l’Entitat, com ampliació, modernització o millora de
l’Immobilitzat Material.
COSTOS DE DESMANTALLAMENT
REHABILITACIÓ

O

RETIRADA,

I

COSTOS

DE

A judici dels òrgans de govern de l’Entitat, durant l’exercici no existeixen
obligacions assumides derivades de desmantellament o retirada de
l’Immobilitzat Material.
TREBALLS EFECTUATS PER AL PROPI IMMOBILITZAT
L’Entitat no ha dut a terme durant l’exercici econòmic treballs per al
propi Immobilitzat Material.
d) Inversions immobiliàries
Durant el present exercici, l’Entitat no ha comptat amb elements
patrimonials considerats com a Inversions Immobiliàries.
e) Arrendaments
COMPTABILITZACIÓ DE CONTRACTES D’ARRENDAMENT FINANCER
No hi ha hagut cap contracte d’arrendament considerat com a financer
que tingués vigència durant l’exercici.
COMPTABILITZACIÓ DE CONTRACTES D’ARRENDAMENT OPERATIU
Concepte
Es tracta d’un acord mitjançant el qual l’arrendador convé amb
l’arrendatari el dret a usar un actiu durant un període de temps determinat, a
canvi de percebre un import únic o una sèrie de pagaments o quotes, sense que
es tracti d’un arrendament de caràcter financer.
Comptabilització
Els ingressos i despeses, corresponents a l’arrendador i a l’arrendatari,
derivats dels acords d’arrendament operatiu són considerats, respectivament,
com a ingrés i despesa de l’exercici en què es meriten, i s’imputen al compte de
resultats.
L’arrendador continua presentant i valorant els actius cedits en
arrendament conforme a la seva naturalesa, incrementant el seu valor
comptable en l’import dels costos directes del contracte que li siguin imputables,

Fundació Centre de Recerca en Econ. i Develop. Agroalimentari UPC-IRTA

pàgina 7

els quals es reconeixen com a despesa durant el termini del contracte aplicant
el mateix criteri utilitzat per al reconeixement dels ingressos de l’arrendament.
Qualsevol cobrament o pagament que es pogués fer en contractar un
dret d’arrendament qualificat com operatiu, es tracta com un cobrament o
pagament anticipat per l’arrendament que s’imputa a resultats al llarg del
període d’arrendament a mesura que es cedeixen o reben els beneficis
econòmics de l’actiu arrendat.
f) Permutes
Durant el present exercici no s’han adquirit per permuta elements de
l’immobilitzat material.
g) Instruments financers
1- ACTIUS FINANCERS
1.a) Actius financers a cost amortitzat
Criteris emprats per a la qualificació
En aquesta categoria s’han classificat:
a) Crèdits per operacions de les activitats: actius financers que
s’originen en la venda de béns i la prestació de serveis per operacions de tràfic
de l’entitat, i
b) Crèdits per la resta d’operacions: són aquells actius financers que tot
i no tractant-se d’instruments de patrimoni ni derivats, no tenen origen en les
activitats de l’entitat i els seus cobraments són de quantia determinada o
determinable. És a dir, inclou els crèdits diferents del tràfic de l’entitat, els
valors representatius de deute adquirits, cotitzats o no, els dipòsits en entitats
de crèdit, bestretes i crèdits al personal, les fiances i dipòsits constituïts, els
dividends a cobrar i els desemborsaments pendents a curt termini sobre fons
dotacionals, fons socials i fons especials.
Valoració inicial
Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment
pel cost, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els
costos de transacció directament atribuïbles; no obstant això, aquests últims es
poden registrar en el compte de resultats en el moment del seu reconeixement
inicial.
No obstant el que s’ha assenyalat en el paràgraf anterior, els crèdits per
operacions de les activitats amb venciment no superior a un any i que no tinguin
un tipus d’interès contractual, així com les bestretes i crèdits al personal, les
fiances, els dividends a cobrar i els desemborsaments pendents sobre fons
dotacionals, fons socials i fons especials, l’import dels quals s’espera rebre a
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curt termini, es poden valorar pel seu valor nominal quan l’efecte de no
actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu.
Valoració posterior
Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu
cost amortitzat. Els interessos meritats s’han de comptabilitzar en el compte de
resultats, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu.
Les aportacions realitzades com a conseqüència d’un contracte de
comptes en participació i similars, es valoren al cost, incrementat o disminuït
pel benefici o la pèrdua, respectivament, que corresponguin a l’entitat com a
partícip no gestor, i menys, si s’escau, l’import acumulat de les correccions
valoratives per deteriorament.
No obstant l’anterior, els actius amb venciment no superior a un any
que, d’acord amb allò disposat en l’apartat anterior, es valorin inicialment pel
seu valor nominal, s’han de continuar valorant per aquest import, llevat que
s’hagin deteriorat.
Deteriorament del valor
Segons l’òrgan de govern de l'Entitat no ha estat necessària la realització
de correccions valoratives ja que no s’ha produït cap tipus de deteriorament en
aquests actius.
1.b) Baixa d’actius financers
L’entitat dóna de baixa un actiu financer, o part del mateix, quan
expiren els seus drets derivats o es cedeix la seva titularitat, sempre que el
cedent es desprengui dels riscos i beneficis significatius inherents a la propietat
de l’actiu.
En les operacions de cessió en les quals d’acord amb l’anterior, no sigui
procedent donar de baixa l’actiu financer (com és el cas del descompte d’efectes,
del “factoring amb recurs”, de les vendes d’actius financers amb pacte de
recompra a un preu fix o al preu de venda més un interès, de les cessions
d’actius en les quals l’entitat cedent reté el risc de crèdit o l’obligació de pagar
interessos fins que es cobri el principal al deutor), es registra addicionalment el
passiu financer derivat dels imports rebuts.
2- PASSIUS FINANCERS
2.a) Passius financers a cost
Criteris emprats per a la qualificació
En aquesta categoria s’han classificat:
a) Dèbits per operacions de les activitats: aquells passius financers que
s’originen en la compra de béns i serveis per activitats de l’entitat, i
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b) Dèbits per operacions no relacionades amb les activitats: aquells
passius financers que, no tractant-se d’instruments derivats, no tenen origen
en les activitats.
Valoració inicial
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment
pel seu valor raonable que, llevat evidència en contrari, és el preu de la
transacció, que equival al valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat
pels costos de transacció directament atribuïbles.
No obstant l’assenyalat en el paràgraf anterior, els dèbits per operacions
de les activitats amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus
d’interès contractual, es valoren pel seu valor nominal, quan l’efecte de no
actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu.
Valoració posterior
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu
cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de
resultats, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu.
No obstant l’anterior, els dèbits amb venciment no superior a un any que,
d’acord con allò disposat en l’apartat anterior, es valorin inicialment pel seu
valor nominal, es continuen valorant per aquest import.
2.b) Reclassificació de passius financers
L’entitat no ha reclassificat cap passiu financer inclòs inicialment en la
categoria de mantinguts per a negociar a altres categories, ni d’aquestes a
aquelles.
2.c) Baixa de passius financers
L’entitat dóna de baixa un passiu financer quan l’obligació s’hagi extingit.
Si es produeix un intercanvi d’instruments de deute entre un prestamista
i un prestatari, sempre que aquests tinguin condicions substancialment
diferents, es registra la baixa del passiu financer original i es reconeix el nou
passiu financer que sorgeix.
De la mateixa manera es registra una modificació substancial de les
condicions actuals d’un passiu financer.
En el cas d’un intercanvi d’instruments de deute que no tinguin
condicions substancialment diferents, el passiu financer original no es dóna de
baixa del balanç, i es registra l’import de les comissions pagades com un
ajustament del seu valor comptable. El cost amortitzat del passiu financer es
determina aplicant el tipus d’interès efectiu.
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h) Existències
L’entitat no manté cap tipus d’existències a final d’exercici.
i) Impost sobre beneficis.
DETERMINACIÓ I COMPTABILITZACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BENEFICIS
Tot seguit s’explica el mètode seguit per a la determinació i
comptabilització de L'IMPOST SOBRE BENEFICIS.
En primer lloc s’han considerat les diferències existents entre el resultat
comptable i el resultat fiscal, considerat aquest com la base imposable de
l'Impost sobre beneficis. Aquestes diferències poden ser degudes a la desigual
definició dels ingressos i despeses en els àmbits econòmic i tributari, als
diferents criteris temporals d’imputació d’ingressos i despeses en els àmbits
indicats i a l’admissió, en l’esfera fiscal, de la compensació de bases imposables
negatives d’exercicis anteriors.
Les diferències resultants s’han classificat en els apartats següents:
- "Diferències permanents", produïdes entre la base imposable de
l'Impost sobre Beneficis i el resultat comptable abans d’aplicar impostos de
l’exercici, i que no reverteixin en períodes subsegüents, excloses les pèrdues
compensades.
j) Ingressos i despeses.
CRITERIS GENERALS APLICATS
Ingressos
Els ingressos procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis
es valoren pel valor raonable de la contrapartida, rebuda o per rebre que, llevat
evidència en contra, és el preu acordat per a aquests béns o serveis, deduït
l’import de qualsevol descompte, rebaixa en el preu o d’altres partides similars
que l’entitat pugui concedir, així com els interessos incorporats al nominal dels
crèdits. No obstant això, s’hi poden incloure els interessos incorporats als
crèdits comercials amb venciment no superior a un any que no tinguin un tipus
d’interès contractual, quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui
significatiu.
Els impostos que graven les operacions de venda de béns i prestació de
serveis que l’entitat ha de repercutir a tercers com l’impost sobre el valor afegit
i els impostos especials, així com les quantitats rebudes per compte de tercers,
no formen part dels ingressos.
Els crèdits per operacions de les activitats es valoren d’acord amb allò
disposat en la norma relativa a instruments financers.
No es reconeix cap ingrés per la permuta de béns o serveis, per operacions
de tràfic, de naturalesa i valor similars.
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Despeses
Les despeses meritades durant l’exercici han estat comptabilitzades
atenent a la naturalesa de les mateixes i imputades al capítol corresponent del
compte de resultats de l’Entitat.
DETERMINACIÓ DELS INGRESSOS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS
Els ingressos per prestació de serveis es reconeixen quan el resultat de
la transacció pugui ser estimat amb fiabilitat, considerant per a això el
percentatge de realització del servei en la data de tancament de l’exercici.
En conseqüència, només es registren els ingressos procedents de
prestació de serveis quan es compleixin totes i cadascuna de les condicions
següents:
a) L’import dels ingressos es pot valorar amb fiabilitat.
b) És probable que l’entitat rebi els beneficis o rendiments econòmics
derivats de la transacció.
c) El grau de realització de la transacció, en la data de tancament de
l’exercici, pot ser valorat amb fiabilitat, i
d) Els costos ja incorreguts en la prestació, així com els que queden per
incórrer fins a completar-la, poden ser valorats amb fiabilitat.
k) Provisions i contingències
En l’exercici actual no hi ha saldos sota aquesta rúbrica en el Balanç de
la Fundació.
l) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
En l’exercici actual no hi ha saldos sota aquesta rúbrica en el Balanç de
la Fundació.
m) Despeses de personal
En l’exercici actual no s’han registrat ni valorat despeses de personal
referides a compromisos per pensions.
n) Subvencions, donacions i llegats.
CRITERIS EMPRATS PER LA SEVA CLASSIFICACIÓ
Reconeixement
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables s’han
comptabilitzat inicialment, amb caràcter general, com a ingressos directament
imputats al patrimoni net i s’han reconegut en el compte de resultats com a
ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb
les despeses derivades de la subvenció, donació o llegat.
No obstant el que s’indica en el paràgraf anterior, les subvencions,
donacions i llegats no reintegrables rebuts directament per incrementar el fons
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dotacional o el fons social de l’entitat, o per a compensar dèficits d’exercicis
anteriors, no constitueixen ingressos, i s’han registrat directament en els fons
propis, independentment del tipus de subvenció, donació o llegat de què es
tracti.
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables
es registren com a passius de l’entitat fins que adquireixin la condició de no
reintegrables.
Valoració
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari s’han valorat
pel valor raonable de l’import concedit, i les de caràcter no monetari o en espècie
s’han valorat pel valor raonable del bé rebut, referenciats ambdós valors al
moment del seu reconeixement.
CRITERIS IMPUTACIÓ A RESULTATS
La imputació a resultats de les subvencions, donacions i llegats que
tinguin el caràcter de no reintegrables s’efectua atenent a la seva finalitat.
En aquest sentit, el criteri d’imputació a resultats d’una subvenció,
donació o llegat de caràcter monetari ha de ser el mateix que l’aplicat a una
altra subvenció, donació o llegat rebut en espècie, quan es refereixin a
l’adquisició del mateix tipus d’actiu o a la cancel·lació del mateix tipus de passiu.
A efectes de la seva imputació en el compte de resultats, cal distingir
entre els següents tipus de subvencions, donacions i llegats:
a) Quan es concedeixen per a assegurar una rendibilitat mínima o
compensar els dèficits d’explotació: s’imputen com a ingressos de l’exercici en
què es concedeixen, llevat si es destinen a finançar dèficits d’explotació
d’exercicis futurs, cas en el qual s’imputaran en aquests exercicis.
b) Quan es concedeixen per a finançar despeses específiques: s’imputen
com a ingressos en el mateix exercici en què es meriten les despeses que estiguin
finançant.
c) Els imports monetaris que es reben sense assignació a una finalitat
específica s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es reconeixen.
DETERIORAMENT
Es consideren en tot cas de naturalesa irreversible les correccions
valoratives per deteriorament dels elements en la part en què aquests elements
han estat finançats gratuïtament.
o) Transaccions entre parts vinculades
Amb caràcter general, els elements objecte de la transacció s’han
comptabilitzat en el moment inicial pel seu valor raonable. En el seu cas, si el
preu acordat en una operació diferís del seu valor raonable, la diferència s’ha
registrat tenint en compte la realitat econòmica de l’operació. La valoració
posterior s’ha realitzat segons el que estableixin les normes corresponents.
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5. Immobilitzat material
5.1 Anàlisi dels moviments
Les variacions enregistrades en aquest epígraf són les següents:
EXERCICI 2020:
Naturalesa

Saldo
31.12.20

Mobiliari

14.555,46

E. P. I.

25.946,02

Altre immobilitzat mat
0,00
TOTAL (A) 40.501,48

Addicions
Comb.
Aport. no
Entrades
de
dineràries
negoci

Ampli.
/millores

Sortides
Trasp
/ Baixes

Saldo
31.12.21
14.555,46

744,63

26.690,65

744,63

0,00
41.246,11

Saldo
31.12.20

Denominació

Import
dotació

Càrrecs
Traspassos
per baixes

Saldo
31.12.21

A.A. Mobiliari

13.620,96

125,88

13.746,84

A.A. E.P.I.

21.596,79

1.532,93

23.129,72

A.A. Altre immobilitzat
TOTAL (B)

0,00
35.217,75

VALOR NET COMPTABLE
IMMOBILITAT MATERIAL (A-B)

0,00
1.658,81

36.876,56

Saldo 31.12.20
5.283,73

Saldo 31.12.21
4.369,55

EXERCICI 2020:
Naturalesa

Saldo
31.12.19

Addicions
Comb.
Aport. no
Entrades
de
dineràries
negoci

Ampli.
/millores

Sortides
Trasp
/ Baixes

Saldo
31.12.20

Mobiliari

14.555,46

0,00

14.555,46

E. P. I.

23.882,63

2.063,39

25.946,02

Altre immobilitzat mat
0,00
0,00
TOTAL (A) 38.438,09 2.063,39

0,00
40.501,48

Denominació

Saldo
31.12.19

Import
dotació

Càrrecs
Traspassos
per baixes

Saldo
31.12.20

A.A. Mobiliari

13.242,36

378,60

13.620,96

A.A. E.P.I.

19.155,35

2.441,48

21.596,79

A.A. Altre immobilitzat
TOTAL (B)

0,00

0,00

0,00

32.397,67

2.820,08

35.217,75

VALOR NET COMPTABLE
IMMOBILITAT MATERIAL (A-B)

Saldo 31.12.19
6.040,42

Saldo 31.12.20
5.283,73
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5.2 Altra informació
a) Coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements
%
amortització
10%

Classes elements
Mobiliari
Equips informàtics

25%

Altre immobilitzat

16%

b) Característiques de l’immobilitzat material no afecte directament
a les activitats.
Tots els elements estan afectes a les diferents activitats que desenvolupa
la Fundació.
c) Import i característiques dels béns totalment amortitzats en ús,
distingint entre construccions i resta d’elements.
DESCRIPCIÓ BÉNS TOTALMENT AMORTITZATS

EXERCICI 2021

EXERCICI 2020

0,00
33.030,11
33.030,11

0,00
29.523,11
29.523,11

Construccions
Resta d’elements
TOTAL

d) Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats
l’immobilitzat material, indicant també l’import d’aquests actius.

amb

No existeixen subvencions, donacions i llegats relacionats amb
l’immobilitzat material.

6. Inversions immobiliàries
L’Entitat no és titular de cap bé que reuneixi les característiques per a
ser considerat dins d’aquest apartat.

7. Béns del patrimoni històric i cultural
L’Entitat no és titular de cap bé que reuneixi les característiques per a
ser considerat dins d’aquest apartat.
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8. Immobilitzat intangible
8.1 Anàlisi dels moviments
EXERCICI 2021:

Naturalesa
Aplic. informàtiques
Altre immobilitzat
intangible
TOTAL (A)

Saldo
31.12.20

Addicions
Comb.
Aport. No
de
dineràries
negoci

Entrades

Ampli.
/millores

Sortides
/ Baixes

Trasp

Saldo
31.12.21

21.158,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.158,90

517.19
21.676,09

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

517.19
21.676,09

Saldo
31.12.20

Denominació
A.A. Aplic. Informàtiques
A.A. Altre immobilitzat
intangible
TOTAL (B)

4.916,19
517,19
5.433,38

VALOR NET COMPTABLE

Import
dotació

Càrrecs
Traspassos
per baixes

4.785,00

4.785,00

Saldo
31.12.21
9.701,19

0,00

0,00

0,00

517,19
0,00 10.218,38
0,00

0,00

Saldo 31.12.20

Saldo 31.12.21

16.242,71

11.457,71

IMMOBILITAT MATERIAL (A-B)

EXERCICI 2020:

Naturalesa
Aplic. informàtiques
Altre immobilitzat
intangible
TOTAL (A)

Saldo
31.12.19

Addicions
Comb.
Aport. No
de
dineràries
negoci

Entrades

Ampli.
/millores

Sortides
/ Baixes

Trasp

Saldo
31.12.20

14.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.158,90

0,00
517.19
7.176,09 14.500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

517.19
21.676,09

6.658,90

Denominació
A.A. Aplic. Informàtiques
A.A. Altre immobilitzat
intangible
TOTAL (B)

Saldo
31.12.19

Import
dotació

3.973,22

942,97

517,19
4.490,41

0,00
143,22

VALOR NET COMPTABLE
IMMOBILITAT MATERIAL (A-B)

Càrrecs
Traspassos
per baixes

Saldo
31.12.20

0,00

4.916,19

0,00

0,00

0,00

0,00

517,19
5.433,38

0,00

Saldo 31.12.19

Saldo 31.12.20

2.685,68

16.242,71
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5.2 Altra informació
a) Coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements
Classes elements

% amortització

Aplicacions informàtiques
Altre immobilitzat intangible

33%
25%

b) Característiques de l’immobilitzat material no afecte directament
a les activitats.
Tots els elements estan afectes a les diferents activitats que desenvolupa
la Fundació.
c) Import i característiques dels béns totalment amortitzats en ús,
distingint entre construccions i resta d’elements.
DESCRIPCIÓ BÉNS TOTALMENT AMORTITZATS

Aplicacions informàtiques
Resta d’elements
TOTAL

EXERCICI 2021

EXERCICI 2020

3.830,00

3.830,00

517,19

517,19

4.347,19

4.347,19

d) Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats
l’immobilitzat intangible, indicant també l’import d’aquests actius.

amb

No existeixen subvencions, donacions i llegats relacionats amb
l’immobilitzat intangible.

9. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
9.1 Arrendaments financers
L’Entitat no és titular de cap bé que reuneixi les característiques per a
ser considerat dins d’aquest apartat.
9.2 Arrendaments operatius
EXERCICI 2021

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Lloguer de locals
Lloguer de vehicles
Altres lloguers

QUOTES
D'ARRENDAMENT
OPERATIU
RECONEGUDES COM
A DESPESA

IMPORT PAGAMENTS
MÍNIMS PER
ARRENDAMENT

IMPORT PAGAMENTS
MÍNIMS PER
SUBARRENDAMENT

11.516,44

11.516,44

0,00

4.162,77

4.162,77

0,00

318,72

318,72

0,00
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EXERCICI 2020
QUOTES
D'ARRENDAMENT
OPERATIU
RECONEGUDES COM
A DESPESA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

IMPORT PAGAMENTS
MÍNIMS PER
ARRENDAMENT

IMPORT PAGAMENTS
MÍNIMS PER
SUBARRENDAMENT

Lloguer de locals

8.450,20

8.450,20

0,00

Lloguer de vehicles

2.137,56

2.137,56

0,00

1.148,14

1.148,14

0,00

Altres lloguers

10.

Actius financers

10.1 Informació relacionada amb el balanç
Categories d’actius financers, llevat de les inversions en el patrimoni
d’entitats del grup, multigrup i associades.
Instruments financers a llarg termini
Accions i
participacions del
Valors representatius
patrimoni (totes,
de deute (tots sense
excepte particip.
excepció)
empreses grup, mult. i
assoc.)
CATEGORIES

250
2021

251, 241
2020

2021

2020

Altres

242,243,252, 253, 254,
257, 258, 26,2553
2021

2020

Actius financers a cost amortitzat
Actius fin. mantinguts per a negociar
Actius financers a cost
TOTAL
Instruments financers a curt termini
Accions i
participacions del
patrimoni (totes,
excepte particip.
empreses grup, mult. i
assoc.)
CATEGORIES

540,5305
2021

Actius financers a cost amortitzat
Actius fin. mantinguts per a negociar
Actius financers a cost

2020

Valors
representatius de
deute (tots sense
excepció)

Deutors comercials i altres
comptes a cobrar

Altres

541, 531

430, 431, 432, 433, 434,
436, 437, 44, 460, 4700,
4708, 4709, 471,472, 544,
558

532, 5554, 555, 565,
33, 542, 543, 544, 545,
546, 548, 551, 552,
553, 566, 559, 255

2021

2020

2021
968.645,74

2020
1.002.096,72

2021
36,00

2020
36,00
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TOTAL

968.645,74

1.002.096,72

36,00

36,00

TOTAL
CATEGORIES
2021
Actius financers a cost amortitzat

2020

968.681,74

1.002.132,72

968.681,74

1.002.132,72

Actius financers mantinguts per a negociar
Actius financers a cost
TOTAL

10.2 Usuaris i altres deutors
EXERCICI 2020
SALDO 31-1219
Usuaris patrocinadors i
altres deutors de les
activitats
TOTAL

Augments

Disminucions

SALDO 31-12-20

1.314.102,04

(1.017.545,76)

1.002.132,72

705.576,44 1.314.096,04 (1.017.545,76)

1.002.132,72

705.576,44

EXERCICI 2021
Augments

SALDO 31-12-20
Usuaris patrocinadors i
altres deutors de les
activitats
TOTAL

11.

1.002.132,72

Disminucions

SALDO 31-12-21

(1.004.447,99)

967.545,74

969.861,01 (1.004.447,99)

967.545,74

969.861,01

1.002.132,72

Passius financers

11.1 Informació relacionada amb el balanç
Categories de passius financers, llevat de les inversions en el patrimoni
d’entitats del grup, multigrup i associades.
Instruments financers a llarg termini
Deutes amb entitats de crèdit

Obligacions i altres valors
negociables

Altres

160, 170

176, 177, 178

161, 171, 172, 173, 174,18,1753

CATEGORIES
2021
Passius financers a cost
amortitzat
Passius fin. mantinguts
per a negociar
TOTAL

2020

2021

2020

2021

2020

606.147,36

892.586,01

606.147,36

892.586,01
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Instruments financers a curt termini

CATEGORIES

Deutes amb entitats de crèdit

Obligacions i altres valors
negociables

Creditors comercials i altres
comptes a pagar

510, 520,527

500, 501, 505,506

400, 401, 403, 404, 405, 406, 41,
438, 465,466

2021

2020

2021

2020

2021

Passius financers a cost
amortitzat
Passius fin. mantinguts
per a negociar
TOTAL

2020

131.805,36

84.003,72

131.805,36

69.739,77

TOTAL
Altres
CATEGORIES

512, 513, 521, 523,
551,5525,5530,5532,555,5565,5
566,56, 5591,194,509,511, 524,
525, 526, 561,569,1750

2021
Passius financers a cost
amortitzat
Passius financers
mantinguts per a negociar
TOTAL

2020

2021

2020

466.319,89

317.078,50

598.125,25

401.595,13

466.319,89

317.078,50

598.125,25

401.595,13

11.2 Classificació per venciments

Passius financers amb
venciment

Import
Import
Import
Import
Import
venciment
venciment
venciment
venciment
venciment
exercici N+1 exercici N+2 exercici N+3 exercici N+4 exercici N+5

Import
venciment
superior a 5
anys

TOTAL

Deutes transformables en
subvencions

466.319,89

394.719,22

211.428,14

0,00

0,00

0,00 1.072.467,25

Proveïdors i creditors

77.221,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77.221,94

Personal

54.583,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54.583,42

TOTAL

598.125,25

394.719,22

211.428,14

0,00

0,00

0,00 1.204.272,61

11.3) L’import dels deutes amb garantia real, amb indicació de la seva
forma i naturalesa.
No hi ha DEUTES AMB GARANTIA REAL.
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12.

Fons propis

Les variacions enregistrades en aquest epígraf durant l’exercici han estat
les següents:
EXERCICI 2020
Fons
Fundacional

Pèrdues
i guanys

Romanent

Total

Saldo 31.12.19
30.000,00
Distribució del resultat
Resultat de l’exercici
Saldo 31.12.20

30.000,00

295.327,14

108.799,34

434.126,48

108.799,34

(108.799,34)
(28.403,44)

0,00
( 28.403,44)

404.126,48

(28.403,44)

405.723,04

EXERCICI 2021
Fons
Fundacional

Pèrdues
i guanys

Romanent

Total

Saldo 31.12.20
30.000,00
Distribució del resultat
Resultat de l’exercici
Saldo 31.12.21

13.

30.000,00

404.126,48

(28.403,44)

405.723,04

(28.403,44)

28.403,44
92.665,90

0,00
92.665,90

375.723,04

92.665,90

498.388,94

Subvencions, donacions i llegats

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL
No existeixen subvencions, donacions i llegats de capital en l’actual
exercici ni tampoc en el precedent.
SUBVENCIONS A L’EXPLOTACIÓ
EXERCICI 2021
ENTITAT
GENCAT (IRTA)
GENCAT (IRTA) – Intermediació DARP
Ministeri d’Economia i Industria
Organismes Europeus
TOTAL

IMPORT
RETORNAT

BAIXES
DE
L’ANY

TRASPÀS
A RTATS.

FINALITAT

72.108,38 Aportació anual IRTA
Aportacions per diferents
projectes
Subvenció per la realització de
32.071,86
dos projectes
Subvenció per la realització de
383.814,70
diferents projectes
399.565,50

887.560,44
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EXERCICI 2020
ENTITAT

IMPORT
RETORNAT

GENCAT (IRTA)
GENCAT (IRTA) – Intermediació DARP
Ministeri d’Economia i Industria
Organismes Europeus
TOTAL

BAIXES
DE
L’ANY

TRASPÀS
A RTATS.

FINALITAT

72.108,38 Aportació anual IRTA
Aportacions per diferents
projectes
Subvenció per la realització d’un
40.132,47
projecte
Subvenció per la realització de
135.343,64
diferents projectes
296.050,09

543.634,58

La fundació, en el present exercici, ha complert amb totes les condicions
associades a les subvencions, donacions i llegats rebuts.

14.

Situació fiscal
14.1. Impost sobre beneficis

El resultat de l’exercici ha estat positiu de 92.665,90 euros, una vegada
deduïda la despesa per Impost sobre Beneficis de 0,00 euros.
TIPUS IMPOSITIU
La Fundació està inclosa entre les Entitats regulades en el Títol II, de la
Llei 49/2002 de 23 de desembre de "Régimen fiscal de las Entidades sin fines
lucrativos y de los Incentivos fiscales al mecenazgo”. La Fundació ha comunicat
a l’Administració Tributària l’opció, tal i com preveu el Reial Decret 1270/2003
de 10 d’octubre, per l’aplicació del règim fiscal especial regulat en Títol II de la
Llei 49/2002 atès que compleix tots els requisits establerts en l’article 3er. de
l’esmentada Llei.
D’acord amb el que estableix l’article 10 de la Llei 49/2002 de 23 de
desembre, el tipus impositiu aplicable als rendiments subjectes i no exempts,
obtinguts per les entitats incloses al Capítol II de l'esmentada Llei, és del 10%.
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CONCILIACIÓ DE L’IMPORT NET D’INGRESSOS I DESPESES DE L’EXERCICI AMB
LA BASE IMPOSABLE DE L’IMPOST SOBRE BENEFICIS

92.665,90

Resultat comptable de l'exercici d. IS
Augments

Disminucions

Impost s/ societats
Resultat comptable de l'exercici abans IS

92.665,90

Diferències permanents

-92.665,90
-92.665,90

Rendiments exempts en base Llei 49/02

Diferències temporàries
0,00
Compensació bases imposibles
negatives exercicis anteriors
………………………………………

0,00
……………... ……………...

Base imposable

0,00

14.2. Altres tributs
No existeix cap circumstància de caràcter significatiu en relació amb
altres tributs.

15.

Ingressos i despeses
15.1. Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern

En el compte de resultats del present exercici no hi ha despeses
derivades del funcionament de l’òrgan de govern de l’entitat.
15.2. Ajuts concedits i altres despeses
Durant l’exercici al qual es refereix la present memòria, la Fundació no
ha atorgat ajuts.

15.3. Aprovisionaments, Despeses de personal i Pèrdues,
deterioraments i variació de les provisions per operacions de les activitats:
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El detall i import de la partida d’Aprovisionaments és la següent:
Concepte

2021

2020

Consum de matèries primeres i altres
matèries consumibles

0,00

339,55

Treballs realitzats per altres entitats

0,00

6.900,00

TOTAL

0,00

7.239,55

El detall i import de la partida de Despeses de personal és el següent:
Concepte
Sous i salaris
Indemnitzacions
Seguretat Social a càrrec de la fundació
Altres càrregues socials
TOTAL

2021

2020

408.520,64

357.750,93

53.111,98

0,00

126.470,26

112.172,82

1.792,82
589.895,70

10.064,98
479.988,73

15.4. Detall de la partida “Altres resultats”
No existeixen saldos significatius en aquesta partida en els exercicis
2021 i 2020.
15.5. Transaccions efectuades amb entitats del grup i associades
El detall de les transaccions efectuades amb entitats vinculades és el
següent:
2021
Compres efectuades i serveis rebuts
Subvencions rebudes
Serveis prestats
TOTAL

16.

2020

46.412,13

36.591,18

471.673,88

368.273,88

30.658,21

0,00

548.744,22

404.865,06

Provisions i contingències
Provisions

Ni en el present exercici, ni en el anterior, hi ha hagut moviment en els
comptes de provisions i contingències.
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Contingències
No existeix la rúbrica de provisions i contingències, en el Passiu del
Balanç.

17. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats
estatutàries
17.1 Informació sobre els actius corrents i no corrents que estan
directament vinculats al compliment de les finalitats estatutàries.
Exercici 2021:
Actius corrents que formen part de la dotació fundacional:
Detall

Valor comptable
30.000,00

Tresoreria
TOTALS

30.000,00

Exercici 2020:
Actius corrents que formen part de la dotació fundacional:
Detall
Tresoreria
TOTALS

Valor comptable
30.000,00
30.000,00

Actius corrents i no corrents que no formen part de la dotació
fundacional:
Tots els elements estan afectes a les diferents activitats que desenvolupa
la Fundació.
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17.2 Finalitats Fundacionals
Càlcul pel qual es determinen les partides significatives a través de les
quals es pot comprovar el compliment de les finalitats.

Conceptes
(imports en euros)

Prestacions de serveis
Subvencions oficials a les activitats
Ingressos financers
Ingressos (1)

Imports
82.300,57
887.560,44
54,84
969.915,85

Resultat positiu obtingut amb l'alienació o gravamen dels béns que es
reinverteixin en l’adquisició o el millorament d’altres béns (2.1)

0,00

Subvencions, donacions i llegats no reintegrables amb finalitat
específica, traspassats al resultat de l'exercici (2.2)

0,00

Subvencions, donacions i llegats no reintegrables, de caracter
monetari i sense finalitat específica, destinats a incrementar la dotació
(2.3)

0,00

Ajustos extracomptables negatius (resten a l'import) (3)=(Σ2)

0,00

Ajust positiu comptabilitzat en el patrimoni net per canvis de criteris
comptables o correcció d'errades (4)

0,00

Ajustos extracomptables positius (sumen a l'import) (5)=(4)

0,00

Ingressos ajustats (6)=(1-3+5)

969.915,85
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Despeses
indirectes
(b)

(imports en euros)

Despeses
directes (a)

Sous, salaris, càrregues socials i assimilats

510.623,14

79.272,56

589.895,7
0

Arrendaments i cànons

15.997,93

0,00

15.997,93

Reparacions i conservació

19.874,99

0,00

Serveis professionals independents

90.934,27

22.440,00

19.874,99
113.374,2
7

1.119,60

0,00

1.119,60

0,00

2.739,66

2.739,66

15.789,29

0,00

15.789,29

0,00

0,00

107.288,03

0,00

0,00
107.288,0
3

717,28

0,00

717,28

9,39

0,00

9,39

6.443,81

0,00

6.443,81

4.000,00
772.797,7
3

0,00
104.452,2
2

4.000,00
873.249,9
5

Conceptes

Primes d'assegurances
Serveis bancaris
Publicitat, propaganda i relacions
públiques
Subministraments
Altres serveis
Altres resultats
Diferències de canvis
Amortització de l'immobilitzat
Deterioraments i pèrdues
Despeses (7)
Imports de les dotacions anuals de
l’amortització i deterioraments associats a
les inversions vinculades directament a
l’activitat fundacional (si segueix criteri
d'inversió recursos propis en l'exercici) (8.1)
- Dotació amortitzacions
Import de les despeses derivades de les
subvencions, donacions i llegats, no
reintegrables i amb finalitat específica,
traspassats al resultat de l'exercici, i en
correlació amb l'ajust extracomptable
realitzat en els ingressos (8.2)
Ajustos extracomptables negatius (resten
a l'import) (9)=(Σ8)
Imports dels recursos propis destinats a
finançar
les
inversions
vinculades
directament a l’activitat fundacional (si
segueix criteri d'inversió recursos propis en
l'exercici) (10)
- Inversions vinculades directament
activitat fundacional
Ajust negatiu comptabilitzat en el
patrimoni net per canvis de criteris
comptables o correcció d'errades (11)
Ajustos extracomptables positius (sumen
a l'import) (12)=(10)+(11)
Despeses ajustades (13)=(7-9+12)

Total
despeses

6.443,81

6.443,81

6.443,81

6.443,81

0,00

6.443,81

0,00

6.443,81

744,63

744,63

744,63

744,63

0,00

0,00

0,00

744,63
767.098,5
5

0,00
104.452,2
2

744,63
871.550,7
7
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Conceptes

Imports

(imports en euros)

Ingressos ajustats (6)

969.915,85

Despeses indirectes ajustades (13b)

104.452,22

Ingressos nets ajustats (14)=(6-13b)

865.463,63

Import d'aplicació obligatòria al compliment directe de les finalitats
fundacionals (15)=((14)*70% o el % superior fixat als estatuts)

605.824,54

Imports executats al compliment directe de les finalitats fundacionals (13a)
Compliment (+) o incompliment (-) (16)=(13a-15)

Exercici

Ingressos
nets
ajustats
(14)

Import
aplicació
obligatòria
(15)

Imports
executats al
compliment
directe
en l'exercici
(S13a)

572.731,40

400.911,98

497.537,73

N-3

765.597,49

535.918,24

638.280,16

N-2

844.433,30

591.103,31

734.969,83

N-1

635.322,76

444.725,93

676.526,54

N

865.463,63

605.824,54

767.098,55

Total

2.578.484,00 3.314.412,81

161.274,01

Import
pendent

Aplicació de recursos al compliment directe de les finalitats fundacionals (13a)

N-4

N-4

767.098,55

N-3

N-2

N-1

Total

%
compliment

497.537,73

124%

0,00

638.280,16

119%

0,00

734.969,83

124%

0,00

676.526,54

152%

0,00

763.098,55

767.098,55

127%

0,00

767.098,55

3.314.412,81

N

497.537,73
638.280,16
734.969,83
676.526,54

497.537,73

638.280,16

734.969,83

676.526,54

0,00
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17.3 Compliment de Finalitats Fundacionals
Tal i com es dedueix de l’apartat anterior, la Fundació ha destinat més
del 70% dels seus ingressos a finalitats fundacionals, amb la qual cosa s’ha
complert amb el que s’estableix legalment.

18.

Fets posteriors al tancament

Amb posterioritat al tancament, no s’ha produït cap fet significatiu que
afecti als presents Comptes Anuals.

19.

Altra informació

19.1 Nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici,
distribuït per categories i desglossat per sexes
El nombre mitjà de persones ocupades durant l’exercici, distribuït per
categories i desglossat per sexes, és el següent:
CATEGORIES

TOTAL

HOMES

DONES

Direcció

2021
0,00

2020
0,00

2021
0,00

2020
0,00

2021
0,00

2020
0,00

Administració

2,55

1,89

1,55

0,00

1,00

1,89

Altre personal qualificat

14,30

10,86

8,26

4,86

6,04

6,00

TOTAL

16,85

12,75

9,76

4,86

7,04

7,89

19.2 Tramitació autoritzacions al protectorat
No hi ha tramitades autoritzacions al Protectorat per cap tipus
d’operació.
19.3 Operacions amb garantia
Segons les disposicions legals vigents les liquidacions dels impostos no
poden considerar-se definitives fins que no hagin estat inspeccionades per les
autoritats fiscals, o bé hagi transcorregut el termini de prescripció legal.
A la data de formulació de la present memòria els diferents impostos als
que està subjecte la Fundació no han estat inspeccionats, no existint segons els
Patrons, contingències significatives que poguessin derivar-se de la revisió dels
exercicis oberts a inspecció.

Fundació Centre de Recerca en Econ. i Develop. Agroalimentari UPC-IRTA

pàgina 29

19.4 Retribució auditors
En base al que s’estipula a la Llei 44/2004, de 22 de novembre, els
honoraris meritats per l’auditoria de l’exercici 2021 han estat de 4.150,00 euros,
mentre que a l’exercici 2020 van ser de 3.940,00 Euros.
19.5 Descripció de les entitats sotmeses a una unitat de decisió
quan l’Entitat sigui de major actiu
Durant l’exercici al que fa referència la present memòria, l’Entitat no
pertany a cap unitat de decisió.
19.6 Descripció de les entitats sotmeses a una unitat de decisió
quan l’Entitat no sigui la de major actiu
Durant l’exercici al que fa referència la present memòria, l’Entitat no
pertany a cap unitat de decisió.
19.7 Codi de conducta d’inversions financeres temporals
El Patronat de la Fundació ha pres consciència del Codi de conducta
de les entitats sense afany de lucre per la realització d’inversions financeres,
acordat el 20 de febrer de 2020, pel Consell de la Comissió Nacional del Mercat
de Valors, comprometent-se a seguir les regles específiques a les que s’han
d’ajustar les inversions financeres en base a l’esmentada normativa.
L’Entitat a l’hora de seguir aquest codi de conducta ha tingut en compte:
1- Les inversions financeres temporals en instruments financers s’han
realitzat en valors subjectes en l’àmbit de supervisió de la C.N.M.V.
2- A efectes del que disposa aquest codi, es consideren inversions
financeres temporals qualsevol inversió en instruments financeres, amb
excepció de les inversions que estiguin subjectes a restriccions de lliure
disposició per virtut del títol fundacional, dels estatus de l’entitat o de la
normativa que li sigui d’aplicació; i la part del patrimoni de l’entitat que
provingui d’aportacions efectuades pel fundador, per donants o per associats
amb subjecció a requisits de no disposició o amb vocació de permanència. Així
mateix, es consideren instruments financers el recollits en l’Annex
d’Instruments financers compresos en l’article 2 de la Llei del Mercat de Valors.
Selecció d’inversions:
Es valora i es vigila sempre que es produeixi l’equilibri necessari entre
la seguretat, liquidesa i rendibilitat que ofereixen les diferents possibilitats
d’inversió, atenent les condicions del mercat en el moment de la contractació.
D’altra banda, l’estratègia d’inversió és coherent amb el perfil i duració
dels passius i les previsions de tresoreria, també es diversifica el risc
corresponent a les inversions. A més, i amb l’objecte de preservar la liquidesa
de les inversions, l’Entitat porta a terme les seves inversions en valors o
instruments financers negociats en mercats regulats o sistemes multilaterals de
negociació, i la inversió en institucions d’inversió col·lectiva amb
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reemborsament diari harmonitzades a nivell europeu o equivalents. Finalment,
la política d’inversió dóna especial importància a la preservació del capital.
L’Entitat no ha portat a terme inversions especulatives (Vendes a curt,
futurs i opcions, excepte que aquests fossin amb la finalitat de cobertura, o
qualsevol altra inversió de naturalesa anàloga).

20.

Informació segmentada

A la següent pàgina adjuntem informació segmentada referent als
exercicis 2021 i 2020:
EXERCICI 2021
INVESTIGACIÓ
CIENTÍFICA
(Art.7.3)
INGRESSOS
Ing. per prestació de serveis
Donacions, col.laboracions i llegats
Subvencions a l'explotació
Ingressos financers
DESPESES D'ACTIVITAT
Aprovisionaments
Despeses de personal
Dotacions amortitzacions d'immobilitzat
Arrendaments i cànons
Reparació i conservació
Serveis de professionals independents
Primes d'assegurances
Serveis bancaris i similars
Publicitat i propaganda
Altres despeses
Despeses excepcionals
Pèrdues per det. de crèdits de les
activitats
Diferències de canvis
DISTRIBUCIÓ DE
DESPESES COMUNS

TOTAL INGRESSOS
MENYS DESPESES

INGRESSOS
FINANCERS
(Art. 6.2)

TOTAL

969.861,01

54,84

969.915,85

82.300,57
0,00
887.560,44
0,00

0,00
0,00
0,00
54,84

82.300,57
0,00
887.560,44
54,84

873.249,95

0,00

873.249,95

0,00
589.895,70
6.443,81
15.997,93
19.874,99
113.374,27
1.119,60
2.739,66
15.789,29
107.288,03
717,28

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
589.895,70
6.443,81
15.997,93
19.874,99
113.374,27
1.119,60
2.739,66
15.789,29
107.288,03
717,28

4.000,00
9,39

0,00
0,00

4.000,00
9,39

0,00

0,00

0,00

92.611,06

54,84

92.665,90
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EXERCICI 2020
INVESTIGACIÓ
CIENTÍFICA
(Art.7.3)
635.322,76

INGRESSOS
FINANCERS
(Art. 6.2)
0,00

635.322,76

91.688,18

0,00

91.688,18

0,00

0,00

0,00

543.634,58

0,00

543.634,58

Alienacions d'immobilitzat

0,00

0,00

0,00

Reintegraments de subvencions

0,00

0,00

0,00

663.726,20

0,00

663.726,20

7.239,55

0,00

7.239,55

479.988,73

0,00

479.988,73

3.763,05

0,00

3.763,05

INGRESSOS
Ing. per prestació de serveis
Subvencions a l'explotació
Altres Ingressos de gestió

DESPESES D'ACTIVITAT
Aprovisionaments
Despeses de personal
Dotacions amortitzacions
d'immobilitzat
Arrendaments i cànons

TOTAL

11.735,90

0,00

11.735,90

Reparació i conservació

14.360,48

0,00

14.360,48

Serveis de professionals independents

87.869,55

0,00

87.869,55

918,32

0,00

918,32

Primes d'assegurances
Serveis bancaris i similars
Publicitat i propaganda
Altres despeses
Tributs
Despeses excepcionals

207,87

0,00

207,87

1.532,91

0,00

1.532,91

55.805,30

0,00

55.805,30

304,54

0,00

304,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-28.403,44

0,00

-28.403,44

DISTRIBUCIÓ DE
DESPESES COMUNS
TOTAL INGRESSOS
MENYS DESPESES
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A judici dels membres del patronat, no hi ha cap altra qüestió a destacar
que faci conèixer i justifiqui el compliment de les finalitats fundacionals i dels
preceptes legals.
A Castelldefels, queden formulats els Comptes Anuals de la Fundació
Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari (CREDA),
els quals són signats pel Secretari de la Fundació amb el vist –i- plau del
Vicepresident.

40324457Y JUAN MANUEL ALBACETE (R:
Q5855049B)
2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0276/PUESTO
1/40842/29112021134400,
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givenName=JUAN MANUEL, sn=ALBACETE
SANCHO, cn=40324457Y JUAN MANUEL
ALBACETE (R: Q5855049B),
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PRESENTACIÓ DEL CENTRE
La Fundació Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari UPC- IRTA
(CREDA-UPC-IRTA) es va constituir en data 20 de desembre del 2005. El Centre es crea amb la
finalitat d’inspirar-se en un model d’actuació pública dirigida al desenvolupament de
l’agricultura i la potenciació del medi rural. El CREDA té com a missions i objectius els següents:
-

Impulsar la recerca i la prestació de serveis en els àmbits de l’economia, el dret i la
sociologia aplicats als àmbits agroalimentari i de desenvolupament rural.

-

Assessorar a la Generalitat de Catalunya en temes relacionats amb l’economia
agroalimentària.

-

Prestar assistència i suport tècnics a les empreses i organitzacions del sector
agroalimentari de l’economia, i assessorar i donar suport tècnic a les institucions i
organismes públics que ho requereixin per tal de millorar la seva capacitat de treball i
de prestació de serveis.

-

Impulsar la cooperació científica amb altres centres nacionals i internacionals de
recerca en economia i desenvolupament agroalimentaris.

-

Organitzar activitats i cursos de formació sobre aspectes bàsics, científics i tecnològics
en els àmbits propis de l’ institut; i participar en els programes de formació de les
universitats catalanes en els àmbits de treball de la fundació.

-

Difondre informació científica i tècnica sobre els camps esmentats.

-

Promoure el desenvolupament de la ciència i la transferència de tecnologia.

-

Impulsar les activitats d’extensió tècnica vinculades als processos inclosos en els
àmbits d’estudi i anàlisi del CREDA.

-

Promoure i posar al servei de la comunitat científica un centre basat en criteris de
qualitat, que amb la voluntat de ser centre de referència, sigui competitiu i
especialment apte per a concórrer per si mateix o en col·laboració amb d’altres
entitats a diferents programes d’investigació.

Actualment, l'activitat investigadora del CREDA, se centra en tres àrees:
-

Estudis i Sistemes d'Informació;

-

Recursos Naturals i Sostenibilitat; i

-

Competitivitat del Sistema Agroalimentari

Els patrons de la Fundació a data 31 de desembre del 2021 són IRTA (Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentàries) i UPC (Universitat Politècnica de Catalunya).
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1. SÍNTESI D'ACTUACIONS MÉS RELLEVANTS
El personal de CREDA té àmplia experiència en diversos aspectes relacionats amb l’economia i
el desenvolupament agroalimentari. Les principals àrees d’actuació del CREDA són:
-

Investigacions de mercat i comportament del consumidor: estudis ad hoc per a
empreses específiques (posicionament al mercat, demanda potencial, anàlisis de
proveïdors, etc.). Enfocament cap a tot tipus de productes: aliments funcionals,
ecològics, agricultura integrada, aliments transgènics, aliments de quarta i cinquena
gamma, etc.

-

Demanda d’aliments: hem realitzat treballs sobre l'impacte dels escàndols alimentaris
sobre la demanda de carns. Així mateix s’ha estudiat la incidència de la informació que
relaciona dieta i salut sobre la demanda d’aliments. Finalment, hem realitzat estudis
sobre l'impacte econòmic de diverses mesures encaminades a reduir el problema del
sobrepès i la obesitat.

-

Estudis relacionats amb el desenvolupament rural: En aquest sentit, i pensant que el
futur del món rural no ha de dependre exclusivament del desenvolupament del sector
agrari, l’enfocament que s’adopta és integrador i multidisciplinari, incloent aspectes
com: desenvolupament d’infraestructures, urbanisme, turisme, aspectes logístics,
impactes ambientals, etc.

-

Estudis sectorials: fruites, oli d’oliva, porcí, etc.

-

Anàlisis de preus: el CREDA té una àmplia experiència en la determinació i predicció de
preus. Així mateix, sobre les relacions espacials i verticals de preu. En particular s’ha
preocupat d’analitzar fins a quin punt els productes agraris són o no els responsables
de la inflació.

-

Estudis de competitivitat d’explotacions agrícoles i ramaderes: viabilitat, adopció
d’innovacions tecnològiques.

-

Estudis d’impacte de polítiques agràries.

-

Estudis d’impacte ambiental, sobre tot centrades en la valoració econòmica
d’externalitats.

-

Estudis

sobre

les

estratègies

de

les

indústries

agroalimentàries

i

sobre

els
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efectes de les seves polítiques d’investigació i innovació.
-

Comportament dels detallistes i del sector de la restauració en la demanda
d’aliments.

-

Estudis sobre malbaratament alimentari.

2. PROJECTES, CONTRACTES I ENCÀRRECS DE SERVEIS R+D+T
2.1. Projectes Competitius
2.1.1. Llistat de projectes
1. Títol del projecte: STRENGHT2FOOD: Strengthening European Food Chain
Sustainability by Quality.
-

Entitat finançadora: European Commission – Research Executive Agency

-

Referència de la concessió: Grant agreement no. 678024

-

Durada: març 2016 – febrer 2021

-

Pressupost finançat:
⮚ 6.904.226,25€ (import total).
⮚ Import del CREDA: 139.375€.

-

Investigador coordinador: José M. Gil Roig

2. Títol del projecte: PACTORES: Pastors, serveis ecosistèmics i societat com a
elements clau dels sistemes pastorals del Mediterrani.
-

Entitat finançadora: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
(MINECO). Govern d’Espanya.

-

Referència de la concessió: PCIN-2017-051
Durada: desembre 2017 - desembre 2021

-

Pressupost finançat: 137.000€.

-

Investigador coordinador: José M. Gil Roig

3. Títol del projecte: CIRCULAR AGRONOMICS: Efficient Carbon, Nitrogen and
Phosphorus cycling in the European Agri-food System and related up- and
downstream processes to mitigate emissions.
-

Entitat finançadora: European Commission – Research Executive Agency

-

Referència de la concessió: Grant agreement no. 773649

-

Durada: setembre 2018 – agost 2022
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-

Pressupost finançat:
⮚ 6.999.795,50€ (import total).
⮚ Import del CREDA: 280.875,00€.

-

Investigador coordinador: Zein Kallas

4. Títol del projecte: NUTRI2CYCLE: Transition towards a more carbon and nutrient
efficient agriculture in Europe.
-

Entitat finançadora: European Commission – Research Executive Agency

-

Referència de la concessió: Grant agreement no. 773682

-

Durada: octubre 2018 – setembre 2022

-

Pressupost finançat:
⮚ 6.850.050,50€ (import total).
⮚ Import del CREDA: 196.625,00€.

-

Investigador coordinador: Zein Kallas

5. Títol del projecte: INVITE: Innovations in plant VarIety Testing in Europe to
foster the introduction of new varieties better adapted to varying biotic and
abiotic conditions and to more sustainable crop management practices.
-

Entitat finançadora: European Commission – Research Executive Agency

-

Referència de la concessió: Grant agreement no. 817970

-

Durada: juliol 2019 – juny 2024

-

Pressupost finançat:
⮚ 7.999.988,25€ (import total).
⮚ Import del CREDA: 179.783,75€

-

Investigador coordinador: José M. Gil Roig

6. Títol del projecte: BLUE BIO MED: Mediterranean Innovation Alliance for
sustainable blue economy.
-

Entitat finançadora: European Commission – European Regional Development Funds

-

Referència de la concessió: Grant agreement no. 7038 (8MED20_4.1_SP_003)

-

Durada: setembre 2020 – setembre 2022

-

Pressupost finançat:
⮚ 1.507.630,00€ (import total).
⮚ Import del CREDA: 179.180,00€.

-

Investigador coordinador: Lourdes Reig
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7. Títol del projecte: CO-FRESH: CO-creating sustainable and competitive fruits and
vegetables value chains in Europe.
-

Entitat finançadora: European Commission – Research Executive Agency

-

Referència de la concessió: Grant agreement no. 101000852

-

Durada: Octubre 2020 – Març 2024

-

Pressupost finançat:
⮚ 7.531.707,50 € (import total).
⮚ Import del CREDA: 360,265.00 €

-

Investigador coordinador: José M. Gil Roig

8. Títol del projecte: NOVATERRA: Integrated novel strategies for reducing the use
and impact of pesticides, towards sustainable Mediterranean vineyards and
olive groves.
-

Entitat finançadora: European Commission – Research Executive Agency

-

Referència de la concessió: Grant agreement no. 101000554

-

Durada: setembre 2020 – juny 2024

-

Pressupost finançat:
⮚ 5.507.110,20€ (import total).
⮚ Import del CREDA: 166.250,62€.

-

Investigador coordinador: Zein Kallas

9. Títol del projecte: SUSPROMO: Are promotional strategies a barrier to reduce
greenhouse gases emissions from meat products?.
-

Entitat finançadora: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO).
Govern d’Espanya

-

Referència de la concessió: PID2019-111716RB-I00

-

Durada: Juny 2020 – Maig 2023

-

Pressupost finançat:
⮚ 32.670€ (import total).
⮚ Import del CREDA: 32.670€.

-

Investigador coordinador: Zein Kallas

10. Títol del projecte: RASCS: Risk assessment for contaminants in seafood
-

Entitat finançadora: European Food Safety Agency (EFSA) - Partnership Grant

-

Referència de la concessió: GP/EFSA/ENCO/2020/03

-

Durada: April 2021 – Juny 2023
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-

Pressupost finançat:
⮚ 100.000€ (import total).
⮚ Import del CREDA: 7.331,02€.

-

Investigador coordinador: Zein Kallas

11. Títol del projecte: LOCALNUTLEG: Developing innovative plant-based addedvalue food products through the promotion of LOCAL Mediterranean NUT and
LEGUME crops.
-

Entitat finançadora: PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the
Mediterranean Area) Programme supported and funded under HORIZON 2020

-

Referència de la concessió: 2033

-

Durada: Mayo 2021 – Octubre 2024

-

Pressupost finançat:
⮚ 2.055.936,76€€ (import total).
⮚ Import del CREDA: 91.000€.

-

Investigador coordinador: Zein Kallas

12. Títol del projecte: LAB4SUPPLY: Multi-Agent Agri-Food Living Labs For New
Supply Chain Mediterranean Systems. Towards More Sustainable And
Competitive Farming Addressing Consumers’ Preferences And Market Changes
-

Entitat finançadora: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO).
Govern d’Espanya

-

Referència de la concessió: PCI2021-121923

-

Durada: Juliol 2021 – Juny 2024

-

Pressupost finançat:
⮚ 1.477.020,00€ (import total).
⮚ Import del CREDA: 200.000€.

-

Investigador coordinador: Zein Kallas

2.1.2. Descripció dels projectes competitius

1. STRENGHT2FOOD: Strengthening European Food
Chain Sustainability by Quality.

Strength2Food és un projecte finançat per la Unió Europea de 5 anys que es va iniciar al
març el 2016. Strength2Food identifica i implementa estratègies per l’ampliació de
l'escala: la creació de nous i l'ampliació dels mercats existents per als productes
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alimentaris de qualitat i fomentar el desenvolupament d'una 'economia de qualitat'.
Específicament, Strength2Food fa el següent:
a. Ajudar als responsables polítics i altres parts interessades en la millora de
l'eficàcia de les polítiques actuals sobre les denominacions de qualitat dels
aliments i en les compres d'aliments del sector públic per millorar la seva
sostenibilitat i la promoció d'una alimentació sana i nutritiva.
b. Desenvolupar i aplicar polítiques eficaces per a la millora de la sostenibilitat
global de l'agricultura i de la capacitat per a una nutrició equilibrada.
c. Demostrar i validar com estimular el desenvolupament de nous mercats i
cadenes de menjar de qualitat a través d'iniciatives pilot i accions
innovadores.
d. Maximitzar l'impacte de les activitats i els èxits del projecte a través de
l'intercanvi de coneixements i la comunicació amb una àmplia gamma de
parts interessades en pràctiques sostenibles modernes.
El projecte ha finalitzat en maig de 2021. CREDA ha participat en els paquets de Treball 4 i
5. Dintre de l'Àrea de Treball 4, CREDA s'ha centrat en comparar si els processos de
transmissió de preus, així com la seva volatilitat, era més eficient en els productes amb
certificats de qualitat que els productes convencionals. Tenint en compte la manca
d’informació existent, el nostre treball s'ha centrat solament en productes i països pels
que se disposa d’informació: Itàlia i Espanya, en relació amb tres productes "Vedella de
Navarra", "Xai de Navarra" i formatge "Parmigiano Reggiano". Els dos primers estan
certificats com una IGP, mentre que el últim com a DOP. Aquesta àrea va donar lloc a dos
documents de treball dedicats a l'anàlisi dels processos de transmissió (D4.3) i de la
volatilitat (D4.4), respectivament. En 2020, el resultats del D4.3 pel que fa als processos
de transmissió de preus s'han utilitzat per escriure un article científic que s'ha enviat a la
revista Sustainability.
Quant a la participació de CREDA en el paquet de treball 5, l'objectiu ha estat mesurar
l'impacte econòmic, social i mediambiental dels productes protegits amb un esquema de
qualitat europeu. El treball s’ha enfocat a la creació de nou suport numèric a partir de
fonts secundàries i reunions amb agents rellevants tals com a productors i socis principals
mitjançant entrevistes i enquestes (font primària). El treball de CREDA s'ha centrat en dos
productes: "Ternasco de Aragón" i "Sobrassada de Mallorca de Porc Negre". Aquesta
tasca va concluir durant 2019. La principal activitat de CREDA durant aquest any ha estat
la de participar en la publicació dels resultats obtinguts. Concretament, es van finalitzar
sis articles que es van publicar a la revist Journal of Agricultural and Food Industrial
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organization.

2. PACTORES: Pastors, serveis ecosistèmics i societat com a
elements clau dels sistemes pastorals del Mediterrani (PACTORES).

Aquest projecte de recerca és un projecte ERANETMED coordinat pel CREDA i amb socis
de diversos països de la Mediterrània: Espanya, Tunísia, Algèria, Italià, Grècia i Turquia. El
seu objectiu es identificar els colls d’ampolla per a la viabilitat de les comunitats agropastorals a la Mediterrània, identificant les millores pràctiques a les vessants
mediambientals, econòmiques i polítiques. Consta de quatre Work Packages de treball i
un més de coordinació, que porta el CREDA:
a. WP1: Avaluació de les dimensions social i política dels sistemes pastorals
Mediterranis
b. WP2: Serveis ecosistèmics dels sistemes agropastorals al Mediterrani
c. WP3: Sostenibilitat econòmica : avaluació del comportament financer del
sistemes pastorals i la seva racionalitat productiva.
d. WP4: Comunicació i programa de mobilitat del projecte.
El cas d'estudi espanyol es va localitzar a la regió del Pallars (Pirineu Català) i va ser
compartit amb els dos socis espanyols del projecte, CREDA-UPC-*IRTA i UVIC amb el
propòsit d'optimitzar els recursos. Resumim els principals resultats obtinguts.
WP1: Aquest WP va estar a càrrec de la Universitat de VIC. El seu treball va estar enfocat
en l'avaluació de les dimensions socials i polítiques dels sistemes de pasturatges
Mediterranis. Per a això es van realitzar entrevistes en terreny a actors claus del territori.
Des de CREDA es va col·laborar amb l'UVIC en la definició de protocols per a recollir de
manera sintètica les principals polítiques i els seus efectes sobre els sistemes
agropastorales en cada zona d'estudi. - WP2: Aquest WP va ser coordinat per la
Universitat Politècnica de Marche (Itàlia). La seva labor es va concentrar en la
identificació, estudi i anàlisi dels serveis ecosistèmics (ES) proporcionats pels sistemes
agropastorales (SAP). Per a això es va fer un metaanàlisi dels S'a partir de 296 articles
científics identificats. En la primera fase, CREDA es va encarregar d'analitzar 51 d'ells,
classificant per a cada SE els principals resultats i metodologies emprades. En una segona
fase, s'analitzen els ES de manera individual. CREDA va ser responsable dels SE:
"Moderació d'esdeveniments extrems" i "manteniment dels cicles de vida i de les espècies
animals". Així mateix, es va abordar l'estudi de funcions i SE vinculats a SAP. Per al cas de
l'estudi espanyol es va optar per l'estudi de les funcions de pol·linització i la relació entre
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diferents intensitats de gestió/abandonament de pràctiques tradicionals. Per a això es va
realitzar un experiment en tres tipus de prats de sega per la intensitat i tipus de gestió
amb 10 rèpliques per tipus. El treball de camp va ser realitzat per CREDA.
WP3: Aquest WP va estar a càrrec de la Universitat de Tessalònica (Grècia) i es va centrar
en l'avaluació de la sostenibilitat econòmica dels SAP. Per a l'anàlisi financera de les
explotacions ramaderes es va realitzar un estudi de tipologies de productors en l'àrea
d'estudi. Aquesta activitat va estar a càrrec de CREDA. Es va dissenyar una enquesta que
cobria aspectes de viabilitat, capitals, canvis, coneixement tradicional i resiliència
socioecològica i es va aplicar a una mostra de 100 ramaders. L'estudi tipològic ha permès
identificar quatre tipologies rellevants d'explotació en la zona sobre les quals es va dur a
terme posteriorment l'estudi financer. Per a abordar l'anàlisi de la cadena de valor, l'equip
de CREDA va optar per un enfocament qualitatiu entrevistant actors claus del sector i
realitzant tallers participatius amb ramaders i pastors. L'avaluació econòmica de la
demanda social va ser abordada a través de l'anàlisi de la valoració que els consumidors
fan dels productes dels sistemes pastorals. Es va dissenyar un protocol de treball que va
contemplar la realització de grups de discussió amb consumidors, l'elaboració d'un
qüestionari sobre hàbits de consum de carn i el desenvolupament d'un experiment
d'elecció aplicat a consumidors de Barcelona, tot això coordinat per CREDA.
WP4: Aquest WP va ser coordinat per CIHEAM Bari (Itàlia) i es va focalitzar en les tasques
de difusió i disseminació de les activitats i resultats del projecte. Es va crear un lloc web
del projecte (www.pactores.eu), activitat que va ser assumida per CREDA, juntament amb
la preparació d'un newsletter digital i fullets en anglès, grec, castellà i català per a
acompanyar el treball en terreny. Al març 2021, l'equip de treball del projecte va realitzar
el curs de capacitació virtual de caràcter internacional denominat "Pastoral and agropastoral systems in the Mediterranean region: potential, challenges and perspectives"
amb una participació de 61 participants de diversos països d'Europa. Al juliol 2021 es va
emportar acabo un International Workshop: Pastoralism and Sustainable Development
que va contemplar la presentació 13 comunicacions orals i 19 pòster (veure web del
projecte).

3. CIRCULAR AGRONOMICS: Efficient Carbon, Nitrogen and
Phosphorus cycling in the European Agri-food System and related
up- and downstream processes to mitigate emissions.

El projecte Circular Agronomics (CA) proporciona una síntesi integral de solucions
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pràctiques per millorar el cicle actual de carboni (C), nitrogen (N) i fòsfor (P) en
agroecosistemes europeus dins de la cadena de valor de la producció d’aliments. Les
solucions proposades constituirien avançar cap a que l’agricultura que sigui part integrant
d’una economia circular augmentant alhora l’eficiència dels recursos i abordant
simultàniament reptes ambientals associats, com ara les emissions de gasos d’efecte
hivernacle i l’amoníac així com l’eutrofització de cossos d’aigua.
El CREDA participa en el WP4 Avaluació social i econòmica. L’objectiu general és tenir un
ampli ventall d’enteniment de les mesures de sostenibilitat des dels agricultors,
consumidors fins als responsables polítics amb l’objectiu de desenvolupar pràctiques
agràries més sostenibles que siguin acceptables per tots. El WP4 abordarà els
desafiaments des del punt de vista del consumidor i del productor (per exemple, els
problemes d’acceptació cap a una economia circular) i elaborarà mesures no tècniques
per reduir els excedents de nutrients per un canvi en les dietes i el consumidor
comportament.
A la primera tasca es valoraran les necessitats, expectatives i acceptació dels agricultors
de les noves tecnologies i mètodes agrícoles en cadascun de les regions d'estudi de cas. Es
farà una revisió extensa de la literatura per definir i desenvolupar un qüestionari. Es
desenvoluparà un protocol harmonitzat per administrar l'enquesta a diferents regions.
L'enquesta serà administrada a un total de 300 agricultors amb diferents pràctiques
agrícoles a les regions de l'estudi de cas. Recollida de dades se subcontractarà a una
agència de recerca de mercat. Es farà una anàlisi de beneficis de risc per identificar les
barreres i obstacles a l'adopció de noves tecnologies i al canvi de pràctiques agrícoles.
A la segona tasca es farà una revisió de literatura i estudis sobre les actituds i avaluació
dels consumidors de la sostenibilitat i revisar les mesures de política existents. Així mateix
la identificació, aprovisionament i anàlisi de bases de dades existents als països socis per a
una anàlisi addicional. S'utilitzarà per desenvolupar un conjunt d'hipòtesis per a provar i
construir una enquesta a aproximadament 5.000 consumidors, que permet la
segmentació dels consumidors europeus quant a la sostenibilitat en la producció, el
consum i el malbaratament d’aliments. S’utilitzarà per desenvolupar un instrument
d’enquestes interculturals per mesurar les actituds i els comportaments dels
consumidors. S'inclouran i s'avaluaran diferents eines de gestió de polítiques (per
exemple, etiquetatge d'aliments, preus, gestió de residus d'aliments). La propensió dels
consumidors a canviar cap a pràctiques més sostenibles, així com la seva voluntat de
pagar pels aliments sostenibles produïts mitjançant les tecnologies proposades també es
determinaran. La recollida de dades serà subcontractada a una agència de recerca de
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mercat amb experiència europea.
En aquest sentit, s'ha iniciat una revisió bibliogràfica dels estudis sobre l'adopció dels
agricultors i un primer esborrany del qüestionari per analitzar la decisió d'adopció dels
agricultors. També s'ha iniciat la revisió de l'alfabetització i la identificació de l'enfocament
que s'ha d'utilitzar a la tasca pel que fa a la preferència i l'avaluació dels consumidors.
També s'està preparant un primer esborrany del qüestionari dels consumidors. Les
solucions proposades constituirien un pas més cap a que l’agricultura sigui part integrant
de l’economia circular augmentant l’eficiència dels recursos alhora que s’aborden
simultàniament reptes ambientals associats, com ara les emissions de gasos d’efecte
hivernacle i d’amoníac, així com l’eutrofització de masses d’aigua.

4. NUTRI2CYCLE: Transition towards a more carbon and nutrient efficient agriculture in
Europe.

El projecte NUTRI2CYCLE utilitzarà un enfocament integrat per permetre la transició dels
nutrients actuals (infra-òptims) a l'agricultura europea a la propera generació de
pràctiques agronòmiques, caracteritzades per una millora d'ús de nutrients i carboni
orgànic.
El principi subjacent és que l'eficiència en el consum de nutrients es pot millorar
significativament mitjançant la integració de tècniques i sistemes a la granja que permeten
una millor connexió entre 1) la cria d'animals i 2) necessitats de producció vegetal. Al
mateix temps, aquesta reconnexió en si mateix servirà per a un millor retorn del C al sòl i
la reducció d'emissions combinades amb la producció d'energia per a autoconsum a nivell
de granja.
NUTRI2CYCLE té com a objectiu fer una comparativa dels fluxos de nutrients, carboni
orgànic i emissions, proporcionar un marc d'avaluació (caixa d'eines) per avaluar l'impacte
potencial de les innovacions proposades i mostrar els desenvolupaments més
prometedors mitjançant prototips i demostracions. Finalment, utilitzant l'experiència
adquirida a escala local / regional, per elaborar escenaris estratègics per identificar l'efecte
d'aquestes innovacions a escala europea.
El CREDA lidera el WP5 “The Human Factor: Understanding (and influencing) consumer
behaviour, perception and acceptance”. L'objectiu d'aquest WP és analitzar les
preferències dels consumidors i la disposició de pagar un extra per productes alimentaris
sostenibles i determinar la potencial adopció de les tecnologies proposades al llarg de la
cadena de valor afegit. En aquest sentit s'analitzarà les opinions, les actituds i els canvis
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necessaris al llarg de la cadena de valor, centrant-se al nivell de granja. Revisar l'estat de
les etiquetes, marc i governança dels productes respectuoses amb el medi ambient i
sostenibles existents. Comprendre la situació actual respecte a la preferència dels
consumidors i la disposició a pagar dels productes alimentaris sostenibles que contribuïen
a la protecció del medi ambient i a escala europea. Així mateix, analitzar les preferències i
les actituds dels consumidors envers les etiquetes d'aliments sostenibles.
El CREDA lidera la tasca sobre l'anàlisi d'opinions, actituds i expectatives per adoptar les
tecnologies proposades al llarg de la cadena de valor mitjançant un enfocament qualitatiu.
Es realitzaran diversos focus grups en vuit estudis de casos. S'organitzaran dos tipus de
focus grups. El primer se centrarà en la producció (agricultors, indústria i institucions) i el
segon, se centrarà en el de la demanda (HORECA, detallistes i consumidors). Es prepararà
un qüestionari obert i s'utilitzarà com a esquema per les sessions de discussió. L'esquema
tindrà una part comuna a tots els casos i un apartat específic segons el sistema i la
tecnologia particulars. Els participants que lideren els diferents estudis de casos seran els
responsables traduir el qüestionari a l'idioma local. El CREDA participarà, donarà suport i
organitzarà un procediment homogeneïtzat per organitzar i conduir els Focus Groups.
També el CREDA lidera la tasca que analitza les preferències, opinions, actituds i disposició
a pagar dels consumidors pels productes amb etiquetes d'alimentació sostenible. Es farà
especial èmfasi en l'anàlisi de la disposició del consumidor a pagar una prima per
productes obtinguts amb la finalitat de reduir les emissions i optimitzar el cicle de C, N i P a
l'explotació en l'àmbit agrícola i regional. També s'analitzarà el comportament del
reciclatge i la gestió de residus. Aquesta tasca també identificarà els canvis de patrons en
el consum (vegetarianisme, flexitarianisme ...) relacionant les tendències amb la
preferència cap a un aliment sostenible. Es dissenyarà un qüestionari amb mesures ex ante
per reduir el biaix hipotètic. Utilitzant la Metodologia dels experiments d'elecció discreta.
S'analitzaran les preferències dels atributs dels productes (inclosos els atributs ambientals
i sostenibles). Es seleccionaran tres productes que representen tres casos principals: Llet
per a l'estudi de casos de producció de llet, pa per a l'estudi de casos de producció de
cereals i carn de porc per a l'estudi de casos de producció porcina. Tres tipus de
qüestionaris s'aplicaran amb tres experiments d'elecció. Les enquestes es faran a 4 estats
membres (HU, HR, ES, BE) que representen 4 regions geopolítiques ben diferenciades amb
un mínim de 1.000 enquestats. Als socis implicats se'ls demanarà que realitzin sessions de
grups focals que impliquin només els consumidors per tal de determinar els patrons i
tendències de consum en un enfocament qualitatiu i per a identificar els principals atributs
dels productes seleccionats. Els focus grups permetran dissenyar un experiment d'elecció
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eficient millorant la correcta identificació de les preferències. Els resultats obtinguts
milloraran les oportunitats de negoci dels agricultors europeus ajudant als productors a
comunicar el valor afegit dels seus productes sostenibles.
Actualment, es van iniciar dues revisions de literatura en profunditat. El primer (Tasca 1)
se centra en els factors que afecten la decisió dels agricultors d'adoptar innovacions a
escala de granja, en particular les proposades dins del projecte per a la recuperació de
nutrients. Aquesta revisió de la literatura jugarà un paper clau en el disseny de l'estudi
qualitatiu mitjançant l'enfocament de Focus groups per tal d'analitzar les opinions, les
expectatives i els canvis dels agricultors per adoptar les innovacions. La segona (tasca 2) se
centra en les preferències dels consumidors i la disposició per pagar per productes
alimentaris sostenibles. Aquesta activitat finalitzarà amb un metanàlisi que és un pas clau
per dissenyar el qüestionari dels consumidors. Actualment s'està desenvolupant una
tercera acció centrada en una revisió detallada de "situació actual" dels productes
alimentaris amb etiquetes respectuosos amb el medi ambient i sostenible, conjuntament
amb el marc legal. S'està elaborant un inventari de productes sostenibles amb diverses
reclamacions pre-seleccionades (producte ètic-ecològic; ètic-sostenible (Hàbitat /
recursos) i carboni neutre) per a Espanya, Bèlgica, Itàlia, Polònia, Croàcia i Hongria. La base
de dades Global New Products Development (GNPD) es va utilitzar amb una atenció
especial als cereals, els lactis i els productes carnis com a estudis de cas seleccionat en el
projecte.
5. INVITE: Innovations in plant VarIety Testing in Europe.
L'objectiu principal del projecte INVITE és afavorir la introducció de noves varietats més ben
adaptades a diferents condicions biòtiques i abiòtiques i pràctiques de gestió de cultius més
sostenibles. CREDA participa a WP6 Xarxes de proves de varietat millorades i té l'objectiu
de proposar innovacions organitzatives per millorar la gestió de xarxes de proves de
varietats i col·leccions de referència. Proposar directrius als responsables polítics per
millorar l'harmonització de les proves a nivell de la UE. CREDA lidera la Tasca Avaluació
d'impactes de xarxes de proves de varietat millorades. Aquesta tasca determinarà l'impacte
econòmic de les millores tècnicament factibles per a les xarxes de proves de varietats i es
basarà en un cultiu anual i una espècie perenne provada a dos països. A més dels criteris
econòmics, proporcionarà informació sobre els impactes mediambientals (eficiència en l'ús
de recursos i ús de fungicides) sobre opcions alternatives. CREDA Valorarà l'impacte
econòmic simulant les conseqüències sobre els ingressos dels agricultors de la reducció del
lapse entre el registre i l'adopció de genotips i donar una recomanació de genotips
específica del lloc. També es farà una avaluació en termes monetaris dels impactes socials i
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ambientals possibles d'aquestes millores. CREDA avaluarà la probabilitat d'adopció de les
millores proposades per INVITE per a proves de varietat. Aquestes valoracions es basaran
en estadístiques oficials, dades històriques i enquestes realitzades durant el projecte.
Finalment, aquesta tasca també valorarà els factors que influeixen en l‟adopció d‟aquestes
tecnologies per part dels agricultors.
S'aplicarà una anàlisi de costos-beneficis privats que integri l'anàlisi cost-benefici social,
mitjançant l'estimació dels valors dels béns i serveis no comercials i dels serveis que es
produeixen conjuntament de la innovació proposada. L'experiment d'elecció discreta
proporcional es farà servir per analitzar l'impacte social i ambiental dels diferents escenaris.
Es realitzarà una anàlisi mitjançant el procés jeràrquic analític per analitzar les preferències
dels grups d'interès respecte als diferents objectius en el procés de presa de decisions.
L‟impacte d‟aquestes preferències definirà la probabilitat d‟adoptar les noves estratègies
de gestió. Finalment, una Anàlisi de la Durada (DA) analitzarà els factors determinants que
afecten la decisió dels grups d'interès d'adoptar la innovació agrícola.
Aquest enfocament metodològic dinàmic versus l'estàtic és capaç d'analitzar els aspectes
de decisió i difusió de l'adopció de la innovació agrícola. Els Focus groups amb la tècnica del
World café utilitzaran per explorar la reacció dels agricultors respecte a la innovació
agrícola proposada i per avaluar les fortaleses, debilitats, oportunitats i amenaces. Es
dissenyarà un qüestionari obert a escala de granja per analitzar-ne les opinions, actituds i
comportaments cap a la innovació. Aquestes tasques s’han iniciat al Desembre de 2021 y
encara no disposan de resultats.
6. BLUE BIO MED: Mediterranean Innovation Alliance for sustainable blue economy.
El

projecte

estratègic

BLUEBIOMED

promou

la

transformació de l’àmbit de la bioeconomia blava
mediterrània cap a objectius de desenvolupament
sostenible mitjançant la innovació. El projecte dóna
suport a una millor governança de les polítiques d’innovació que enllacen els marcs de
governança transnacionals actius a l’àrea mediterrània (és a dir, UpM, UNEP-MAP, EUSAIR,
WestMed, Bluemed Initiative, etc.) amb la formulació de polítiques territorials (regionals /
nacionals), assumint l’Agenda. Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 2030 com
a marc de referència comú. Les estratègies d’I + D + i per a l’especialització intel·ligent
(RIS3) són el punt d’entrada clau per entendre i orientar les tendències i prioritats
d’innovació a les regions MED i connectar la cooperació transnacional amb les inversions
per al creixement i l’ocupació de la política de cohesió.
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BLUEBIOMED desenvolupa un model de governança de polítiques d’innovació per afrontar
reptes complexos, mitjançant experiments de polítiques que desencadenin la cooperació
dels grups d'interès de la quàdruple hèlix per a inversions d'innovació interregionals.
Aquest projecte Interreg MED és una plataforma oberta per a un procés de co-disseny
inclusiu amb la comunitat d’innovació més àmplia, que promou una aliança d’innovació de
baix a dalt a la bioeconomia blava, per racionalitzar múltiples esforços i iniciatives a tot el
Mediterrani.
El rol de CREDA és (1) la co-coordinació del WP2 que inclou la comunicació i la
disseminació del projecte, (2) la participació en el WP3, que pretén aprofundir en les
polítiques d’innovació regionals al voltant de la bioeconomia blava a la Mediterrània, i on
CREDA representa la regió de Catalunya; (3) la coordinació del WP4, que juga un paper
central en el projecte, i la participació en el WP6, dirigit a promoure el llançament de
l’aliança per a la innovació.
Dins el marc del WP2 CREDA ha coordinat, juntament amb la CRPM, les activitats de
comunicació del projecte. El CREDA ha preparat directrius de comunicació interna
(deliverable 2.1.1) per facilitar la relació entre els socis de Blue Bio Med. CREDA ha posat
en marxa el lloc web del projecte, i és responsable de la seva actualització. També ha
contribuït a l'elaboració d'altres continguts digitals, com ara notes de premsa i xarxes
socials (deliverable 2.2.2) i material del projecte (plantilles, imatge).
Pel que fa al WP3 CREDA ha realitzat un informe sobre el disseny de la RIS3 a Catalunya,
així com la implementació de les prioritats de Bioeconomia Blava en projectes específics.
L'anàlisi de la implementació s’ha fet a partir de projectes de Blue Bioeconomy finançats
amb fons europeus (h2020, FEDER i EMFF ...) disponibles a la plataforma de bases de
dades de projectes RIS3cat. A més, s’han realitzat enquestes i entrevistes diferents amb
responsables polítics (DG Pesca i Afers Marítims i DG Promoció Econòmica de la
Generalitat de Catalunya). Finalment, CREDA ha identificat una sèrie d’estratègies de
Bioeconomia Blava, implementades a Catalunya els darrers anys, amb la seva descripció
corresponent. Els resultats s’han presentat al soci responsable de l’informe de país a
Espanya (IFAPA), que recopilarà totes les estratègies espanyoles en un document final.
Finalment, pel que al WP4, aquest paquet de treball té com a objectiu experimentar
l’enfocament conceptual del projecte per afrontar reptes específics de SD o problemes
crítics que dificulten una bona governança multinivell de les polítiques d’innovació.
Per tal d’abordar els reptes complexos i sistèmics, des d’una visió transnacional el CREDA
ha coordinat la implementació de quatre experiments de polítiques d’innovació. Aquests
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experiments s’han implementat en tallers amb agents de la quàdruple hèlix presents a
diferents països i regions del Mediterrani, per tal d’estimular l’aparició de propostes
compartides per solucions i accions innovadores més enllà del perímetre del projecte.
CREDA ha coordinat, juntament amb els socis de l’àrea de promoció econòmica de la
Generalitat de Catalunya, les tasques prèvies al llançament dels experiments de polítiques
d’innovació. Posteriorment, ha fet seguiment dels tallers desenvolupats a cada un dels
experiments, iniciant-ne la recollida de resultats.
Els experiments, liderats pel CREDA i tres socis més, han abordat els següents reptes:
●

CREDA: recuperació i reciclatge de residus plàstics per una Mediterrània lliure
de plàstics

●

ART-ER (Itàlia): aqüicultura sostenible a la Mediterrània

●

NCRSD (Grècia): digitalització en la bioeconomia blava a la Mediterrània

●

IFAPA (Andalusia): impacte de les espècies exòtiques invasores a la Mediterrània

Com a coordinador del WP4, el CREDA ha elaborat una metodologia comuna per a tots els
experiments, mitjançant un informe de metodologia inicial (deliverable 4.1.1). El
document defineix:
●

L’abast dels experiments

●

La rellevància dels reptes seleccionats tenint en compte el marc conceptual del projecte
i els seus vincles amb els ODS

●

L'enfocament per identificar els grups d'interès que han de participar en els experiments
(criteris per identificar-los, paper dels socis i de la comunitat del projecte en general en
la identificació dels grups d'interès)

●

Metodologia i pautes a seguir en els tallers de múltiples parts interessades
Els treballs previstos per a 2022 inclouen l’elaboració, per part del CREDA i els tres socis
mencionats anteriorment, d’informes sobre els resultats dels experiments. Com a líder de
WP4 el CREDA elaborará dos entregables a partir d’aquests informes:
-Un anàlisi comparatiu dels experiments.
-Un model conceptual dirigit a facilitar la governança de xarxes multi actor en entorns
transnacionals com el Mediterrani, al voltant de projectes d’innovació que afrontin reptes
de desenvolupament sostenible.
A banda, el CREDA té previst organitzar a l’abril una reunió de l’aliança per a la innovació
(WP6) a Barcelona; a aquesta trobada s’hi convidaran actors de la quàdruple hèlix que han
participat a les activitats de BLUEBIOMED, així com els altres projectes interreg MED
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implicats en la construcció de l’aliança: B-BLUE, la BLUE GROWTH COMMUNITY i
PANORAMED.
7. CO-FRESH: CO-creating sustainable and competitive fruits and
vegetables value chains in Europe.
El principal objectiu de CO-FRESH és dissenyar i posar a prova enfocaments sistèmics
innovadors per a les cadenes de valor agroalimentàries i aplicar-los a nivell europeu. Per a
això, i de manera col·laborativa, s'empraran eines que permetin promoure aquestes
solucions innovadores en base a noves tecnologies de conservació d'aliments més
sostenibles, noves solucions basant-TIC i nous models organitzacionals i de gestió. Aquests
enfocaments milloraran l'acompliment econòmic, social i ambiental, així com l'eficiència
d'aquestes cadenes de valor, mitjançant la integració intel·ligent d'innovacions
tecnològiques, socials, organitzacionals, gerencials i institucionals. El projecte, va
comenzar al octubre de 2020. El consorci està format en total per 26 actors europeus (de
deu països diferents) claus en la cadena de valor agroalimentària, i està liderat pel Centre
Nacional de Tecnologia i Seguretat Alimentària (CNTA). El projecte compta amb socis que
representen 7 cadenes de subministrament de fruites, hortalisses i altres productes
vegetals amb diferents configuracions, 2 d'elles ubicades a Espanya. En elles es duran a
terme les experiències pilot que permetin avaluar i demostrar els beneficis de les solucions
innovadores desenvolupades i aplicades en el projecte. CO-FRESH utilitzarà l'enfocament
de Recerca d'Intervenció, un mètode que examina els efectes d'una intervenció en un
resultat d'interès per estudiar models d'innovació col·lectiva dins i entre organitzacions.
CREDA té un paper rellevant en la coordinació de les Àrees de Treball 2 i 4. La primera està
centrada en la definició i caracterització dels casos d'estudis, així com de la implementació
de tallers participatius encaminats a que els socis trien de forma consensuada les
innovacions que es van a implementar en els seus respectius casos d'estudi. Durant 2021,
CREDA ha desenvolupat els protocols necessaris per a la caracterització dels casos d'estudi,
activitat que va finalitzar el juny de 2021. Així mateix, CREDA va ser l'encarregat de
dissenyar el Taller que s'ha de portar en cada cas d'estudi a fi que en cada lloc es prioritzin
les potencials innovacions a implementar durant 2022. Finalment, va organitzar un curs
d'entrenament a Castelldefels, a la qual havien d'assistir els líders i socis acadèmics de
suport de cada cas d'estudi a fi de homogenizar tant la manera de realitzar el taller en
cadascun dels 7 casos d'estudi com la informació a recollir. A causa del COVID, aquest curs
s'ha retardat a la primera meitat de l'any 2022.
La segona se centra en l'avaluació de l'impacte de les innovacions. CREDA, s'ocupa
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fonamentalment en el mesurament de l'impacte econòmic i social, així com les
conseqüències sobre el mercat i els consumidors. En el primer cas, CREDA ha desenvolupat
els formularis per a recollir la informació socioeconòmica en cada cas d'estudi i ha
coordinat la recollida de la informació, adaptant-se, en tot cas, a les característiques de
cada cas d'estudi i a la disponibilitat d'informació. Amb relació a l'estudi sobre
consumidors, juntament amb la Universitat de Hohenheim, CREDA ha desenvolupat els
qüestionaris i s'ha procedit a la recollida d'informació, activitat que es completarà durant
el primer trimestre de 2022.
8. NOVATERRA. Integrated novel strategies for reducing the use and impact of
pesticides, towards sustainable Mediterranean vineyards and olive groves.
Aquest projecte té com a objectiu avaluar la disposició dels grups d'interès de la cadena de
valor afegit de la producció de vinya i oliva d'adoptar les alternatives innovadores als
productes fitosanitaris convencionals en el marc de quatre casos pràctics (Portugal,
Espanya, França i Grècia). Es durà a terme una anàlisi risc-benefici per identificar les
barreres i obstacles per adoptar i canviar les pràctiques agrícoles. Amb aquest propòsit, la
investigació consistirà primer en identificar, per a cada sector, els agricultors, així com
altres decisors rellevants que s’encarreguen de seleccionar el tractament fitosanitari a
nivell de granja. Es realitzarà un acurat mapatge dels responsables de la presa de decisions
(inclosa la xarxa multi-actors de les parts interessades) que determinarà el curs d’acció i
l’adopció d’innovació a nivell de granja. Les preguntes rellevants tractades serien: qui
decideix si s’adopta la innovació? Quin és el paper dels agricultors (entre altres actors
rellevants) en les decisions d'adopció?
Un cop mapat el panorama dels decisors, es realitzaran enquestes semiestructurades en
profunditat amb una mostra representativa d’individus seleccionats entre els decisors. Els
qüestionaris semiestructurats amb preguntes obertes s’utilitzaran per analitzar els factors
que afecten la decisió d’adopció i aprofundir en els processos d’adopció i la gestió de la
producció. Els factors d’adopció es classificaran en: a) Característiques dels agricultors:
gènere, educació, edat, experiència, etc. b) Objectius dels agricultors (econòmics,
ambientals i socials), c) Estructura de la granja: ubicació, mida de la granja, tipus de sòl,
maquinària , etc., d) Gestió de les explotacions agràries: ús d’input, diversificació de
conreus, rotació de cultius, etc., e) Factors exògens: preus de producció i d’input, mida del
mercat, subvencions, accés a la informació, costos de transició, reformes polítiques, etc. f)
Actituds i opinions: creences dels agricultors sobre el medi ambient, acceptació a la
comunitat rural, estil de vida, salut i preocupacions ambientals, etc.
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A més, com a objectiu addicional s’avaluarà la disposició a pagar dels consumidors i
analitzar la seva intenció de compra de productes (vi i oli d’oliva) obtinguts amb el control
de malalties o amb un producte de tractaments identificats com sostenibles. També
s’analitzaran els factors que afecten la decisió dels consumidors. En particular, les seves
actituds de risc mitjançant el mètode del preu de llista múltiple (loteries), opinions,
percepcions i trets de personalitat com la Neophobia Technology Food. Per assolir aquest
objectiu, es durà a terme un enfocament de l'experiment Discrete Choice mitjançant una
enquesta a l'estudi de les enquestes de preferències de cada consumidor (1.000
consumidors per estudi corresponents a 5 països). La mostra seleccionada s’estratificarà
per sexe i edat. Els participants haurien de ser parcialment o totalment responsables de la
decisió de compra a nivell familiar. Per reduir el biaix hipotètic del qüestionari, s'inclouran
alternatives com els "Juraments” com a mètodes ex ante per analitzar la " no esbiaixada
disposició a pagar.
Avenços a NOVATERRA: El nostre enfocament clau en el projecte NOVATERRA es centra en
tres àrees: 1) Estimar els costos i beneficis de les innovacions alternatives als productes
fitosanitaris polèmics, 2) Analitzar la disposición dels agricultors d'adoptar les innovacions i
3) Examinar la disposició a pagar dels consumidors per als productes d'aquestes
tecnologies innovadores en quatre països d'estudi de cas (Espanya, França, Grècia i
Portugal). Aquests tres objectius s'aconseguiran utilitzant diverses metodologies i
enquestes de dades i entrevistes .
En el primer objectiu que implica l'anàlisi dels costos i beneficis de les innovacions, estem
treballant en el protocol per recollir dades sobre els ingressos i els costos dels productors
d'olivera i vinya de les zones d'estudi. El nostre objectiu principal és identificar els diferents
costos que suposa la producció d'oliva i vinya en un any mitjà per hectàrea. Això
constituirà la línia de base de la nostra anàlisi cost-benefici de les innovacions alternatives
als productes fitosanitaris controvertits. Fins ara, les innovacions que s'han identificat són
l'ús de robots i mapes intel·ligents per garantir l'aplicació precisa de pesticides a les vinyes.
En la nostra anàlisi, és probable que ens enfrontem a dos escenaris. El primer és on
l'adopció d'innovacions present pel agricultor un cost d'inversió addicional i el segon és on
l'adopció de la innovació no implica cap cost d'inversió sinó un mer canvi de
gestió/enfocament agronòmic. En ambdós casos, s'espera que canviï l'estructura de costos
de l'agricultor i, en conseqüència, els ingressos nets. El nostre CBA tindrà en compte
aquests dos possibles escenaris per garantir que la nostra anàlisi s'aproximi a la realitat. El
protocol per a la recollida de dades està gairebé a punt i aviat estarà disponible per a la
recollida de dades.
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En el segon objectiu que consisteix a analitzar la disposició dels agricultors d'adoptar les
tecnologies alternatives proposades, estem desenvolupant el qüestionari que servirà per a
les nostres entrevistes. La nostra opinió és que, després de tot, potser els agricultors no
són els que prenen les decisions d'adopció quan es tracta de tecnologies innovadores.
Però més aviat altres parts interessades de la cadena de valor, com ara els comercials i la
industria o els tecnics. Davant d'això, hem decidit realitzar una entrevista
semiestructurada amb els nostres grups d'interès per determinar els responsables de
prendre les decisions a l'hora d'adopció dels fitosanitaris en els sectors de vinya i oliva.
Aquest enfocament guiarà el disseny del nostre qüestionari així com l'anàlisi futura. Per
exemple, si resulta que els agricultors no són directament responsables de prendre la
decisió d'adopció, potser hauríem de dissenyar el nostre qüestionari de manera que
puguem arribar a la seva disposició a pagar per aquestes innovacions. L'entrevista
semiestructurada s'està realitzant juntament amb els nostres socis de VITAGORA a França.
Un altre objectiu clau en aquest objectiu és poder predir l'adopció dels agricultors a partir
dels resultats de la nostra voluntat d'adoptar. Això tindrà en compte les característiques
dels agricultors com el seu risc, percepció, actituds, experiència, objectiu, etc. Al final, el
nostre objectiu és poder predir o calcular la probabilitat d'adopció d'innovacions per part
dels agricultors en funció dels seus atributs.
Finalment, també estem dissenyant un qüestionari per comprovar la disposició dels
consumidors a pagar pels productes resutlants de les innovacions alternatives. De
moment, s'ha signat un contracte amb una empresa d'enquesta per dur a terme
l'enquesta. Un cop finalitzat el disseny del nostre qüestionari, començarem la recollida de
dades d'uns 1000 consumidors de les nostres àrees d'estudi..

9. SUSPROMO: Are promotional strategies a barrier to reduce
greenhouse gases emissions from meat products?
l'objectiu principal d'aquest projecte és en primer lloc, analitzar
com responen els diferents segments de la llar a les diferents promocions de vendes, en
particular avaluar l’impacte d’aquestes promocions sobre el consum de productes càrnics i
la contribució d’aquestes estratègies de comercialització per a estimular les missions de
gasos d'efecte hivernacle (GEH). Una pregunta clau a respondre és fins a quin punt les
eines de promoció aplicades a la categoria d'aliments càrnics contribueixen al benestar
social i a crear uns patrons de consum més sostenibles?. En segon lloc, analitzar la
principal característica del comportament de compra de la gent gran i la contribució del
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seu comportament de consum a les emissions reals i futures de GEH. En particular, es
ressaltarà la seva capacitat de resposta a les promocions dels minoristes en comparació
amb els segments d'altres consumidors. S'identificaran les quotes de mercat dels punts de
compra, els tiquets de compra (pressupost, nombre d'articles ...) i la importància relativa
de les marques privades i de productors. Els atributs que les persones grans tenen en
compte a l’hora de comprar i la importància relativa de les promocions de preus
s’avaluaran amb un enfocament específic en el consum de carn. En tercer lloc, avaluar la
disposició de les parts interessades de la cadena de valor afegit de la producció de
pollastre i porcí d’adoptar l’ús de farina d’insectes com a alternatives sostenibles per a
l’alimentació en un futur proper si s’adopta per la normativa de la UE. A més, analitzar les
opinions i actituds dels experts respecte als nivells actuals de producció i consum de carn.
En quart lloc, avaluar la disposició a pagar dels consumidors i analitzar la seva intenció de
compra de productes de porc i pollastre obtinguts amb animals alimentats amb farina
d’insectes com a alternativa sostenible.
Objectiu 1: Analitzar com responen els diferents segments de llars a les diferents
promocions de vendes, en particular, avaluar l'impacte d'aquestes promocions en el
consum de productes carnis i la contribució d'aquestes estratègies de màrqueting sobre
les emissions de gasos Efecte Hivernacle (GEI). Una pregunta clau a respondre és en quina
mesura les eines de promoció aplicades a la categoria dels productes carnis contribueixen
al benestar social i un patró de consum més sostenible? Aquest objectiu ja ha estat
abordat i es pot considerar que està emplenat al 100%.
Objectiu 2: Analitzar les principals característiques del comportament de compra de la
població gran i la contribució del seu comportament de consum a les emissions de GEH
actuals i futures. En particular, cal destacar la seva capacitat de resposta a les promocions
en comparació amb altres segments de consumidors. S'identificaran les quotes de mercat
dels tiquets de compra (despesa total, nombre d'articles…) i la importància relativa de les
marques “blanques” i les del productor. S'avaluaran els atributs que tenen en compte les
persones grans a l'hora de comprar i la importància relativa de les promocions en la
decisió de consum. Aquest objectiu s'ha abordat majoritàriament (80%) tal com es descriu
a la secció de les activitats, quedant pendent de realitzar la segmentació dels resultats per
edats per destacar l'impacte de les promocions i el comportament de compra d'aliments
de la gent gran davant els altres segments dedat.
Objectiu 3: Avaluar la disposició dels agents econòmics (Stakeholders) de la cadena de
valor del sector avícola i porcí per adoptar l'ús de farina d'insectes com a alternativa
sostenible d'alimentació animal si les regulacions de l'EU ho permetessin. Així mateix,
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analitzar les opinions i actituds dels experts sobre els nivells actuals de producció i consum
de carn a la població. Les activitats per al compliment d'aquest objectiu encara no s'han
començat segons el pla de treball però sí que s'ha començat a fer el mapeig dels experts i
els agents econòmics de la cadena de valor (stakeholders) i elaborar el guió dels Focus
Groups ( 20%).
Objectiu 4: Avaluar la disposició a pagar (DAP) dels consumidors i analitzar-ne la intenció
de compra per productes carnis de porc i pollastre obtinguts amb animals alimentats amb
farina d'insectes com una alternativa sostenible d'alimentació animal. Les activitats per
complir aquest objectiu encara no s'han començat segons el pla de treball. Compliment de
lobjectiu (0%).
10. RASCS: Risk assessment for contaminants in seafood
RASCS es un Proyecto que se centra en el intercambio de
conocimiento sobre el campo de los contaminantes en productos marinos entre
organizaciones divulgadoras de conocimiento. Se espera que RASCS promueva y mejore el
desarrollo de capacidades de las 7 instituciones participantes. Por lo tanto, se va a mejorar
la capacidad de evaluación y comunicación de riesgos de 6 países: Italia, Portugal, Francia,
Alemania, Bélgica y España. El proyecto ha sido fundado por La Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria (EFSA por sus siglas en inglés).
Las expectativas de RASCS son ir más allá del intercambio de conocimiento. Se espera
promover el análisis de las metodologías y enfoques actuales en relación a la Evaluación de
Riesgos y comunicación de los riesgos de los contaminantes en productos marinos, para
aumentar la preparación frente a futuros impactos y desafíos. Haciendo esto, se optimizará
el papel de las instituciones y se proporcionará a EFSA y a los estados miembros de la UE
nuestra visión de futuras estrategias sobre estos temas en la UE.
El proyecto se divide en seis paquetes de trabajo, cada uno con unas tareas específicas y en
cada una de ellas hay una o varias de las 7 instituciones encargadas de llevarlos a cabo. El
trabajo del CREDA se centra en el paquete de trabajo número 4 y 5. En el 2021 se
empezaron a hacer trabajos de búsqueda bibliográfica para posteriormente elaborar un
cuestionario y un “choice experiment” que se distribuirá en 3 países de la UE. Además,
también se realizó búsqueda bibliográfica referente a antiguas crisis alimentarias y
estrategias de comunicación de riesgos durante estas crisis.
Por otra parte, el CREDA se ha encargado de elaborar la imagen corporativa del proyecto
creando logos que se utilizarán para los documentos del proyecto, así como en las redes
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sociales que también ha creado el CREDA, la cuales son Twitter, LinkedIn y Researchgate.
Estas redes serán una herramienta para compartir los conocimientos obtenidos durante el
proyecto y el trabajo realizado por parte de todas las instituciones
participantes.
11. LOCALNUTLEG: Developing innovative plant-based addedvalue food products through the promotion of LOCAL
Mediterranean NUT and LEGUME crop
El LOCALNUTLEG és un projecte de 42 mesos amb 20 socis de 8
països (Espanya, Itàlia, Portugal, França, Alemanya, Israel, Turquia, Marroc). La proposta
pretén potenciar els fruits secs i llegums mediterranis locals amb a marca registrada legal
(Denominació d'Origen Protegida (DOP), Indicació Geogràfica Protegida (IGP) o identitat
autòctona mitjançant el desenvolupament de productes alimentaris innovadors de valor
afegit de origen vegetal vinculats a la recuperació l'atractiu de la dieta mediterrània. El
projecte pretén identificar varietats locals de fruits secs i llegums vinculades Cultures
gastronòmiques mediterrànies, aportant proteïnes alternatives i màxima quantitat de
nutrients i compostos bioactius i adoptant-los en les dietes mediterrànies mitjançant el seu
ús en lactis d'origen vegetal anàlegs, farines potencials d'origen vegetal per a fleca i pasta i
plats tradicionals preparats de valor afegit. El LOCALNUTLEG desenvoluparà: i) Casos
pràctics per a la producció d'aliments vegetals innovadors i saludables productes mitjançant
l'adopció de processos innovadors per arribar a productes d'alta qualitat. ii) Demostració de
l'ús del local varietats de fruits secs i llegums per augmentar la gamma de productes
vegetals a nivell mediterrani. iii) Negoci adequat models per al desenvolupament d'una
estratègia de comercialització i explotació de tots els nous productes desenvolupats.
LOCALNUTLEG s'organitza en 5 WPs interconnectats. WP1 està dedicat a inventari de
varietats de fruits secs i llegums procedents dels diferents Països participants; resultarà
també complet fitxa nutricional, per tal de classificar els cultius per a aplicacions
alimentàries. WP2, WP3 i WP4 se centren en el desenvolupament de productes alimentaris
innovadors basats en els fruits secs i llegums més interessants caracteritzats en WP1. EL
WP2 s'ocupa d'anàlegs lactis d'origen vegetal, WP3 amb fleca i productes de pasta
productes, i WP4 amb plats preparats. El disseny dels aliments seguirà un esquema
experimental comú, tenint en compte les expectatives dels consumidors i les cultures
gastronòmiques mediterrànies. WP2, WP3 i WP4 donaran com a resultat a almenys 20
prototips de productes optimitzats, dels quals almenys 7 prototips es realitzaran també a
escala industrial, gràcies a la cooperació de les nombroses pimes implicades en
LOCALNUTLEG. Això permetrà la presentació dels productes en el mercat durant les fires i
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el desenvolupament d'estudis de consumidors, als quals WP5 està dedicat sota la
responsabilitat de CREDA. A més, tots els socis participaran en el WP6 (líder: MÉS), centrat
en la difusió, comunicació i explotació, i WP7 (líder: IRTA) per a la direcció del projecte i el
consorci coordinació. A la secció 3 s'informa una descripció més detallada de tots els WP.
Amb responsabilitat de CREDA, Els objectius principals del WP5 són analitzar la preferència
(disposició a pagar i intenció de compra) i l'acceptació (sensorial) dels consumidors envers
els els diferents productes alimentaris amb valor afegit d'origen vegetal. A més, també
s'abordaran els factors que afecten el comportament dels consumidors i la decisió de
compra. En segon lloc, avaluar les estratègies de màrqueting viables (producte, lloc, preu i
promoció) per oferir als grups d'interès pautes per crear valor afegit i adaptar les demandes
del mercat i analitzar les seves opinions sobre les estratègies d'exploració del mercat. Dels
20 prototips previstos dins de LOCALNUTLEG, es seleccionaran almenys set casos pràctics a
partir d'un cribratge inicial dels productes utilitzant els criteris d'acceptació sensorial i la
representació de les pimes entre el consorci.
l'any 2021 s'han dut a terme diverses accions i activitats per preparar la primera activitat
principal (Tasca 5.1) del panell entrenat d'avaluació hedònica d'un conjunt de productes
desenvolupats a LOCALNUTLEG. En aquest context, es va elaborar un qüestionari obert
(https://creda.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9XebA6Yg51MkjX0) que es va compartir amb
tots els socis responsables del desenvolupament dels productes innovadors dels altres WP.
El qüestionari va intentar identificar quants productes, quantes variacions i una breu
descripció de les innovacions desenvolupades a LOCALNUTLEG. El qüestionari tenia com a
objectiu identificar el nombre final dels productes que s'havien d'incloure en l'estudi de
panell entrenat (Tasca 5.1) i en l'experiment d'acceptació i disposició a pagar dels
consumidors (Tasques 5.2 i 5.3). El qüestionari va ser respost per 12 socis i, com a resultat,
es van identificar 35 productes i 78 variacions.
A més, conjuntament amb l'activitat descrita anteriorment, es va realitzar una revisió de la
literatura per tal d'actualitzar els coneixements sobre l’enfocament metodològic aplicat per
descriure els productes seleccionats i disposar d'un primer protocol comú per a l'avaluació
sensorial. S'ha elaborat el formulari de consentiment i aprovació ètica per tal d'aprovar el
protocol i els qüestionaris dels estudis de consumidors. La versió final d'aquesta aprovació
ètica no es va compartir amb els socis fins a la selecció final dels productes que participaran
en la tasca 5.2 i 5.3.
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12. LAB4SUPPLY. Multi-Agent Agri-Food Living Labs For New
Supply Chain Mediterranean Systems. Towards More Sustainable
And Competitive Farming Addressing Consumers’ Preferences And
Market Changes
LAB4SUPPLY és un projecte de recerca i desenvolupament liderat pel CREDA que té com a
objectiu proporcionar als petits agricultors mediterranis una solució pràctica per fer front a
les dificultats actuals. El projecte oferirà oportunitats i solucions alternatives de caràcter
innovador i viable que permetin als petits agricultors augmentar la seva competitivitat i
rendibilitat, utilitzant cadenes de subministrament agroalimentàries optimitzades i
millorant la capacitat d'adaptació als canvis inesperats del mercat, que alhora siguin
percebuts millor pels consumidors.
Els principals objectius del projecte són: 1) Mapejar les actuals cadenes de valor afegit de
cinc productes clau seleccionats en quatre casos d'estudi (tomàquets a Espanya, llet i carn
de cabra a Algèria, castanyes a França i garrofes al Marroc), així com un producte comú
(les figues en aquests quatre països). 2) Dissenyar i desenvolupar una metodologia
innovadora per a analitzar les cadenes de subministrament seleccionades que integri
indicadors econòmics, socials i mediambientals. 3) Comprendre el comportament dels
consumidors, les seves opinions i la seva disposició a comprar i pagar més pels productes
alimentaris sostenibles. 4) Constituir un Living Lab (LL) de l'Ecosistema d'Innovació
Agroalimentària (EIA) com a espai per a la recollida d'informació del sector alimentari i per
a la transferència i l'aplicació dels nous models optimitzats. 5) Crear dos nivells d'interacció
entre els agents de la cadena de valor agroalimentària: d’una banda, una plataforma física
(Agri-food Multi-Stakeholder Platform) i, de l’altra, una eina digital de suport a la presa de
decisions (DSS), per maximitzar l'abast dels resultats del projecte i arribar als usuaris
objectiu.
El projecte LAB4SUPPLY està format per 9 socis de 7 països diferents de l'àrea
mediterrània (Espanya, França, Itàlia, Grècia, Egipte, Algèria i el Marroc). El Consorci està
format per perfils de diversa naturalesa: PIMES amb experiència tecnològica avançada en
solucions TIC (HORTA, SMARTEC), especialistes en cadenes de valor agroalimentàries i en
agroeconomia (CREDA, USMS, ENSA, CIHEAM), especialistes en activitats d'acceptació del
consumidor (AUA) i tecnòlegs de productes agroalimentaris (INRA-MORROCO, MMU). El
projecte, amb data d’inici l’1 de juliol de 2021 i finalització el 30 de juny de 2024, està
finançat en el marc del PRIMA – SECCIÓ 2 per les Agències Nacionals participants dins de la
Convocatòria 2020 –a Espanya, pel Ministeri de Ciència i Innovació.
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El CREDA és la institució encarregada de coordinar el projecte LAB4SUPPLY. Pel que fa als
paquets de treball científic, CREDA lidera la creació de la Plataforma d’Agents
Agroalimentaris a nivell territorial i mediterrani i la creació dels Living Labs. Alhora, el
Centre participa en les següents tasques: 1) la revisió, mapeig i anàlisi de la cadena de
valor agroalimentària, 2) la selecció dels indicadors de sostenibilitat per a l’avaluació de la
cadena, 3) l’anàlisi dels objectius, limitacions i oportunitats dels agricultors i la resta
d’agents econòmics de la cadena en la comercialització dels productes analitzats, 4) el
disseny i testeig de l’eina TIC i 5) la comunicació i difusió dels resultats del projecte.

2.2. Contractes i encàrrecs de serveis R+D+T
2.2.1. Observatoris i Encàrrecs de serveis R+D+T
2.2.1.1. Listat de projectes
1. Títol del projecte: Observatori de la Vinya, el Vi i el Cava a Catalunya
-

Entitat

finançadora:

Departament

d’Agricultura,

Pesca

i Alimentació. Generalitat de Catalunya

-

Durada: gener 2021 - desembre 2021

-

Pressupost finançat: 38.365,60€

-

Investigador coordinador: Cristina Escobar

Ramaderia,

2. Títol del projecte: Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya del
Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya
-

Entitat

finançadora:

Departament

d’Agricultura,

Pesca

i Alimentació. Generalitat de Catalunya

-

Durada: gener 2021 - desembre 2021

-

Pressupost finançat: 44,500.00€

-

Investigador coordinador: Cristina Escobar

Ramaderia,

2.2.1.2. Descripció dels projectes
1. Observatori de la Vinya, el Vi i el Cava a Catalunya

En aquest catorzè any de funcionament de l’Observatori de la Vinya, el Vi i el Cava, des del
CREDA-UPC-IRTA, es realitzen quatre informes trimestrals, tal i com s’ha establert en el
seu funcionament. Els informes trimestral es lliuren al Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural (DACC) i a l’ Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), en els
mesos de març, juny, setembre i desembre.
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Els informes de l’Observatori de la vinya, el vi i el Cava es publiquen al web del DACC, en la
seva secció de Vitivinicultura (Estadístiques). La informació que contenen els informes és
divulgativa i es dóna en format gràfic – numèric. En tots els casos s’inclou un apartat de
seguiment de preus al consum. Els continguts dels informes publicats en el 2021 es
descriuen a continuació:
El primer informe del 2021 presenta l’evolució de la producció del sector vitivinícola
català. La informació correspon a les darreres dades estadístiques del sector vitícola
(superfícies, viticultors i produccions de raïm) i del sector vinícola (producció de vi i cava).
Aquesta informació proporciona un seguiment sectorial des del punt de vista productiu.
L’informe inclou el seguiment de l’enquesta d’actituds d’una mostra d'explotacions
vitícoles a Catalunya. L’enquesta planteja, a partir d’una sèrie de preguntes de valoració
(escala de 0 a 10), el grau d’acord sobre diferents aspectes de la seva activitat, com per
exemple, com a aspecte general, la bona marxa de la seva activitat vitícola.
El segon informe del 2021 conté una actualització de les estadístiques de comerç exterior
de vi català. Es desglossen les importacions i exportacions segons tipologia de vi, i
s’identifiquen les destinacions del vi comercialitzat. Addicionalment, l’informe inclou els
resultats de la mostra d’explotacions de la Xarxa Comptable Agrària de Catalunya (XCAC),
vinculada a l’Observatori de la vinya, el vi i el cava. Concretament, s’introdueixen l’anàlisi
econòmic de les explotacions vitícoles i els resultats econòmics per varietat de raïm de
l’any 2019.
El tercer informe del 2021 recull un anàlisi econòmic – financer de les indústries del sector
vinícola català i espanyol, en el que s’utilitzen les darreres dades comptables disponibles
(any 2019). Les empreses catalanes i espanyoles es diferencien en 4 grups, en funció de
l’import de la seva xifra de vendes, mantenint l’estructura presentada en d’altres ocasions.
Enguany, com a novetat, es realitza un recull de les dades comptables de les indústries
recollides per l’Observatori, i que comprenen el període 2007-2019.
El quart informe del 2021 presenta un recull de la campanya del 2021, que comptabilitza
les pesades de raïm entrades als cellers i les distribueix segons les primeres destinacions.
L’informe també recull els resultats de comercialització de vi i cava per part de les
Denominacions d’Origen del territori, tant al mercat estatal com a l’exterior.
En aquest informe també s’incorporen les darreres dades de consum de vi a la llar a
Catalunya, fins al darrer període disponible, Juny del 2021. Per tal d’aprofundir en
l’impacte esdevingut de la pandèmia del coronavirus en el consum de vi, s’introdueixen les
evolucions del consum de vi per trimestres, continuant amb la comparativa iniciada en
l’edició del 2020. En aquesta ocasió, es compara el total anual mòbil del darrer període
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disponible 2021, amb les xifres de l’any anterior, per tal d’identificar l’efecte en el temps
en els canvis de consum.
2. Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya
del Departament d’Agricultura de la Generalitat de
Catalunya
L’any 2021 el CREDA ha continuat donant suport tècnic a l’Observatori Agroalimentari de
Preus de Catalunya (OAPC) del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
(DACC) de la Generalitat de Catalunya, concretament, en relació a l’estadística Preus
sectorials de referència de la fruita de pinyol, fruita de llavor i fruita seca.
Les tasques realitzades durant aquest any per aquest encàrrec es poden resumir en:
●

actualització del sistema per recollir i gestionar els preus que
faciliten les empreses col·laboradores (centrals fructícoles i
trencadores de fruita seca) de fruita de pinyol del 2021 i de fruita de
llavor i seca de la campanya 2021/2022;

●

recepció setmanal (fruita de pinyol i de llavor) i quinzenal (fruita
seca) dels preus i integració en la corresponent base de dades.
Revisió de la informació rebuda i càlcul dels preus mitjans
ponderats. Elaboració de la informació de preus per publicar a la
pàgina web del DACC i per enviar a les empreses col·laboradores;

●

interlocució amb les empreses col·laboradores per ajudar-les a
resoldre qüestions tècniques i metodològiques relacionades amb el
procés de recollida de preus;

●

interlocució amb els desenvolupadors de l’aplicació online del DACC
per recollir preus. Revisió del funcionament de l’aplicació;

●

elaboració d’informes a petició del Gabinet Tècnic del DACC sobre
l’evolució dels preus de referència;

●

participació a petició del DACC en reunions per tractar qüestions
relacionades amb aquesta estadística.

2.2.2. Contractes
2.2.2.1. Llistat de projectes
1. Títol del projecte: MALBARATAMENT VIGILANCIA 2021: Prevenció de pèrdues i
malbaratament alimentari (PMA): vigilància tecnològica.
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-

Entitat finançadora: Subcontractació IRTA/DACC

-

Durada: febrer – desembre 2021

-

Pressupost finançat: 6.000€

-

Investigador coordinador: Djamel Rahmani

2. Títol del projecte: MALBARATAMENT ALIMENTARI EN L’HORTA: Diagnosi de les
pèrdues i el malbaratament alimentari al sector hortícola de la carxofa i el tomàquet:
quantificació, impacte ambiental i econòmic.
-

Entitat finançadora: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural. Generalitat de Catalunya

-

Durada: febrer – desembre 2021

-

Pressupost finançat: 42.900€

-

Investigador coordinador: Djamel Rahmani

3. Títol del projecte: L'Economia Blava a Catalunya. Aproximació al dimensionament
econòmic dels sectors marítims.
-

Entitat finançadora: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural.Generalitat de Catalunya.

-

Durada: Abril 2021 – Marzo 2022

-

Pressupost finançat: 50.000€

-

Investigador coordinador: Martín Alba

4. Títol del projecte: Informe SAC: Elaboració de l’Informe del sistema agroalimentari
a Catalunya
-

Entitat finançadora: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural.Generalitat de Catalunya

-

Durada: Gener 2021 – Desembre 2021

-

Pressupost finançat: 35.000€

-

Investigador coordinador: Cristina Escobar

5. Títol del projecte: Redacció del Pla Anual de Recerca, Innovació i Transferència
Agroalimentària a Catalunya 2021-2030 (PRITAC 2030)
-

Entitat finançadora: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural.Generalitat de Catalunya. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació.

-

Durada: Gener – Desembre 2021

-

Pressupost finançat: 65.000 €

-

Investigador coordinador: José M. Gil Roig
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6. Títol del projecte : Indicadors Sostenibilitat DOP-IGP
-

Entitat finançadora: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural. Generalitat de Catalunya.

-

Durada : Juny-Desembre 2021

-

Pressupost finançat: 20.000 €

-

Investigador coordinador: José María Gil Roig

7. Títol del projecte: Proposta del disseny de l’observatori agroalimentari de Catalunya
(PEAC).
-

Entitat finançadora: Universitat Politècnica de Catalunya

-

-Durada: Gener-Desembre 2021

-

-Pressupost finançat: 46.800 €

-

-Investigador coordinador: Djamel Rahmani

8. Títol del projecte : Mesures agroambientals i climàtiques del Departament d’Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC)
-

Entitat finançadora: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural. Generalitat de Catalunya.

-

Durada : Juny-Desembre 2021

-

Pressupost finançat: 50.000 €

-

Investigador coordinador: Ibtissem Taghouti

9. Títol del projecte: Sacrifici HALAL: Sacrifici sense atordiment a Catalunya ?
-

Entitat finançadora: subcontractació IRTA/DARP

-

Durada: Gener 2020 - Abril 2021

-

Pressupost finançat: 14.500€

-

Investigador coordinador: Djamel Rahmani

10. Títol del projecte: Vilanova: Pla Estratègic Per a la Dinamització del sector primari a
Vilanova i la Geltrú
-

Entitat finançadora: Ajuntament de Vilanova

-

Durada: Octubre 2020-Juny 2021

-

Pressupost finançat: 9.917 €

-

Investigador coordinador: David Fernández Guerrero

11. Títol del projecte: La Participació Catalana en Línies i Programes de Finançament
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Europeu
-

Entitat finançadora: Departament d'Acció Exterior i Govern Obert. Generalitat
de Catalunya.

-

Durada: Juny – Desembre 2021

-

Pressupost finançat: 6.205 €

-

Investigador coordinador: Martín Alba

12. Títol del projecte: Esquema de la cadena de valor del melocotón y la nectarina en
España.
Campañas 2018 y 2019
-

Entitat finançadora: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Gobierno de España.

-

Durada: Maig – Desembre 2022

-

Pressupost finançat: 14.800 €

-

Investigador coordinador: José M. Gil Roig

14. Títol del projecte:Determinación de las opiniones y percepciones de la RED de
AGENTES del proyecto COPPERPLACE mediante técnicas cualitativas
-

Entitat finançadora: Plataforma Tecnológica del Vino (PTV)

-

Durada: Abril 2021 -Desembre 2022

-

Pressupost finançat: 6.000 €

-

Investigador coordinador: Cristina Escoba

15. Títol del projecte: Pla Estratègic d’Agricultura Sostenible de Sant Boi de Llobregat
-

Entitat finançadora: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

-

Durada: Setembre 2021-Juny 2022

-

Pressupost finançat: 14.750€

-

Investigador coordinador: José M. Gil Roig

16. Títol del projecte: Proposta per a l’elaboració d’un estudi de posicionament de la
Universitat Politècnica de Catalunya segon la seva participació en projectes europeus
-

Entitat finançadora: Universitat Politècnica de Catalunya

-

Durada: Juny – Desembre 2021

-

Pressupost finançat: 12.000€

-

Investigador coordinador: Martín Alba
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17. Títol del proyecto : Estudi per analitzar els costos del cultiu de la carxofa
-

Entitat finançadora: Diputació de Barcelona.

-

Durada : Maig-Desembre 2021

-

Pressupost finançat: 9.000 euros

-

Investigador coordinador: Bouali Guesmi

18. Títul del projecte : Socio-Economic Assessment of low dietary crude protein in pigs
with supplemental feed grade amino acids (Ajinomoto)
-

Entitat finançadora: IRTA

-

Durada : Abril-Desembre 2021

-

Pressupost finançat: 10.500 euros

-

Investigador coordinador: Bouali Guesmi

19. Títol del projecte: Digitalització en la cadena de valor de l’alimentació. Necessitats
de les persones i reptes del teixit empresarial als municipis de Castelldefels, Gavà i
Begues
-

Entitat finançadora: Ajuntament Castelldefels

-

Durada : Abril-Desembre 2021

-

Pressupost finançat: 14.995 €

-

Investigador coordinador: Cristina Escobar

20. Títol del projecte: Impacte de la COVID-19 al comportament dels consumidors de la
província de Barcelona?
-

Entitat finançadora: Diputació de Barcelona (DIBA).

-

Durada : Abril-Desembre 2021

-

Pressupost finançat: 14.000 €

-

Investigador coordinador: Djamel Rahmani
2.2.2.2. Descripció dels projectes

1. Prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari
(PMA) de la vinya, l’ametlla i el tomàquet: vigilància
tecnològica.
L’objectiu principal de l’estudi és establir una metodologia per identificar les oportunitats
de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari reduint els residus alimentaris

35

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021
de major rellevància al sector agroalimentari de Catalunya. Per complir amb aquest
objectiu, l’estudi es centra en tres subsectors agroalimentaris.
El present estudi pren com a punt de partida la publicació del projecte H2020 REFRESH on
s’identifiquen els 20 fluxos de residus de la indústria agroalimentària a Europa més
rellevants en quan al potencial de prevenir-los (prevenció dels residus alimentaris, les
pèrdues i el malbaratament alimentari) aprofitar-los com a productes o valoritzar-los com
a residus. A partir dels 20 fluxos de residus alimentaris identificats per REFRESH, s’ha
analitzat la rellevància dels sectors agroalimentaris als quals pertanyen. S’han considerat
tres criteris per comparar els diferents sectors dintre del sector agro-industrial i de la
transformació a Catalunya: 1) importància econòmica del sector a Catalunya, 2) volum de
residus alimentaris generats pel sector i 3) potencial d’aprofitament (prevenció dels
residus alimentaris) per al consum humà o animal.
S’ha realitzat una cerca de les oportunitats de prevenció en cadascun d’aquests sectors i
els resultats obtinguts es presenten en format fitxes recopilant les oportunitats
d’aprofitament identificades. En els tres sectors seleccionats, les fitxes s’han centrat en
oportunitats d’aprofitament en la baula de transformació.
L’objectiu de les fitxes és facilitar l’accés a la informació clau per a la seva posterior
explotació per a impulsar iniciatives concretes de prevenció de generació de residus
alimentaris.
Aquest projecte s’ha fet en col·laboració amb l’equip de Vigilància Tecnològica de l’IRTA.
Els resultats es penjaran al web del DARP a l’apartat de malbaratament alimentari
2. Diagnosi de les pèrdues i el malbaratament
alimentari al sector hortícola de la carxofa i el
tomàquet: quantificació, impacte ambiental i econòmic
L’objectiu d’aquest estudi és fomentar el coneixement sobre la quantificació i prevenció
dels residus alimentaris, les pèrdues i el malbaratament alimentari en la cadena de valor
del sector hortícola de la carxofa i del tomàquet a Catalunya, abordant la cadena de valor
des de la producció primària, fins al comerç a l’engròs en destí, passant pel comerç a
l’engròs en origen, la transformació, i la xarxa de distribució gratuïta a Catalunya.
Els objectius específics de l’estudi són:
-

Realitzar una quantificació de les pèrdues i el malbaratament alimentari
(PMA) en el sector hortícola de Catalunya de la carxofa per la campanya
2019-2020 i del tomàquet per la campanya 2020

-

Identificar les principals causes de les PMA

-

Realitzar l’avaluació de l’impacte ambiental de les PMA

36

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021
-

Realitzar estimació de l’impacte econòmic de les PMA

Les activitats principals de l’estudi han sigut:
-

Estudi del sector hortícola de la carxofa i el tomàquet: Anàlisis de fonts de
dades diverses per obtenir dades de producció i gestió de residus. Revisió de
literatura existent sobre quantificacions de pèrdues i malbaratament
alimentari a altres regions. Es van realitzar entrevistes exploratòries en
profunditat a agents clau dels dos sector i realitzar dos qüestionaris adaptats
al sector de la carxofa i del tomàquet.

-

Cadena, diagrama de fluxos: Explorar i caracteritzar la cadena de valor de la
carxofa (cadena llarga i curta) i el tomàquet (aire lliure i hivernacle) a
Catalunya. A partir de l’anàlisi de bases de dades, les entrevistes realitzades a
agents clau de les diferents baules a Catalunya, tant de carxofa com del
tomàquet, i els qüestionaris, s’ha dibuixat la cadena de valor de la carxofa
diferenciada en comercialitzacio en cadena llarga i cadena curta, i la cadena
de valor del tomàquet diferenciada en el cultiu en aire lliure i en hivernacle,
també s’han quantificat els fluxos (en massa) de les baules. Es tindran en
compte les diagnosis anteriors per tal de poder comparar resultats.

-

Quantificació dels volums de PMA a cada baula per cada cultiu: es va enviar
un qüestionari online als actors clau de la cadena de valor de la carxofa, i un
altre qüestionari online als actors clau de la cadena de valor del tomàquet:
tots els productors, totes les centrals, tots els majoristes, totes les empreses
transformadores. A continuació, es van extrapolar els resultats per tot
Catalunya de la següent manera: en base als resultats de les entrevistes, dels
qüestionaris i dels estudis de cas, es va estimar una xifra de PMA en
percentatge per a cada baula d’estudi. El percentatge de PMA obtingut es va
aplicar a les dades obtingudes a la cadena realitzada a la “Cadena, diagrama
de fluxos”.

-

Anàlisi de l’impacte ambiental (realitzat pel GIRO-IRTA): Aplicació normatives
ISO (ISO-14040, 2006) i PEF (EC 2017) i realització de l’anàlisi del cicle de
vida.

-

Es va desenvolupar, també, una eina de quantificació ambiental.

-

Estimació de l’impacte econòmic: aproximació de l’impacte econòmic de les
PMA obtingudes en cada etapa estudiada en base a preus publicats en bases
de dades i les respostes obtingudes dels qüestionaris per cada tipus de cultiu.

-

Avaluació participativa dels resultats: realització de dues taules d’actors clau,

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021

37

un per la carxofa i un pel tomàquet, per fer devolució dels resultats i per
validar-los. La taula d’actors de la carxofa es va celebrar el día 29 de juny del
2021 a l’Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona
(EEABB), on van participar en total sis actors clau de la baula de PP, CED i
distribució gratuïta. La taula d’actors clau del tomàquet es va celebrar el dia
29 de setembre del 2021 al centre de recerca d’IRTA-Cabrils, on van
participar un total de 9 actors clau de la baula de PP, CEO, CED i distribució
gratuïta.
-

Redacció de l’informe final: elaboració de l’informe amb els resultats i
conclusions on es va incorporar una discussió sobre potencials punts de
prevenció i reducció de les PMA tant pel sector de la carxofa com pel sector
del tomàquet, així com punts crítics de cada baula on es causen PMA.

S’ha fet en col·laboració amb el GIRO, el grup d’Anàlisi de Cicle de Vida de l’IRTA. Per
complir els objectius s’ha emprat una metodologia mixta, adoptant quatre mètodes
diferents: explotació de bases de dades secundàries, entrevistes semiestructurades a
agents clau del sector, qüestionaris dirigits a experts del sector i taula d’experts. Pel càlcul
de l’impacte econòmic s’ha desenvolupat un mètode en base a la literatura. I el GIRO ha
aplicat l’eina de d’Anàlisi de Cicle de Vida per la part ambiental. Els resultats del treball
s’han presentat en un informe tècnic i un resum executiu.

3. L'Economia Blava a Catalunya. Aproximació al
dimensionament econòmic dels sector marítims.

L’objectiu d’aquest estudi va ser donar continuïtat al treball començat durant l’any 2019
d’obtenir una aproximació anual al pes econòmic dels sectors vinculats a l’economia blava
a Catalunya.
El treball analitza diverses fonts d’informació secundaria:
·

IDESCAT (amb dades de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, de

l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural
d'empreses del sector serveis, de l'INE, i de l'Estadística estructural de la construcció del
Ministeri de Foment).
· Instituto Nacional de Estadística (INE): Estadística de despesa del turisme.
· Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (enquesta econòmica de la pesca marítima i
de l’aqüicultura)
· DACC (estadístiques de pesca i aqüicultura).
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· Seguretat social (nombre d’afiliats)
· SABI
Els subsectors inclosos segueixen la mateixa classificació i metodologia utilitzada en el
Blue Economy Report de la UE. Aquest sector son: Recursos marins vius (Pesca marítima;
Aqüicultura; Processament i distribució); Activitats portuàries (Ports i emmagatzematge;
Construcció d'obres hidràuliques); Construcció naval (Construcció naval; Equips i
maquinària navals); Transport Marítim (Expedició i transport); Turisme de costa
(Allotjament; Transport i Altres despeses)
A més a més, durant 2021, el treball va incorporar una anàlisis de dos subsectors
específics que van requerir sol·licitar informació primària via enquestes i/o entrevistes.
Aquest subsectors són: el Centres d’Activitats Marítimes i Recreatives (CAMs) i l’activitat
de Dessalinització a Catalunya.
Les enquestes als centres d’activitats marítimes i recreatives va precisar elaborar un cens
d’aquestes que no va estar disponible fins setembre de 2021. Durant l’últim trimestre de
2021 es va dissenyar els qüestionaris i es van realitzar les proves piloto d’aquests.
L’enquesta es va distribuir durant inicis de 2022. Els resultats s’obtindran durant 2022.
D’altra banda el CREDA col·labora de manera permanent amb la Direcció General de
Política Marítima i Pesca Sostenible en la implementació d’un projecte tècnic de
cooperació entre aquesta Direcció i l’IDESCAT per elaborar i publicar indicadors
d’economia blava a Catalunya (inclosos en el Pla Estadístic de Catalunya). D’aquesta
col·laboració es van realitzar presentacions conjuntes en congressos internacionals
reconeguts.

4. Informe SAC: Elaboració de l’Informe del sistema
agroalimentari a Catalunya

El sistema agroalimentari català (SAC), entès àmpliament, engloba totes les activitats
destinades a la producció de matèries primeres agràries, forestals i pesqueres, així com
les relacionades amb la seva transformació, comercialització, consum i activitats auxiliars
necessàries per a realitzar aquests processos. El SAC és un dels sectors més importants de
l’economia catalana, generant més de 63.000 milions d’euros i ocupant aproximadament
a 578.000 persones, el que suposa entorn el 14% i el 15% respectivament de l’economia
catalana.
El present treball recull els principals indicadors econòmics en una segona edició, que
actualitza l’edició presentada en el 2020, que neix amb vocació de continuïtat i amb la
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finalitat d’anar reflectint les transformacions que es vagin adoptant per encarar les noves
necessitats de la societat i la creixent disponibilitat de les innovacions que afecten tant a
productes i processos productius com als mecanismes de gestió. Aquest és el primer
treball que, malgrat la importància del SAC en l’economia catalana, contempla un anàlisi
global del sistema en el seu conjunt.
Aquest informe s’estructura en 8 capítols. D’aquests, els cinc primers es dediquen a
analitzar les diferents baules del sistema, mentre que els tres restants tenen un caràcter
transversal.
El capítol 1 intenta oferir uns indicadors globals de l’activitat del sistema agroalimentari a
Catalunya. S’inicia amb una descripció del context econòmic en el qual el SAC ha
desenvolupat la seva activitat. A continuació, es defineix la dimensió del SAC i s’analitzen
els principals indicadors globals.
El capítol 2 analitza el comportament del sector primari a través de les seves principals
macromagnituds, com són el valor de la producció, el valor afegit brut (VAB), la renta
agrària, l’ocupació i els preus.
Els capítols 3 i 4 es dediquen a la indústria agroalimentària i distribució, tant majorista
com detallista respectivament. L’estructura és similar a la que s’ha comentat per al sector
primari. En primer lloc, s’analitza l’evolució del nombre d’empreses, per a posteriorment
avançar-se en l’anàlisi d’indicadors que donen una idea de la importància econòmica
d’aquestes dues baules de la cadena de valor agroalimentària. Així, s’analitza l’evolució
del volum de negoci així com la del valor afegit brut (VAB), l’ocupació i els preus.
El capítol 5 analitza l’evolució del consum alimentari. El capítol s’estructura en tres parts.
La primera és descriptiva i estudia l’evolució del consum d’aliments a Catalunya i a
Espanya, tant en volum en com en valor. La segona analitza la sostenibilitat i la qualitat
nutricional de la dieta catalana, sempre comparant-la amb l’espanyola. En aquest sentit,
en primer lloc, s’analitza l’evolució de les emissions equivalents de CO2 associats a la
dieta catalana per a, en segon lloc, centrar-se en determinar si es pot caracteritzar o no la
dieta catalana com una dieta equilibrada, comparant la ingesta de macronutrients i
micronutrients amb les recomanacions realitzades per experts nutricionals. La tercera
part del capítol 5 aborda, de manera aproximada amb la informació existent, el nivell
d’autosuficiència alimentària a Catalunya. Així, es defineix els conceptes de taxa
d’autosuficiència i taxa de consum local.
El capítol 6 constitueix el primer dels capítols transversals comentats anteriorment. En
aquest cas, s’analitza la competitivitat exterior del sistema agroalimentari català. Similar
als capítols anteriors, a la primera part es descriu l’evolució de les exportacions i
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importacions agroalimentàries catalanes, així com el saldo comercial i la taxa de
cobertura. A la segona part es defineixen alguns dels indicadors de la competitivitat més
utilitzats en informes anàlegs i s’analitza la seva evolució comparant la situació de
Catalunya i Espanya. Com a novetat, en aquest capítol s’introdueix una reflexió sobre
l’impacte de la COVID-19.
A més a més de la competitivitat exterior, un dels indicadors que permet analitzar la
sostenibilitat econòmica futura del sistema agroalimentari català és el seu esforç i
intensitat innovadora. A aquest aspecte es dedica el capítol 7, que descriu la intensitat
innovadora de les empreses agroalimentàries a Catalunya i a Espanya.
El capítol 8 es dedica a analitzar el comportament dels preus al llarg de la cadena
comercial. En aquesta ocasió, el seguiment s’ha establert per a tres productes frescos
atenent a la seva importància econòmica a Catalunya.

5. Redacció del Pla Anual de Recerca, Innovació I
Transferència Agroalimentària a Catalunya 20212030 (PRITAC 2030).
Durant 2021, CREDA conjuntament amb el DACC van finalitzar la redacció Pla Anual de
Recerca, Innovació I Transferència Agroalimentària a Catalunya 2021-2030 (PRITAC 2030)
que es va construir sobre la base de 6 fases:
1) Anàlisi dels antecedents (PRITAC 2013, Marc de referència i Diagnòstic): Aquesta
secció inclou els aprenentatges i resultats de l’anterior Pla, una contextualització
dels marcs de referència del sistema de coneixement i del sector agroalimentari i
forestal català i un diagnòstic de la situació actual d’ambdós sistemes en el qual
s’han analitzat les principals dades econòmiques, científiques i d’innovació.
2) Anàlisi d’amenaces i oportunitats de futur: L’anàlisi de les principals estratègies i
agendes globals i europees permet identificar les principals amenaces i
oportunitats de futur del sector segons la seva situació actual. Aquests es poden
observar a l’anàlisi DAFO realitzat i van ser contrastats i aplicats a la realitat
catalana a través de 20 sessions de treball realitzades amb més de 200 experts i
actors clau del sector entre els mesos de febrer i novembre del 2020.
3)

Formulació dels objectius del PRITAC 2030: L’anàlisi dels punts anteriors va
permetre identificar els objectius estratègics del PRITAC 2030, desglossats alhora
en objectius operatius per a una millor categorització, i els quals s’aborden al
present document

4)

Proposta d’actuacions: Una vegada identificats i determinats els objectius
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estratègics i específics, es plantegen una sèrie d’actuacions per tal d’assolir-los. Per
plantejar aquestes actuacions i instruments es va utilitzar informació del DAFO, de
les actuacions del PRITAC 1, de les propostes recollides en els tallers prèviament
comentats i d’altres documents de referència.
5)

Sistema d’avaluació i monitoratge : Per mesurar el grau de compliment de les
propostes generades, s’han definit una sèrie d’indicadors. Aquests s’han classificat
en dues categories: 1) macroindicadors del sistema d’innovació agroalimentari (per
mesurar els impactes); i 2) microindicadors de seguiment de l’execució de les
actuacions (per mesurar implementació i resultats obtinguts). Alguns d’aquests
indicadors, sobretots els de sistema, ja estan definits gràcies al diagnòstic realitzat,
igual que amb indicadors d’actuacions de continuïtat.

6) Pla d’implementació: En aquest es consideraran totes les fites que ha d’assolir el
PRITAC 2030, controlant el seu compliment i calendaris i millorant el seu ús i
implementació amb Revisions anuals dels indicadors tant de sistema com
d’actuacions, una avaluació intermèdia (2026) i una avaluació final.
El procés de redacció del Pla s'ha anat actualitzant durant 2021. La versió final de la
qual es disposa fins avui (Novembre 2021) consta de nou seccions.
1 Introducció
2 Marc de referència i alineació estratègica
3 El sistema RDI agroalimentari, forestal i marítim a catalunya
4 Missió / visió / valors
5 Abast i estructura
6 PRITAC 2030: eixos estratègics/objectius operatius/actuacions
7 Governança i quadre de comandament
8 Calendari d’implementació
9 Annexes
En el Marc d'aquest Contracte, i com a part del PRITAC 2023 es va realitzar un estudi
complementari que buscava assolir els objectius de (i) donar suport als treballs de la Xarxai.cat, amb un estudi comparatiu de models de funcionament d’incubadores de projectes;
(ii) i facilitar l’entrada en funcionament d’un equip multidisciplinari permanent amb agents
representatius del sistema de recerca i el sector (think tank) que permeti assessorar i
orientar la priorització de reptes, iniciatives i projectes al llarg de la vigència del Pla.
Per tal d’assolir el primer objectiu, s’ha inclòs a l’anàlisi comparatiu un total de 13 casos
d’estudi, incloent-ne quatre a nivell de l’Estat Espanyol, cinc d’altres estats de la UE, i
quatre d’abast internacional. El segon objectiu s’ha assolit amb un anàlisi comparatiu de 5
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casos d’estudi. Dos d’aquests pertanyen l’àmbit agroalimentari (Farm Europe, Agridées a
França); dos s’especialitzen en temàtiques de desenvolupament sostenibe (Institute for
European Environmental Policy, Ecodés a l’Estat Espanyol); i un a l’àmbit de la Salut Global
(Institut de Salut Global).
Pel que fa al primer objectiu, els resultats apunten a l’existència de quatre tipus de models,
en funció de si ofereixen o no serveis proactius en els àmbits de (i) suport al networking i la
ideació de projectes; (ii) suport a la implementació i consolidació de projectes; (iii) difusió
de resultats de projectes; (iv) capitalització dels resultats d’aquests:
1. Xarxes centrades en la difusió d’informació.
2. Xarxes especialitzades en serveis de suport a l’establiment de contactes i la ideació de
projectes.
3. Xarxes especialitzades en serveis de suport a l’establiment de contactes i la ideació de
projectes, així com a la difusió de resultats de projectes.
4. Xarxes amb una oferta global de serveis proactius.
Els resultats de l’anàlisi comparatiu suggereixen que una incubadora de projectes amb
serveis proactius en els quatre àmbits de treball abans mencionats requereix una dotació
de personal relativament elevada. Tanmateix, és recomanable experimentar amb
tipologies d’incubadora que aportin part d’aquests serveis, com per exemple el suport al
networking i ideació de projectes, a la seva implementació i consolidació, i la difusió dels
resultats de projectes. Aquest model d’incubadora de projectes hauria de requerir una
menor dotació de personal, assolint uns resultats semblants als d’una incubadora amb
serveis globals proactius. El tipus de serveis proveïts per la incubadora haurien de facilitar,
per si mateixos, la capitalització del resultats de projectes encara que aquesta no aporti
serveis proactius que facilitin tal fita.
Per al segon objectiu, els resultats de l’anàlisi comparatiu suggereixen que un think tank al
servei de la implementació del PRITAC podria incloure els següents elements:
• Orientació a la recerca de mètode mixt.
• Ampli ventall de serveis.
• Equip multidisciplinari format per investigadors especialitzats en innovació en l’àmbit
agroalimentari però també en àmbits de recerca relacionats.
• Equip del think tank compost per investigadors afiliats a les universitats i centres de
recerca del sistema d’innovació català, i investigadors afiliats al sector privat.
• En relació a aquest punt, la vinculació orgànica del think tank a universitats i centres de
recerca del sistema d’innovació català pot ajudar a donar continuïtat a la seva tasca, al
facilitar l’accés als recursos humans, materials i econòmics necessaris.
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• Combinació d’equip propi del think tank i xarxa de col·laboradors més extensa.
• En tant que dirigit el think tank ha d’acompanyar la implementació del PRITAC, el seu
consell de direcció hauria d’estar compost pel conjunt d’actors vinculats a l’elaboració del
Pla. Així doncs, aquest podria estar constituït per membres del Consell Català de la
Innovació Agroalimentària.

6. Indicadors Sostenibilitat DOP-IGP
L'objectiu

d'aquest

treball

ha

consistit

a

desenvolupar una metodologia que permetés valorar la sostenibilitat de sistemes
alimentaris, com són les Indicacions geogràfiques. Existeixen algunes alternatives
metodològiques desenvolupades a la literatura, però són excessivament complexes i de
difícil implementació quan es tracten d'analitzar 24 IGs, com en el cas de Catalunya. En
aquest treball, presentem un enfocament que, si bé no és perfecte, està basat en un
principi de simplicitat i replicació. S'ha dissenyat un enfocament en el qual la recol·lecció
d'informació primària es reduís substancialment i es concentrés en els Consells
Reguladors, no en les empreses inscrites pel que es guanya en simplicitat i capacitat de
monitoratge. L'objectiu no és oferir una foto fixa, sinó oferir una eina que permeti fer una
foto dinàmica en el temps. D'altra banda, el que es tracta és de mesurar la sostenibilitat
des de la perspectiva de la IG en el seu conjunt, a nivell institucional. En altres paraules,
fins a quin punt l'existència de les IGs ha contribuït a millorar les condicions econòmiques
dels seus socis, a millorar les condicions socials dels habitants de la comarca (com a unitat
d'anàlisi en aquest cas) o fins a quin punt han afavorit l'aplicació per part dels seus socis
de mesures tendents a reduir el seu impacte ambiental. Aquest enfocament s'ha anat
perfilant entre 2020 i 2021. En primer lloc, es va aplicar a les 5 DOPs d'oli. A partir dels
resultats obtinguts es van mantenir diverses reunions per a anar millorant el marc
metodològic. En una segona fase, el citat marc, durant 2021, s'ha aplicat a les següents
Igs: Arròs del Delta de l’Ebre, Avellana de Reus, Calçots de Valls, Clementines de les Terres
de l’Ebre, Fesols de Santa Pau, Les Garrigues, Oli de L’Empordà, Oli de la Terra Alta, Oli del
Baix Ebre i Montsià, Patates de Prades, Pera de Lleida, Poma de Girona y Siurana.
En primer lloc, les raons principalment d'índole econòmica que han determinat la creació
de la gran majoria DOPs/*IGPs determinen que siguin precisament els indicadors
econòmics de les IGS considerades en aquest treball han obtingut valoracions més
elevades. Quant a les estructures de Governança l'heterogeneïtat és major, sent les
DOP/*IGP de major antiguitat les que aconsegueixen majors valors, per la qual cosa
creiem que en un futur es tendirà a una certa homogeneïtzació i a una progressiva
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consolidació de les estructures de governança de les diferents IGS.
El marge de millora és major en el cas dels indicadors ambientals. Si bé és cert que
algunes empreses dins de les respectives indicacions geogràfiques hauran posat en marxa
bones pràctiques per a disminuir l'impacte generat durant les fases de producció i/o
transformació en el medi ambient, els Consells Reguladors podrien introduir en el seu plec
de condicions unes certes condicions d'obligat empleno o, almenys, en forma de
recomanacions. Tota l'estratègia del Green Deal de la Unió Europea, així com la de
l'Economia Circular, que estan tractant de transformar l'agricultura tradicional hauria
d'estendre's a aquesta mena de sistemes de producció. El que seria interessant mesurar
en treballs futurs és fins a quin punt les empreses han invertit en actuacions tendents a
reduir l'impacte ambiental (gestió de residus, contaminació d'aigua o aire, ...) i comparar
l'existència de condicions imposades en els plecs de condicions amb el percentatge
d'empreses que les han adoptat. Aquesta informació podria ser incorporada en les
memòries anuals de les IGS.
Finalment, quant als indicadors socials, aquest treball ha observat que en aquells aspectes
en els quals els consells reguladors tenen cert control els resultats no són dolents. No
obstant això, aquells indicadors que analitzen el benestar dels habitants de la comarca
amb la mitjana de Catalunya, els resultats són pobres, la qual cosa mostra la dificultat que
les DOPs, per si mateixes, puguin contribuir al desenvolupament local. En tot cas, és
necessari recalcar que la referència que s'ha pres és la mitjana comarcal que, potser no és
la més apropiada.
Un segon element diferenciador d'aquest treball ha estat l'elaboració d'un indicador
sintètic que combina tècniques de programació matemàtica amb eines participatives en
les quals experts en el tema han estat capaços d'ordenar i prioritzar la bateria d'indicadors
proposats. Des d'aquest punt de vista els valors obtinguts són molt satisfactoris amb
puntuacions globals entre 55 i 70 punts. Durant 2022, aquest estudi es pretén ampliar fins
a completar l'anàlisi de les 24 IGs catalanes.
7. Proposta
del disseny
de l’observatori
agroalimentari de Catalunya
L’octubre del 2021 es va enviar una proposta del
disseny de l’observatori agroalimentari de Catalunya al ministeri d’agricultura, Pesca i
Alimentació. L’objectiu del projecte era definir l’estructura de l’observatori, la informació
que hi circula, disseny tecnològic, equip i costos, les fonts de dades i la sortida
d’informació.
Es va fer un mapping dels observatoris que existeixen a nivell europeu i estatal per poder
fer taules comparatives tenint en compte les seves característiques respectivament.
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Posteriorment, es va procedir a revisar les estadístiques de la pàgina web de la DAAC i es
van anar anotant totes les millores que requereix la pàgina web actual.
Per últim tenint en compte tota la informació recollida es va fer una proposta sobre
l’estructura i contingut de l’observatori, el seu disseny tecnològic i el pressupost requerit.
8. Mesures

agroambientals

i

climàtiques

del

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural (DACC)
Aquest projecte presenta una anàlisi de verificabilitat d'unes primes determinades de les
línies d'ajuda del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya, 2021-2027. El
PDR és un dels principals instruments de què disposa la Generalitat de Catalunya per
promoure una política estructural dirigida al món rural, donant especial atenció als
sectors agraris i forestals. L’objectiu d’aquest projecte va ser justificar el càlcul de les
primes de les mesures d’ajuts agroambientals, lluita alternativa a la lluita química,
ramaderia i agricultura ecològica i conservació dels recursos genètics.
La metodología de càlcul es basa en la determinació del lucre cessant i l'increment de
costos associats a la realització d'uns compromisos o determinades accions, les quals
s'especifiquen a cada línia d'ajuda. Per al càlcul de la prima, en la mesura que sigui
possible s'utilitzen dades públiques oficials del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
(MAPA), xarxa comptable agrària de catalunya (XCAC) o/i les estadístiques oficials de
Catalunya (IDESCAT). Donada la gran heterogeneïtat i peculiaritat de les línies d'ajuda, per
a alguns càlculs les dades secundàries no són suficients pel que s'han fet servir dades
primàries que provenen d'enquestes i entrevistes realitzades a productors, agricultors,
associacions, federacions, cooperatives, ADV, viveristes i experts del sector.
El projecte inclou 10 parts i cada part correspon a una línia d’ajuda. En alguns casos
concrets, en una mateixa part s'hi inclou més d'una línia d'ajuda
El esquema actual del informe (document encara en revisió) té deu seccions.
Introducción
1- Cultivos sostenibles
2- Fomento y gestión sostenible de pastos
3- Apicultura para la biodiversidad
4- Protección de la avifauna
5- Mantenimiento o mejora de hábitats – Cultivos inundados
6- Mantenimiento o mejora de hábitats – Pastos inundables
7- Lucha alternativa a la lucha química
8- Producción ecológica
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9- Bienestar y sanidad animal
10- Conservación de recursos genéticos

9. Sacrifici

HALAL:

Sacrifici

sense

atordiment

a

Catalunya
El present estudi avalua la percepció social envers el sacrifici sense atordiment i la seva
prohibició des de diferents punts de vista, incloent-hi els ciutadans, els escorxadors, les
certificadores, autoritats i entitats religioses.
Des del punt de vista ciutadà, l’estudi busca conèixer la percepció i l’opinió dels ciutadans
no musulmans ni jueus, musulmans i jueus envers el sacrifici sense atordiment i la seva
prohibició. La recollida de dades en aquest cas es fa mitjançant el disseny d’un qüestionari
semi-estructurat dirigit als tres grups (musulmans, jueus, no musulmans ni jueus) amb
algunes preguntes comuns i altres específiques. S’ha realitzat un qüestionari semiestructurat i s’ha dirigit a una mostra representativa de la població de Catalunya de 204
catalans/es adults (no musulmans ni jueus). Hem entrevistat una mostra de 84
consumidors musulmans i 22 consumidors jueus.
Des del punt de vista dels escorxadors, l’estudi busca conèixer l’opinió dels seus
responsables de qualitat, que duen a terme el degollament ritual Halal o Kosher, envers el
sacrifici sense atordiment i la seva prohibició. En aquest cas la recollida de dades es fa
mitjançant entrevistes presencials als responsables de qualitat dels escorxadors Halal i
Kosher. S'ha entrevistat 3 escorxadors Halal i 1 escorxador Kosher
L’estudi també recull mitjançant entrevistes online o per telèfon l’opinió de les
certificadores Halal i Kosher, així com les autoritats i entitats religioses, sobre el sacrifici
sense atordiment i la seva possible prohibició. S'ha entrevistat 2 imanes musulmans i una
certificadora Halal.
La majoria dels ciutadans no musulmans i jueus no estan d’acord amb l’excepció que
permet un degollament d’animals sense atordiment previ i estan molt d’acord amb la
prohibició del degollament animal sense atordiment previ.
La majoria dels ciutadans musulmans estan totalment en desacord amb la prohibició del
sacrifici sense atordiment previ i amb la idea d'estendre la prohibició del sacrifici sense
atordiment previ a tota la Unió Europea. En cas s'estén la prohibició del sacrifici sense
atordiment a tota la Unió Europea, un terç dels ciutadans musulmans continuarà
comprant carn Halal provinent d’animals sacrificats amb un atordiment previ reversible,
un quart deixaran de comprar carn procedent dels escorxadors de la Unió Europea i un
quart compraran carn importada de països que permetin el sacrifici sense atordiment
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previ.
La majoria dels enquestats jueus pensen que el sacrifici Kosher ha de ser sense
atordiment previ i estan totalment en desacord amb la prohibició del sacrifici sense
atordiment previ i amb la idea d'estendre la prohibició del sacrifici sense atordiment previ
a tota la Unió Europea. En cas s'estén la prohibició del sacrifici sense atordiment a tota la
Unió Europea, la majoria dels enquestats jueus no saben el que farien, mentre que un
terç deixarien de menjar carn Kosher produïda a la Unió Europea.
El percentatge que representa el sacrifici halal del total (1556044) de animals (bovins,
ovins i caprí) sacrificats en 2020 a Catalunya és aproximadament un 10-15%. Encara que el
percentatge que representa el sacrifici halal del total d'animals sacrificats en els
escorxadors (boví i oví) que hem entrevistat és més alt, el percentatge del sacrifici halal
sense atordiment és petit.
A partir del qüestionari a consumidors musulmans, s'estima que per any la demanda total
de la població musulmana a Catalunya és de 8528,4 tones de boví, 8122,32 tones d’oví,
16109,4 tones de pollastre, 1624,44 tones de conill i 338,4 tones d’altres carns. A partir
del qüestionari a consumidors jueus, s'estima que per any la demanda total de la població
jueva a Catalunya és de 109,2 tones de boví, 30 tones de oví, 121,2 tones de pollastre, 2,4
tones de conill, 0 tones de codorniu i 50,4 tones d’altres carns.

10. VILANOVA : Pla estratègic per a la dinamització del sector
primari a Vilanova i la Geltrú
Aquest projecte busca donar suport a l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú en l’elaboració del Pla Estratègic per a la Dinamització del Sector Primari al
municipi, tot identificant-hi les fortaleses i potenciant-les en un marc d’innovació i
adaptació al canvi climàtic i global, cap a una major resiliència del sector que permeti
millorar la seva rendibilitat i valor afegit fomentant la creació de nova ocupació. En
concret, es busca assolir els següents objectius:
1. Fer un diagnòstic de l’estat actual del sector primari al municipi
2. Identificar experiències/dinàmiques positives que puguin servir com a “fars de
desenvolupament” i caracteritzar les dimensions del seu èxit
3. Analitzar i reforçar la imatge de marca “Vilanova i la Geltrú” al municipi
4. Definir, amb el sector, els objectius de futur pel sector primari al municipi
(escenaris desitjats)
5. Proposar estratègies, objectius i accions cap a l’assoliment del escenaris
desitjats
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6. Definir el criteris de priorització i mesura d’assoliment de les accions
(indicadors)
Per tal d’assolir aquests objectius s’ha emprat una metodologia de recerca mixta. D’una
banda, l’informe es recolza en l’anàlisi de fonts d’informació qualitativa –documents,
entrevistes en profunditat, tallers participatius–. De l’altra, s’han analitzat fonts
d’informació quantitatives pre-existents –bases de dades com ara el Cens Agrari de l’INE o
estadístiques aportades per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú–; i s’ha realitzat una
enquesta de tipus exploratòria sobre la percepció de la població cap a la marca Vilanova i
la Geltrú, i temes relacionats com ara els hàbits de compra i consum de la població, i les
barreres i potencials a Vilanova i la Geltrú per al consum de producte local. Després que
l’any 2020 s’assolisin els objectius 1-2, la resta d’objectius han estat assolits durant l’any
2021:
-Objectiu 3: Les visions recollides amb eines de recerca qualitatives –entrevistes en
profunditat, tallers participatius– i quantitatives –enquesta exploratòria sobre la
percepció de la població cap a la marca Vilanova i la Geltrú– suggereixen que la població
podria ser receptiva a la implementació d’una marca “Origen Vilanova i la Geltrú”, així
com instruments de promoció relacionats, com ara targetes de fidelització. Aquest interès
sembla trobar-se condicionat, però, a la gestió per part dels propis productors de la
certificació i dels instruments de promoció relacionats.
-Objectiu 4: Els resultats de les entrevistes en profunditat, i els tallers participatius han
permès elaborar una anàlisi DAFO, on s’exploren els escenaris desitjats per a l’evolució
futura del sector primari i la cadena alimentària a Vilanova i la Geltrú.
-Objectiu 5: Per tal d’assolir els escenaris desitjats, els participants als tallers –actors
representatius del sector primari i la cadena de valor alimentària al municipi– han realitzat
propostes sobre el tipus d’actuacions que caldria implementar, que s’han complementat
de les aportacions obtingudes amb l’enquesta exploratòria. Les propostes se centren als
àmbits de i) producció, ii) comercialització; iii) educació, patrimoni i turisme cultural; i iv)
governança.
-Objectiu 6: Durant els tallers participatius els participants també han tingut l’oportunitat
de
prioritzar les actuacions per cada un dels àmbits mencionats a l’objectiu 5. Aquest exercici
de priorització també ha ajudat a establir un calendari amb actuacions a curt, mig i llarg
termini, conjuntament amb indicadors per mesurar-ne la implementació. Posteriorment,
tal calendari s’ha consensuat amb l’Ajuntament, tot prioritzant aquelles actuacions que
siguin més factibles.
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11. La Participació Catalana en Línies i Programes de
Finançament Europeu 2014-2020.

L’objectiu d’aquest estudi és analitzar la participació catalana en les diferents línies i entre
els anys 2014 i 2020. Tenen aquesta consideració aquells programes de finançament
gestionats directament per la Comissió Europea o les seves agències executives, en
contraposició als fons europeus de caràcter descentralitzat o gestionats per les
administracions nacionals (centrals, autonòmiques, regionals i locals). El treball analitza
les dades disponibles al Sistema de Transparència Financera (FTS per les seves sigles en
anglès) de la Comissió Europea entre els anys 2014 i 2020 .
El treball de l’any 2021 es va publicar en tres idiomes (català, castellà i anglès). D’altra
banda es va millorar la visualització via Power Bi incorporant dades de geo-localització de
cada entitat catalana beneficiària.
Els resultats principals d’aquest projecte van ser:
·

S’han identificat un total de 1.508 entitats amb seu a Catalunya beneficiàries de

finançament europeu entre els anys 2014 i 2020. Això representa el 22% del total de les
entitats beneficiàries a Espanya en tot el període.
·

Aquestes entitats van participar en 4.855 projectes finançats per la UE. Això

representa el 28,4% del total de projectes amb participació espanyola.
· Pel que fa al volum de finançament aconseguit, les entitats amb seu a Catalunya han
obtingut 2.009,03 milions d’euros (M€). Això representa el 21,9% del total del
finançament europeu captat per entitats espanyoles.
·

Catalunya ocupa la posició número 16 a la UE 28[1] en percepció de fons. Aquest

finançament és molt similar a l’obtingut per Finlàndia (2.043,8 M€) i superior a l’obtingut
per països com Portugal (1.961 M€) i Hongria (1.813,8 M€). D’altra banda, és menor a
l’obtingut per Irlanda (2.347,9 M€) i Suècia (2.949,9 M€).
·

A Espanya, Catalunya és la segona comunitat autònoma (CA) en percepció de fons

europeus de naturalesa centralitzada després de la Comunitat de Madrid (3.508,8 M€).
·

Pel que fa a les línies i els programes específics de finançament, 4 programes

concentren el 87% dels recursos obtinguts per entitats amb seu a Catalunya. Aquests
programes són els següents (per ordre d’importància):
-

1) El Programa marc de recerca i innovació Horizon 2020 (que inclou el 7è Programa

marc de recerca del marc financer previ) (amb el 77,5% dels recursos en els set anys:
1.556,6 M€).; 2) El Programa d’ajuda humanitària (3,8% dels recursos; 77,3 M€); 3) El
Mecanisme Connectar Europa (2,8% dels recursos; 55,5 M€) i 4) L’Instrument per a la
Cooperació al Desenvolupament (2,7% dels recursos; 55 M€).
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Respecte al programa Horizon 2020, Catalunya ocupa la primera posició entre les CA que
obtenen més fons d’aquest programa.

12. ESQUEMA DE LA CADENA DE VALOR DEL MELOCOTÓN Y
LA NECTARINA EN ESPAÑA. CAMPAÑAS 2018 y 2019
L’objectiu del treball és elaborar l’esquema de la cadena de valor del préssec i la nectarina
a Espanya de les campanyes 2018 i 2019 per tal d’aportar informació útil sobre com es
distribueix la producció espanyola d’aquestes fruites des del productor al consumidor i
com es formen els preus en aquests procés.
Les principals tasques realitzades han estat:
-

Recopilació de dades de fonts secundàries.

-

Definició de l’especificació de préssec i nectarina objecte d’estudi.

-

Disseny de qüestionaris dirigits a empreses i representants de les baules de la
cadena.

-

Realització d’enquestes i obtenció d’informació.

-

Análisis de les dades, càlculs i redacció del treball.

14. Determinación de las opiniones y percepciones de la RED de
AGENTES

del proyecto

COPPEREPLACE mediante técnicas

cualitativas

El projecte pretén donar resposta a les necessitats específiques de la Plataforma
Tecnológica del Vino, en el marco del projecte Interreg Sudoe COPPEREPLACE. El projecte
COPPEREPLACE té com a objectiu principal el desenvolupament i la implementació
integral de noves tecnologies, productes i estratègies per reduir l’aplicació de coure en la
viticultura i esmenar els sòls contaminats de la regió SUDOE. Per tant, pretén validar una
sèrie de solucions integrades, innovadores i viables per reduir la utilització del coure en la
viticultura i el seu impacte ambiental.
El rol del CREDA-UPC-IRTA es centra en la determinació de les opinions y percepcions de
la Xarxa d’Agents del projecte COPPEREPLACE respecte al seu principal interès. En
concret, es prioritzen i analitzen separadament dos aspectes específics: (1) els aspectes
tecnològics i, (2) els aspectes polítics. Els aspectes tecnològics es centraran en les opinions
i percepcions respecte a les innovacions tecnològiques proposades al projecte, amb
especial interès en la determinació qualitativa de les probabilitats d’adopció i acceptació
d’aquestes per part del sector.
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Els aspectes polítics, d’altra banda, inclouen la determinació i valoració de les estratègies
polítiques que permetin la consecució de l’objectiu general del projecte, és a dir, les
estratègies polítiques dirigides a la substitució del coure, que minimitzin l’impacte en el
sector i que facilitin l’adopció d’alternatives viables. A la vegada, es realitzaran
recomanacions dirigides a las revisions futures de la legislació sobre agricultura ecològica
(prevista en 2025) i/o sobre l’aplicació de fitosanitaris o productes de protecció de cultius.
Per donar resposta als objectius plantejats, se planifica una metodologia qualitativa en
format de reunions de grup. En el cas que ens ocupa se planifica la implementació de la
Técnica World Café (TWC), amb un enfocament multi-actor, incorporant els agents del
sector que es recomanin per a cadascuna de les temàtiques establertes.

15. Pla Estratègic d’Agricultura Sostenible de Sant Boi de
Llobregat
El Pla Estratègic d’Agricultura de Sant Boi de Llobregat
busca ajudar a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a fomentar la sostenibilitat social,
econòmica i ambiental de l’agricultura al municipi. Tot tenint en compte conceptes com la
proximitat, la rendibilitat econòmica, la resiliència i la cooperació entre agents del
territori, el Pla inclourà un Full de Ruta estratègic amb actuacions innovadores a
desenvolupar per part de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, entre 2022 i 2030.
Per tal d’assolir aquest objectiu, el Pla parteix d’una diagnosi exhaustiva del sector
agroalimentari, analitzant tant la situació del sector agrícola del municipi, com la del
comerç i la indústria agroalimentària, tot tenint en compte el seu entorn polític i social. La
diagnosi també inclou exemples d’altres actuacions o iniciatives que s’estiguin duent a
terme prop del municipi, així com d’altres estratègies agroalimentàries a municipis i
territoris de la resta de l’Estat, i d’altres països.
La diagnosi ha estat elaborada amb de mètodes de recerca mixta, tot combinant
informació qualitativa i quantitativa de la recerca de despatx amb informació de primera
mà d’entrevistes amb agents del territori. També s’ha tingut en compte la informació
quantitativa d’una enquesta a la ciutadania sobre els seus hàbits de consum, així com el
coneixement i valoració que aquests fan de l’entorn agrícola, hàbits alimentaris
saludables i els conceptes de proximitat i cadena curta. La diagnosi inclou un resum DAFO
que identifica les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats del sector i conclou amb
la definició dels principals objectius estratègics i línies (eixos) d’actuació del Pla Estratègic.
Un cop identificades les línies d’actuació del Pla, s’està realitzat en paral·lel dues tasques,
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que conclouran en 2022: Aquestes tasques, que conclouran en 2022, seran el pas previ a
l’elaboració d’un Full de Ruta estratègic amb les actuacions a implementar:
-

Creació d’un llistat extens d’exemples de possibles actuacions (provinent de

propostes de les entrevistes, d’exemples d’estratègies agroalimentàries similars o d’altres
iniciatives).
-

Tallers de co-creació, on s’ha buscat donar l’oportunitat als actors rellevants del

sector agroalimentari d’indicar quines actuacions creuen que s’haurien d’implementar. A
més a més, aquests tallers s’han plantejat en 2 fases, de tal manera que a banda de
proposar actuacions, els actors també poguessin prioritzar-les.
Les propostes d’actuació recollides amb les dues tasques permetran elaborar una primera
versió del Full de Ruta estratègic, que es contrastarà durant els primers mesos de 2022
amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat amb l’objectiu de garantir l’oportunitat i
viabilitat de les propostes d’actuació incloses. Per tal de garantir un ampli nivell
d’implicació i validació per part de la ciutadania, el Pla serà compartint amb el conjunt de
la ciutadania a través de la plataforma de participació en línia municipal.

16.

Proposta per a l’elaboració

d’un estudi de

posicionament de la Universitat Politècnica de Catalunya
segon la seva participació en projectes europeus

l’objectiu general del projecte va ser elaborar un informe on s'analitzi el posicionament de
la Universitat Politècnica de Catalunya i les entitats del seu entorn en termes de
participació en projectes europeus en el període 2014-2020.

Entre els resultats més

importants es destaquen:
·

La UPC i la seva xarxa d'institucions vinculades (Entorn UPC)[2] van participar en 723

projectes finançats pels principals programes de la UE[3] durant el període 2014-2020.
Això representa el 15% del total de projectes amb participació catalana i el 3,5% del total
de projectes a Espanya (les dues entitats amb major nombre de projectes són: la UPC,
amb 222 projectes, ocupant la posició número 3 a Catalunya; i el Consorci Barcelona
Supercomputing Center –BSC-, amb 165 projectes. Dels projectes amb participació de les
entitats de l’Entorn UPC, el 25,9% van ser coordinats per aquestes.
·

Pel que fa al volum de finançament, les entitats de l’Entorn UPC han obtingut 370,8

M€. Això representa el 18,5% del total del finançament europeu captat per entitats
catalanes (Les dues entitats amb major captació de recursos son: El BSC, amb 101 milions
d’euros. La UPC, amb 83 milions d’euros).
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·

Les entitats de l’Entorn UPC ocupen la posició número 1 per nombre de projectes

captats a Catalunya i la posició 2 a Espanya (molt proper del CSIC). En relació amb la
quantitat de finançament obtinguda, les entitats de l’Entorn UPC superen al CSIC.
·

Pel que fa als programes de finançament que concentren major part dels recursos

obtinguts per les entitats de l’Entorn UPC, el principal és el programa marc de recerca i
innovació Horizon 2020 amb 94,6% dels recursos obtinguts en els set anys (350,8 M€).
Respecte a aquest, les entitats de l’Entorn UPC ocupen la primera posició per fons captats
tant a Catalunya com a Espanya.
·

S’ha identificat un total de 3.799 entitats participants dels projectes implementats:

5% amb seu a Catalunya, 9% a la resta d’Espanya, 12% a Alemanya, 10% a Itàlia, 10% a
França i 7% a Regne Unit. Respecte al finançament obtingut, aquestes entitats van captar
3.817,7 M€. Les entitats amb seu a Catalunya van obtenir un 13% del total.
S'han trobat algunes conclusions que agrupen els principals resultats obtinguts.
· D’una banda, es demostra la gran importància que té l’Entorn UPC en la captació de
projectes i recursos en fons europeus competitius entre els anys 2014 i 2020 a Catalunya
(en l’15% dels projectes amb participació catalana participa alguna entitat de l'Entorn UPC
-i en el 18,5% dels fons obtinguts-. A mes a mes, l'Entorn UPC presenta una captació de
fons lleugerament superior al CSIC.
· D’altra banda, la col·laboració (mesurada per projectes conjunts) a l'interior de l'Entorn
UPC es pot millorar. Només la UPC s'interrelaciona en projectes conjunts amb gairebé
totes les entitats de l'entorn (amb 10 de les 13).

[1]

UE

28

fins

al

2020

(inclou

Regne

Unit).

[2] En aquest treball es defineix “l'Entorn UPC” com l'agrupació de 14 entitats conformada
per la mateixa UPC i 13 institucions vinculades a aquesta (els tipus de vinculació es
detallen al apartat d’Introducció).
[3] Fons gestionats directament per la CE i agències (inclou programes com Horizon2020;
Life, Erasmus i altress. No inclou fons estructurals com el Feder o la Pac).
17. Estudi per analitzar els costos del cultiu de la carxofa
Es pretén analitzar la situació actual del cultiu de la carxofa a la
zona del Parc Agrari del Baix Llobregat (en endavant Parc Agrari) per millorar-ne la
viabilitat econòmica i així afavorir una millor implementació per part dels agricultors. En
aquest context és imprescindible un anàlisis de la viabilitat econòmica, que faciliti la
presa de decisions en relació a les problemàtiques actuals que es detecten en quest
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cultiu a la zona del Parc Agrari, i en les capacitats i necessitats dels productor per a
resoldre-les. Davant aquesta situació, aquest estudi es planteja determinar els costos
d’implementació del cultiu de la carxofa, i analitzar la viabilitat a curt i mig termini de la
varietat tradicional Blanca de Tudela en el Parc Agrari, en comparació amb la rendibilitat
de les diverses varietats de carxofa que trobem a la zona: la Blanca de Tudela (distingint
entre plantacions anuals i bianuals) i la varietat híbrida Green Queen. Tot i que les
varietats híbrides evolucionen en els anys i es desenvolupen noves, sent la varietat
Symphony la que s’havia aplicat sobretot en els anys immediatament anteriors a la
temporada 2020-21, l’estudi es centra en la varietat Green Queen ja que ha presentat
una creixent implementació en detriment de la varietat tradicional.
L’anàlisi consisteix en un estudi detallat de la situació actual del cultiu de la carxofa.
Aquest es centrarà en determinar l’estructura econòmica d’implementar el cultiu: els
principals conceptes d’ingressos, rendiment i costos, tant en quantitat com en valor
monetari (inputs emprats en la producció, costos fixes i variables, costos d’aigua,
fertilitzants, maquinària, energia, ma d’obra, depreciació del capital, etc.…). Per
preparar aquest estudi, metodològicament s’empren dades d’entrevistes amb
agricultors amb explotacions tipus dins el Parc Agrari.
La població de l’estudi està centrada en els agricultors del Parc Agrari. S’empra la
informació recollida per les ADVs amb la identificació de les finques, la varietat de
cultius de cadascuna i les hectàrees dedicades als cultius. D’aquesta se’n va extreure
agricultors aconseguint una mostra de 8 amb unes característiques socio-productives
variades que permet establir un primer anàlisis. Un cop dissenyada l’enquesta, es va
contactar amb els agricultors per tal d’exposar-los el projecte i la importància de
comptar amb la seva participació mitjançant un qüestionari. Es van fixar dates per durles a terme entre octubre i novembre de 2021.
18. Socio-Economic Assessment of low dietary crude protein in
pigs with supplemental feed grade amino acids (Proyecto
Ajinomoto)
L'estudi aplica el concepte de cicle de vida ambiental amb un enfocament en els impactes
socioeconòmics. Els resultats de les tasques socials i econòmiques proporcionaran una
imatge més clara sobre l'avaluació de la sostenibilitat dels impactes i beneficis de la nova
estratègia d'alimentació. L'avaluació del cicle de vida socioeconòmic considerarà el cicle
de vida complet del producte porcí, centrant-se en els impactes socials i econòmics:
rendibilitat, éssers humans i la societat. Per a l'avaluació dels impactes de la innovació en
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el sistema de producció porcina, és necessari establir la situació de statu quo del producte
que es produeix actualment a Catalunya en funció de la unitat funcional (un porc a porta
de granja ) i el sistema de límits per a identificar la cadena de productes real i els
indicadors rellevants per a l'estudi de cas. Els impactes socioeconòmics s'avaluaran en
relació amb la viabilitat econòmica i el benestar humà tenint en compte els actors
rellevants involucrats en la cadena de subministrament de porcs, com a agricultors,
treballadors, comunitats locals i altres actors de la cadena de subministrament. Seguirem
un enfocament de ruta d'impacte que cobreixi les categories d'impacte més rellevants
com la rendibilitat, la distribució de costos i beneficis, les condicions de treball, la salut i la
seguretat, el patrimoni cultural, la governança i les repercussions socioeconòmiques. La
principal font de dades serien les entrevistes i la recol·lecció de dades a nivell de lloc web,
dissenyant fulles de treball metodològiques amb propostes de recol·lecció de dades.
S'han recopilat dades qualitatives i quantitatives per a descriure l'escenari de referència.
Els resultats d'aquesta anàlisi de referència s'utilitzaran per a comparar-los amb els nous
escenaris d'alimentació.
El segon objectiu d'aquest estudi és analitzar l'impacte socioeconòmic de la nova
estratègia d'alimentació. S'utilitzaran els mateixos actors, categories d'impacte i
indicadors per a la recopilació de dades. Sobre la base dels resultats obtinguts, es
quantifiquen els beneficis socioeconòmics derivats dels beneficis ambientals potencials
del nou escenari d'alimentació. L'avaluació de cost-benefici es realitzarà fent ús d'anàlisi
de cost-benefici estès (E-CBA). D'aquesta manera considerem les preferències socials per
aquestes noves tecnologies i adoptant un punt de vista econòmic més enllà de les meres
consideracions financeres. En l'E-CBA, considerarem els resultats ambientals que
s'aconseguiran d'aquest projecte. Per això, es farà una enquesta en línia a uns 500
ciutadans amb un enfocament d'Experiment d'Elecció Discreta per a estimar el valor
econòmic dels impactes identificats. Aquest estudi serà el suport per a dur a terme
l'informe de sostenibilitat global de l'estratègia d'alimentació innovadora en el sector
porcí de Catalunya.
19. Digitalització en la cadena de valor de l’alimentació.
Necessitats de les persones i reptes del teixit empresarial
als municipis de Castelldefels, Gavà i Begues
Al febrer del 2021 la Generalitat de Catalunya publica el
document Next Generation Catalonia que recull el Pla per a la Reactivació Econòmica i
Protecció Social de Catalunya. Aquest Pla identifica els objectius en els que s’han
d’orientar les actuacions públiques dels propers anys. La digitalització s’identifica entre un
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dels eixos principals. L’objectiu del Pla és augmentar la resiliència de l’economia catalana
a partir del desenvolupament de transformacions estructurals, que permetin recuperar
l’activitat econòmica als nivells anteriors a la pandèmia, en un model més sostenible, tant
a nivell mediambiental com social. Així, es pretén generar la conjuntura per implementar
un canvi de paradigma que proporcioni noves i millors oportunitats a la societat. La
digitalització del teixit empresarial forma part dels projectes emblemàtics per aquesta
recuperació i transformació socioeconòmica. El seu objectiu és la transformació del teixit
productiu industrial de Catalunya a través de la innovació i la incorporació de tecnologia
per esdevenir una indústria més digitalitzada i intel·ligent, més inclusiva i sostenible. El
present estudi s’emmarca en aquest context.
Tanmateix, malgrat que aquestes tecnologies són una realitat avui, amb exemples d’èxit
en la seva utilització a Catalunya, el nivell d’implementació és desconegut i, es preveu que
incipient en alguns estrats del teixit empresarial. En aquest sentit, l’objectiu que ens
ocupa és doble. En primer lloc, analitzar les necessitats de les persones i els reptes del
teixit empresarial dels territoris de Castelldefels, Gavà i Begues. A partir d’anàlisi
s’estableix un segon objectiu, que consisteix en definir polítiques d’actuació locals pels
sectors d’interès. Concretament, les línies d’actuació cercaran aconseguir un augment de
l’ocupació i de la inserció laboral en lloc de treball de qualitat, en base a l’adquisició de
competències digitals.
La consecució dels objectius s’emmarca en la cadena de valor agroalimentaria. Aquesta ha
estat seleccionada en els municipis d’interès, Castelldefels, Gavà i Begues, per la seva
importància econòmica i representativitat en els municipis.
20. Impacte de la COVID-19 al comportament dels
consumidors de la província de Barcelona
L’estudi sobre l’impacte de la COVID-19 al comportament
dels consumidors de la província de Barcelona va ser encarregat per la Diputació de
Barcelona. L’objectiu de l’estudi era identificar els canvis en la compra i el consum
d’aliments a causa de la COVID-19 i comparar els canvis dels hàbits de compra i consum
abans de la pandèmica, durant el confinament i actualment.
Es va elaborar un qüestionari semiestructurat i estratificat per sexe, edat i comarca amb la
plataforma Qualtrics per a distribuir-lo arreu de la província de Barcelona (Àmbit
metropolità sud, Catalunya central, Àmbit metropolità nord i el Barcelonès). En una
mostra total de 1504 persona, però només vàlides per a 1036.
El qüestionari va recollir informació sobre les percepcions actuals a causa de la COVID-19,
els principals canvis de compra, consum d’aliments, dieta, hàbits personals i
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malbaratament alimentari a les llars. Així mateix, sobre les característiques
sociodemogràfiques dels enquestats, la vacunació i el sentiment davant la situació actual.
Posteriorment es van tractar els resultats i observar quina era la tendència de canvis entre
les persones enquestades.
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from different EU regions: a mixed approach using the World Café technique and the
Analytical Hierarchy Process. Renewable agriculture and food systems, 37(1): 92-102.
https://doi.org/10.1017/s1742170521000363
Taghouti, I.; Ouertani, E.; Guesmi, B. The Contribution of Non-Wood Forest Products to
Rural Livelihoods in Tunisia: The Case of Aleppo Pine. Forests 2021, 12, 1793.
https://doi.org/10.3390/f12121793

3.2. Publicacions sense factor d’impacte (no SCI)
Guesmi B. and Gil, J.M., 2021. Building a culture of research impact assessment within
the agro-food research organizations. Agricultural and Food Economics, 9(1).
https://doi.org/10.1186/s40100-021-00204-5
Rahmani, D., Escobar, C., Gil, J.M. 2021. Experimentos de consumo en Cataluña en el
marco del proyecto Vinovert (INTERreg–Sudoe). Enoviticultura, 69, 3.
Bellassen, V., Arfini, F., Antonioli, F., Bodini, A., Boehm, M., Brečić, R., Chiussi, S., Csillag,
P., Donati, M., Dries, L., Drut, M., De Labarre, M. D., Ferrer, H., Filipović, J., Gauvrit, L., Gil,
J. M., Gorton, M., Hoàng, V., Hilal, M., Steinnes, K. K., Lilavanichakul, A., MalakRawlikowska, A., Majewski, E., Monier-Dilhan, S., Muller, P., Napasintuwong, O., Nikolaou,
K., Nguyen, M., Quỳnh, A. N., Papadopoulos, I., Peerlings, J., Török, A., Poméon, T., Ristic,
B., Schaer, B., Stojanovic, Z., Tocco, B., Maksan, M. T., Veneziani, M., & Vitterso, G. (2021).
Sustainability Performance of Certified and Non-certified Food. Research Data Journal for
the Humanities and Social Sciences, 6(1), 1-22. doi: https://doi.org/10.1163/24523666bja10009
Hilal, M., Leedon, G., Duboys De Labarre, M., Antonioli, F., Boehm, M., Péter, C., Donati,
M., Drut, M., Ferrer-Pérez, H., Gauvrit, L., Gil, J. M., Gkatsikos, A., Gołaś, M., Hoang, V.,
Steinnes, K. K., Lilavanichakul, A., Malak-Rawlikowska, A., Mattas, K., Napasintuwong, O.,
Nguyen, A., Ristic, B., Schaer, B., Maksan, M. T., Brečić, R., Török, Á., Vittersø, G.,
Bellassen, V. (2021). Organic and Geographical Indication Certifications’ Contributions to
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Employment and Education, Journal of Agricultural & Food Industrial Organization 19(2),
161-176. doi: https://doi-org/10.1515/jafio-2019-0042
Bodini, A., Chiussi, S., Donati, M., Bellassen, V., Török, Á., Dries, L., Ćorić, D. S., Gauvrit, L.,
Tsakiridou, E., Majewski, E., Ristic, B., Stojanovic, Z., Gil, J. M., Lilavanichakul, A., An, N. Q.,
Arfini, F. (2020). Water Footprint of Food Quality Schemes, Journal of Agricultural & Food
Industrial Organization, 19(2), 145-160. doi: https://doi-org/10.1515/jafio-2019-0045
Monier-Dilhan, S., Poméon, T., Böhm, M., Brečić, R., Csillag, P., Donati, M., Ferrer-Pérez,
H., Gauvrit, L., Gil, J. M., Hoàng, V., Lilavanichakul, A., Majewski, E., Malak-Rawlikowska,
A., Mattas, K., Napasintuwong, O., Nguyễn, A. Q., Nikolaou, K., Papadopoulos, I., Pascucci,
S., Peerlings, J., Ristic, B., Steinnes, K., Stojanovic, Z., Tomić Maksan, M., Török, Á.,
Veneziani, M., Vittersø, G., Bellassen, V. (2021). Do Food Quality Schemes and Net Price
Premiums Go Together?, Journal of Agricultural & Food Industrial Organization 19(2), 7994. doi: https://doi-org /10.1515/jafio-2019-0044
Muller, P., Böhm, M., Csillag, P., Donati, M., Drut, M., Ferrer-Pérez, H., Gauvrit, L., Gil, J.
M., Hoang, V., Malak-Rawlikowska, A., Mattas, K., Napasintuwong, O., Nguyen, A.,
Papadopoulos, I., Ristic, B., Stojanovic, Z., Török, Á., Tsakiridou, E., Veneziani, M.,
Bellassen, V. (2021). Are Certified Supply Chains More Socially Sustainable? A Bargaining
Power Analysis, Journal of Agricultural & Food Industrial Organization 19(2), 177-192. doi:
https://doi-org/10.1515/jafio-2019-0039
Donati, M., Wilkinson, A., Veneziani, M., Antonioli, F., Arfini, F., Bodini, A., Amilien, V.,
Csillag, P., Ferrer-Pérez, H., Gkatsikos, A., Gauvrit, L., Gil, J.M., Hoàng, V., Knutsen, K,
Lilavanichakul, A., Mattas, K., Napasintuwong, O., Nguyễn, A., Nguyen, M., Papadopoulos,
I., Ristic, B., Stojanovic, Z., Tomić, M., Török, A., Tsakiridou, E., Bellassen, V., 2021.
Economic spill-over of food quality schemes on their territory. Journal of Agricultural and
Industrial Organization, 19(2), 95-111 https://doi.org/10.1515/jafio-2019-0046

3.3. Llibres i capítols de llibre
Guesmi, B., Taghouti, I., Abdelhafidh, H., Selmi, S. and Arfa, L., 2021. Assessment of the
Environmental Sustainability of Family Farming: The Case of Cereal Sector in Tunisia.
In Agriculture Productivity in Tunisia Under Stressed Environment (pp. 13-26). Springer,
Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-74660-5_2

3.4. Informes Tècnics
Escobar C. (2007-2022). Observatori de la vinya, el vi i el cava. 4 informes anuals: març,
juny, setembre i desembre.
Escobar C., Escolà A. i Kallas Z. (2021). Observatori de Preus Agroalimentari. Elaboració
d’informes anuals pels sectors en seguiment: (1) fruita de llavor, (2) fruita de pinyol i (3)
fruita seca.
Escobar C. i Kallas Z. (2021). Digitalització en la cadena de valor de l’alimentació.
Necessitats de les persones i reptes del teixit empresarial als municipis de Castelldefels,
Gavà i Begues.
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Escobar, C., M.F.Alba, L. Lanzarote, Ll. Mercadé, I. Taghouti, J.M. Gil (2021). El Sistema
Agroalimentari a Catalunya.
Escobar, C., Alba, M.F. (2021). Informe de la indústria, la distribució i el consum
agroalimentaris a Catalunya.
Guesmi B., Escobar C., Taghouti I., Díaz-Ruiz R., Gil J.M. (2021). Informe sobre l'impacte
de la covid-19 sobre la cadena de valor alimentària catalana. Encàrrec del DACC.
Alba, M.; Reig, L. Sagrera, A.; Díaz, X. (2021). L'Economia Blava a Catalunya. Dimensió
econòmica del sector. Direcció General de Pesca i Afers marítims. CREDA - Departament
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (2021). Generalitat de Catalunya.
Alba, M.; Ye, Q.; Díaz, X.; (2021) Departament d’Acció Exterior i Govern Obert Generalitat de Catalunya i CREDA UPC-IRTA (2021). La participació catalana en els fons
europeus competitius 2014-2020.
Alba, M.; Ye, Q. (2021). La participació de la Universitat Politècnica de Catalunya i les
entitats del seu entorn en la captació de fons europeus competitius 2014 2020.
Universitat Politècnica de Catalunya.
Rahmani D., Cruz G., González A., Callau S., Gil J.M. (2021). IMPACTE DE LA COVID-19 AL
COMPORTAMENT DELS CONSUMIDORS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA. Encàrrec de
la DIBA.
Domínguez J., Rahmani D., Bano, S., Escolà A., Grau B., Cruz G., González A., Gil J.M.
(2021). DIAGNOSI, CARACTERITZACIÓ I QUANTIFICACIÓ DEL MALBARATAMENT
ALIMENTARI. Encàrrec de Mercabarna.
Rahmani D., Bano S. Cruz G., González A., Gil J.M. (2021). Proposta del disseny de
l’observatori agroalimentari de Catalunya. Encàrrec del DACC.
Sarroca A., Ruiz M., Bhagtani P., Bàllega A., Aurell M., Bagaria E., González M., Vara A.,
Rahmani D., Anton A., Cugat G., Gil J.M. (2021). Diagnosi de les pèrdues i el
malbaratament alimentari al sector hortícola de la carxofa i el tomàquet: quantificació,
impacte ambiental i econòmic. Encàrrec del DACC.
Guesmi B., Sarroca A., Gil J.M. (2021). Estudi per analitzar els costos del cultiu de la
carxofa. Encàrrec de la DIBA.
Sarroca A., De la Calle B., Bhagtani P. (2021). Prevenció de pèrdues i malbaratament
alimentari al sector del tomàquet, fruits secs i raïm: vigilància tecnològica. Encàrrec del
DACC.

4. PONÈNCIES I COMUNICACIONS A CONGRESSOS CIENTÍFICS
4.1. Comunicacions presentades a congressos
4.1.1. Nacionals
Títol del treball: The impact of water pricing policy on the economic viability of pig
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farming in Catalonia
Coautors : Guesmi, B.; Gil, J.M.
Nom del congrés: XIII Congrés d'Economia Agrària
Ciutat de celebració: Cartagena (Espanya)
Data de celebració: 1-3 de setembre 2021
Entitat organitzadora: Asociación Española de Economía Agroalimentaria (AEEA)
Títol del treball: Eficiencia productiva en el sector porcino: un estudio de casos de
Dinamarca y Polonia
Coautors : Cabas-Monje, J.; Amestica-Rivas, L.; Labra-Hernández, J.; Guesmi, B. and
Gil, J.M.
Nom del congrés: XIII Congrés d'Economia Agrària
Ciutat de celebració: Cartagena (Espanya)
Data de celebració: 1-3 de setembre 2021
Entitat organitzadora: Asociación Española de Economía Agroalimentaria (AEEA)
Títol del treball: El impacto del COVID sobre la cadena de valor alimentaria catalana
Coautors : Guesmi, B.; Escobar, C.; Taghouti, I.; Gil, J.M.
Nom del congrés: XIII Congrés d'Economia Agrària
Ciutat de celebració: Cartagena (Espanya)
Data de celebració: 1-3 de setembre 2021
Entitat organitzadora: Asociación Española de Economía Agroalimentaria (AEEA)
Títol del treball: The role of non-wood forest products in household food security
and income generation in Tunisia
Coautors : Taghouti, I; Ouertani, E.; Guesmi, B. ; Arfaoui, M.
Nom del congrés: XIII Congrés d'Economia Agrària
Ciutat de celebració: Cartagena (Espanya)
Data de celebració: 1-3 de setembre 2021
Entitat organitzadora: Asociación Española de Economía Agroalimentaria (AEEA)
Títol del treball: Determinants of Tunisian consumer preferences for forest honey: A
market segmentation analysis
Coautors : Taghouti, I; Ben Alí, S.
Nom del congrés: XIII Congrés d'Economia Agrària
Ciutat de celebració: Cartagena (Espanya)
Data de celebració: 1-3 de setembre 2021
Entitat organitzadora: Asociación Española de Economía Agroalimentaria (AEEA)
Títol del treball: Governing Transnational Innovation Policy: The Case Of The Blue
Bioeconomy In The Mediterranean
Coautors : Fernández, D.; Reig, L.; Alba, M.; Díaz, X.
Nom del congrés: XIII Congrés d'Economia Agrària
Ciutat de celebració: Cartagena (Espanya)
Data de celebració: 1-3 de setembre 2021
Entitat organitzadora: Asociación Española de Economía Agroalimentaria (AEEA)
Títol del treball: Strategies to revitalise agro food value chains in medium sized
cities: The case of Vilanova i la Geltrú
Coautors : Fernández, D.; Reig, L.; Kallas, Z.; Gil, J. M.; Lanzarote, L.
Nom del congrés: XIII Congrés d'Economia Agrària
Ciutat de celebració: Cartagena (Espanya)
Data de celebració: 1-3 de setembre 2021
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Entitat organitzadora: Asociación Española de Economía Agroalimentaria (AEEA)
Títol del treball: Impacto del Covid-19 en el sector agroalimentario durante el
estado de alarma. I
Coautors : Escobar, C., Capdevila C., Chams N., Kallas Z., Lecegui A., Mercadé Ll.,
Reig L., Teixidó J., Varela E., Vidal-Mones B., Diaz-Ruiz R.
Nom del congrés: XIII Congreso de Economía Agroalimentaria
Ciutat de celebració: Cartagena (Espanya)
Data de celebració:1-3 de setembre 2021
Entitat organitzadora: Asociación Española de Economía Agroalimentaria (AEEA)
Títol del treball: Understanding consumers’ barriers and facilitators of fresh fruit
consumption in Catalonia: a qualitative study of consumers and stakeholders
Coautors : Escobar, C., Rahmani, D., Gil, J.M.
Nom del congrés: XIII Congreso de Economía Agroalimentaria
Ciutat de celebració: Cartagena (Espanya)
Data de celebració: 1-3 de setembre 2021
Entitat organitzadora: Asociación Española de Economía Agroalimentaria (AEEA)
Títol del treball: Spaniards requirements to accept the use of products resulting
from innovative waste valorisation processes
Coautors : Rahmani, D., Gil, J.M.
Nom del congrés: XIII Congreso de Economía Agroalimentaria
Ciutat de celebració: Cartagena (Espanya)
Data de celebració: 1-3 de setembre 2021
Entitat organitzadora: Asociación Española de Economía Agroalimentaria (AEEA)
Títol del treball: La estructura del discurso IG en España: elementos clave para la
transformación hacia un sistema sostenible.
Coautors : Guadarrama, O.V., Gil, J.M.
Nom del congrés: XIII Congreso de Economía Agroalimentaria
Ciutat de celebració: Cartagena (Espanya)
Data de celebració: 1-3 de setembre 2021
Entitat organitzadora: Asociación Española de Economía Agroalimentaria (AEEA)
Títol del treball: Eficiencia Persistente y Transitoria en la Producción de Carne de
Cerdo en Europa: Un Análisis de Frontera Estocástica.
Coautors : Cabas-Monje, J., Guesmi, B., Ait-Sidhoum, A., Gil, J.M.
Nom del congrés: XIII Congreso de Economía Agroalimentaria
Ciutat de celebració: Cartagena (Espanya)
Data de celebració: 1-3 de setembre 2021
Entitat organitzadora: Asociación Española de Economía Agroalimentaria (AEEA)
Títol del treball: Examinando la valoración de los sistemas productivos de carne de
cordero: un experimento de elección para consumidores de Cataluña
Coautors : Vallejos, R., Gil, J.M., Varela. E.
Nom del congrés: XIII Congreso de Economía Agroalimentaria
Ciutat de celebració: Cartagena (Espanya)
Data de celebració: 1-3 de setembre 2021
Entitat organitzadora: Asociación Española de Economía Agroalimentaria (AEEA)
Títol del treball: ¿Cuánto contribuye la economía azul a una región? Una
aproximación metodológica aplicada a la economía de Cataluña
Coautors : Alba, M. ; Reig, L.; Fernández, D.; Díaz, X.
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Nom del congrés: XIII Congreso de Economía Agroalimentaria
Ciutat de celebració: Cartagena (Espanya)
Data de celebració: 1-3 de setembre 2021
Entitat organitzadora: Asociación Española de Economía Agroalimentaria (AEEA)
Títol del treball: ¿Cómo potenciar desde la administración la transferencia de
conocimiento al sector agroalimentario? El modelo de integración y colaboración
del patt en Cataluña
Coautors : Alba, M. ; Reig, L.; Fernández, D.
Nom del congrés: XIII Congreso de Economía Agroalimentaria
Ciutat de celebració: Cartagena (Espanya)
Data de celebració: 1-3 de setembre 2021
Entitat organitzadora: Asociación Española de Economía Agroalimentaria (AEEA)

4.1.2. Internacionals
Títol del treball: Valoración de los sistemas agropastorales extensivos en áreas
mediterráneas: una aproximación desde los consumidores de carne en Cataluña,
España
Coautors : Vallejos, R., Gil, J.M.
Nom del congrés: XI Congreso Internacional de Sistemas Silvopastorariles y I
Congreso de la Red Global de Sistemas Silvopastoriles
Ciutat de celebració: Ciutat de Mèxic (Mèxic)
Data de celebració: 3-5 de novembre 2021
Entitat organitzadora: Red Global de Sistemas Silvopastoriles
Títol del treball: The impact of covid-19 on the catalan agro-food supply chain
Coautors : Guesmi, B.; Escobar, C.; Taghouti, I., Gil, J.M.
Nom del congrés: 179th EAAE Seminar on “Food Policy Modelling as an Effective
and Expeditious Response to Today’s Urgent Issues”
Ciutat de celebració: Chania, Crete (Grècia)
Data de celebració: 9-10 de setembre 2021
Entitat organitzadora: Mediterranean Agronomic Institute of Chania: CIHEAMMAICh
Títol del treball: The impact of COVID-19 lockdown and consumers’ risk preference
and perceptions on food purchasing and consumption behaviour in Spain
Coautors : Li, S., Kallas, Z., Rahmani, D., Gil, J.M.
Nom del congrés: 179th EAAE SEMINAR: Food Policy Modelling as an Effective and
Expeditious Response to Today’s Urgent Issues
Ciutat de celebració: Chania, Crete (Grècia)
Data de celebració: 9-10 de setembre 2021
Entitat organitzadora: Mediterranean Agronomic Institute of Chania: CIHEAMMAICh
Títol del treball: T he impact of COVID-19 lockdown and consumers’ risk preference
and perceptions on food purchasing and consumption behaviour in Spain.
Coautors : Rahmani, D., Gil, J.M.
Nom del congrés: 179th EAAE SEMINAR: Food Policy Modelling as an Effective and
Expeditious Response to Today’s Urgent Issues
Ciutat de celebració: Chania, Crete (Grècia)
Data de celebració: 9-10 de setembre 2021
Entitat organitzadora: Mediterranean Agronomic Institute of Chania: CIHEAMMAICh
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Títol del treball: The effectiveness of a carbon neutral tax policy on the carbon
neutral goal in Spain
Coautors : Dogbe, W., Gil, J.M.
Nom del congrés: 179th EAAE SEMINAR: Food Policy Modelling as an Effective and
Expeditious Response to Today’s Urgent Issues
Ciutat de celebració: Chania, Crete (Grècia)
Data de celebració: 9-10 de setembre 2021
Entitat organitzadora: Mediterranean Agronomic Institute of Chania: CIHEAMMAICh
Títol del treball: Impact of COVID-19 on shopping habits. Food Markets and COVID19: An International Perspective
Coautors : Rahmani, D., Kallas, Z., Gil, J.M., Loureiro, M.
Nom del congrés: 2021 AAEA & WAEA Joint Annual Meeting
Ciutat de celebració: Austin (Texas)
Data de celebració: 1-3 d’agost 2021
Entitat organitzadora: Agricultural and Applied Economics Association
Títol del treball: How Emotions Affect Choices: The Case of Wine
Coautors : Rahmani, D., Loureiro, M., Escobar, C., Gil, J.M.
Nom del congrés: International Association of Agricultural Economists, No 314943
Ciutat de celebració: Virtual
Data de celebració: 17-31 d’agost 2021
Entitat organitzadora: International Association of Agricultural Economists
Títol del treball: Between “Research Producers” and “Research Adopters”: The Role
of Knowledge and Innovation Transfer on Sustainability Impact
Coautors : Chams, N.; Guesmi, B.; Gil, J.M.; Molins, M., Cubel, R.
Nom del congrés: 31th International Conference of Agricultural Economists (ICAE)
Ciutat de celebració: New Delhi (India)
Data de celebració: 17-31 d’agost 2021
Entitat organitzadora: International Association of Agricultural Economists
Títol del treball: Investigating Technical Efficiency of Spanish Pig Farming: A
Quantile Regression Approach
Coautors : Monje Cabas, J.; Guesmi, B.; Ait Sidhoum, A., Gil, J.M.
Nom del congrés: 31th International Conference of Agricultural Economists (ICAE)
Ciutat de celebració: New Delhi (India)
Data de celebració: 17-31 d’agost 2021
Entitat organitzadora: International Association of Agricultural Economists
Títol del treball: Perspectives of adopting technological innovation in livestockbased production system
Coautors : Taghouti, I.; Guesmi, B.; Laabidi, S., Youssef, S.B.
Nom del congrés: 31th International Conference of Agricultural Economists (ICAE)
Ciutat de celebració: New Delhi (India)
Data de celebració: 17-31 d’agost 2021
Entitat organitzadora: International Association of Agricultural Economists
Títol del treball: From Stakeholders´ lens: Bridging research impact and
sustainability assessment
Coautors : Chams, N.; Guesmi, B., Gil, J.M.
Nom del congrés: XVI Congress of the European Association of Agricultural
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Economists
Ciutat de celebració: Praga (República Txeca)
Data de celebració: 20-23 de Juliol 2021
Entitat organitzadora: European Association of Agricultural Economists
Títol del treball: Total Factor Productivity Change in Pig Production Systems in EU
Countries
Coautors : Ait Sidhom, A.; Guesmi, B.; Cabas, J., Gil, J.M.
Nom del congrés: XVI Congress of the European Association of Agricultural
Economists
Ciutat de celebració: Praga (República Txeca)
Data de celebració: 20-23 de Juliol 2021
Entitat organitzadora: European Association of Agricultural Economists
Títol del treball: Measuring the impact of agricultural research on Chilean
agricultural sector
Coautors : Guesmi, B.; Cabas, J., Gil, J.M.
Nom del congrés: XVI Congress of the European Association of Agricultural
Economists
Ciutat de celebració: Praga (República Txeca)
Data de celebració: 20-23 de Juliol 2021
Entitat organitzadora: European Association of Agricultural Economists
Títol del treball: Consumers' Willingness To Pay For Socially Responsible And
Sustainable Wines
Coautors : Rahmani, D., Gil, J.M.
Nom del congrés: XVI Congress of the European Association of Agricultural
Economists
Ciutat de celebració: Praga (República Txeca)
Data de celebració: 20-23 de Juliol 2021
Entitat organitzadora: European Association of Agricultural Economists
Títol del treball: Simulating the Impact of a Carbon Tax on Food in Five EU
Countries.
Coautors : Varacca, A., Castellari, E., Moro, D., Dogbe, W., Gil, J.M., Revoredo-Giha,
C., Akaichi, F., Irz, X., Amuakwa-Mensah, F., Surry, Y., Sckokai, P.
Nom del congrés: XVI Congress of the European Association of Agricultural
Economists
Ciutat de celebració: Praga (República Txeca)
Data de celebració: 20-23 de Juliol 2021
Entitat organitzadora: European Association of Agricultural Economists
Títol del treball: Stakeholder Perception of Sustainability Impact Assessment for
Research and Innovation.
Coautors : Chams, N., Guesmi, B., Gil, J.M.
Nom del congrés: XVI Congress of the European Association of Agricultural
Economists
Ciutat de celebració: Praga (República Txeca)
Data de celebració: 20-23 de Juliol 2021
Entitat organitzadora: European Association of Agricultural Economists
Títol del treball: The Economic Returns to Public Agricultural Research in Chile.
Coautors : Guesmi, B., Cabas, J., Alfaro, M., Gil, J.M.
Nom del congrés: XVI Congress of the European Association of Agricultural
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Economists
Ciutat de celebració: Praga (República Txeca)
Data de celebració: 20-23 de Juliol 2021
Entitat organitzadora: European Association of Agricultural Economists
Títol del treball: Disentangling the Drivers of Obesity: An Analytical Framework
Based on Socioeconomic and Intrapersonal Factors.
Coautors : Dogbe, W., Salazar, M., Gil, J.M.
Nom del congrés: XVI Congress of the European Association of Agricultural
Economists
Ciutat de celebració: Praga (República Txeca)
Data de celebració: 20-23 de Juliol 2021
Entitat organitzadora: European Association of Agricultural Economists
Títol del treball: Animal Welfare or Greenhouse Gas emissions? Consumers’
preferences for hens’ eggs in Spain.
Coautors : Rahmani, D., Kallas, Z., Papa, M., Gil, J.M.
Nom del congrés: XVI Congress of the European Association of Agricultural
Economists
Ciutat de celebració: Praga (República Txeca)
Data de celebració: 20-23 de Juliol 2021
Entitat organitzadora: European Association of Agricultural Economists
Títol del treball: The Adoption of Risk Management Strategies by Ecuadorian Cacao
Producers: The Role of Risk Attitudes and Risk Perceptions
Coautors : Díaz-Montenegro, J., Varela, E., Gil, J.M.
Nom del congrés: XVI Congress of the European Association of Agricultural
Economists
Ciutat de celebració: Praga (República Txeca)
Data de celebració: 20-23 de Juliol 2021
Entitat organitzadora: European Association of Agricultural Economists
Títol del treball: El impacto del COVID en las tendencias de consumo y en la
innovación en la industria alimentaria. Casos México, América Latina y Europa.
Coautors : Gil, J.M., Rahmani, Dj.
Nom del congrés: 7° Simposio Nacional y 1° Internacional de Sustentabilidad “Retos
y desafíos de la sustentabilidad frente al COVID-19”
Ciutat de celebració: Toluca (Mèxic)
Data de celebració: 17 de Juny 2021
Entitat organitzadora: Universidad Autónoma del Estado de México
Títol del treball: Future Challenges for Associations of Agricultural Economists.
Coautors : Gil, J.M.
Nom del congrés: X Conference de l’Asociazione Italiana di Economia Agraria e
Applicata,Ciutat de celebració: On line
Data de celebració: 11 de Juny 2021
Entitat organitzadora: Asociazione Italiana di Economia Agraria e Applicata,
Títol del treball: Factors driving consumer willingness to pay for sparkling wine: the
sophistication of wine bottle vs sustainability of production process
Coautors : Rahmani, D., Gil, J.M.
Nom del congrés: EAAE SEMINAR 175: THE WIND OF CHANGE OF SUSTAINABILITY
STANDARDS, Sailing economic, governance, and policy perspectives
Ciutat de celebració: Gargnano (Itàlia)
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Data de celebració: 13-14 maig 2021
Entitat organitzadora:European Association of Agricultural Economists
Títol del treball: Nuevas demandas de los consumidores de alimentos.
Coautors : Gil, J.M.
Nom del congrés: Seminario organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo
y el INTA (Argentina): “La gobernanza de las Instituciones Nacionales de Ciencia y
Tecnología Agropecuaria en el mundo post-pandemia”
Ciutat de celebració: Buenos Aires (Argentina)
Data de celebració: 1-3 Març 2021
Entitat organitzadora: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

4.2. Treballs finals de Màster(TFM) / Grau(TFG)
TFM
GRIBIS, DJAMILA:
Universitat: MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE OF ZARAGOZA(CIHEAM)
Títol: The effect of promotions on the environmental impact of consumer purchases
Programa: Master of science in Agro-food Marketing
Data de defensa: 06/10/2021
Tutor: Djamel Rahmani
MEHABA, WAFA:
Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya
Títol: Sales promotion effect on consumer purchasing behavior
Programa: Master of science in Agro-food Marketing
Data de defensa: 07/06/2021
Tutor: José M. Gil
TFG
Agusti Guillaumes, Josep:
- Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya
- Títol: GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN LA INDUSTRIA CÁRNICA DEL SECTOR
-

PORCINO Y PROPUESTAS DE MEJORA
Programa: Grau Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona.
EEABB
Data de defensa: 26/10/2021
Tutor: Zein kallas

RIBÓ MESTRES, JOSEP:
- Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya
- Títol: Avaluació de la percepció social en els diferents mètodes de degollament dels
-

animals destinats al consum humà
Programa: Grau Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona.
EEABB
Data de defensa: 20/10/2021
Tutor: Djamel Rahmani

Membrado I cabre, Sergi:
- Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya
- Títol: Pla de negoci per a la creació d'una empresa dedicada a la producció i venta
-

de cervesa
Programa: Grau Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona.
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-

EEABB
Data de defensa: 20/10/2021
Tutor: Djamel Rahmani

Domínguez Font, Judith:
- Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya
- Títol: Malbaratament de fruita fresca a Mercabarna durant l'última dècada
- Programa: Grau Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona.
-

EEABB
Data de defensa: 13/10/2021
Tutor: Djamel Rahmani

Jardí Campillo, Eduardo:
- Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya
- Títol: Pla de negoci d'una empresa de cultiu de bolets a Catalunya
- Programa: Grau Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona.
-

EEABB
Data de defensa: 07-09-2021
Tutor: Zein kallas

Rodríguez Manrique, Carla:
- Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya
- Títol: Análisis de mercado y preferencias del consumidor de la bebida alcohólica
-

hidromiel
Programa: Grau Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona.
EEABB
Data de defensa: 06-09-2021
Tutor: Zein kallas

Grau Pagès, Eva:
- Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya
- Títol: Agricultura com a eina de transformació social
- Programa: Grau Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona.
-

EEABB
Data de defensa: 06-07-2021
Tutor: Zein kallas

Polonio Punzano, Adrian:
- Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya
- Títol: Adopción y difusión de prácticas agroecológicas en la horticultura en la
-

provincia de Barcelona
Programa: Grau Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona.
EEABB
Data de defensa: 08/02/2021
Tutor: Djamel Rahmani

Gorchs Picas, Maria:
- Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya
- Títol: Models de redistribució d’aliments: estratègies per la lluita contra el
-

malbaratament alimentari
Programa: Grau Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona.
EEABB
Data de defensa: 03/02/2021
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-

Tutor: Lourdes Reig

4.3. Tesis Doctoral
Chams, Nour:
- Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya
- Títol: “Assessment of the societal impact of research and innovation in the agri-food
sector”
- Programa: Sostenibilitat
- Data de defensa: 26 de novembre 2021
- Tutor: José María Gil Roig

5. TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA
5.1. Jornades tècniques i de divulgació
Títol del treball: Xerrada-entrevista inaugural amb el director de Fundació Alícia, Toni
Massanés
Coautors : Reig, L.
Nom de l’esdeveniment: Gastromar 2021 L'Ampolla.
Ciutat de celebració: L’Ampolla
Data de celebració: 21 Septiembre 2021
Entitat organitzadora: Ajuntament de l’Ampolla
Títol del treball: Dimensionamiento de la Economía Azul de Cataluña y Canarias:
metodología y primeros resultados
Coautors : Sainz; S.; Allué, R.; Alba, M.; Rovira C. ; Martínez, J.; Lorenzo Díaz; D.
Nom de l’esdeveniment: XXI Jornadas de Estadística de las Comunidades Autónomas
Ciutat de celebració: Illes Canàries
Data de celebració: 15-19 de setembre 2021
Entitat organitzadora: Órganos Centrales de Estadística de las Comunidades
Autónomas (OCECAS)
Títol del treball: New challenges for agricultural economists and professional
associations
Coautors : Gil, J.M.
Nom de l’esdeveniment: Conferenca Invitada. XV Aniversary Croatian Society of
Agricultural Economists
Ciutat de celebració: Zagreb (Croàcia)
Data de celebració: 11 de Juliol 2021
Entitat organitzadora: XV Aniversary Croatian Society of Agricultural Economists,
Zagreb (Croatia)
Títol del treball: Assessment of the Societal Impact of Research & Innovation in the
Agro-food sector.
Coautors : Gil, J.M., Chams, N., Guesmi, B.
Nom de l’esdeveniment: Conferència Invitada.
Ciutat de celebració: Montevideo (Uruguay)
Data de celebració: 17 Juny 2021
Entitat organitzadora: Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA)
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Títol del treball: Impacte ambiental del malbaratament i els residus alimentaris.
Coautors : Gil, J.M.
Nom de l’esdeveniment: Cicle Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de
Barcelona.
Ciutat de celebració: Barcelona
Data de celebració: 31 Maig 2021
Entitat organitzadora: Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB)
Títol del treball: Efectos de políticas fiscales para una alimentación sostenible.
Coautors : Gil, J.M., Dogbe, W.
Nom de l’esdeveniment: Conferenca Invitada. Seminario Permanente de Investigación
“Constructo teórico y aplicación metodológica para el abordaje de la sustentabilidad”,
Ciutat de celebració: Toluca (Méxic)
Data de celebració: 3 de Maig 2021
Entitat organitzadora: Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable,
Universidad Autónoma del Estado de México
Títol del treball: Desperdicio alimentario: un gran reto para la sociedad.
Coautors : Gil, J.M.
Nom de l’esdeveniment: Fira del Coneixement, 2021
Ciutat de celebració: Manresa (Barcelona)
Data de celebració: 14-15 Abril 2021
Entitat organitzadora: Universitat Politècnica de Catalunya,
Títol del treball: Desperdicio Alimentario: medición y prevención.
Coautors : Gil, J.M.
Nom de l’esdeveniment: Conferencia Invitada
Ciutat de celebració: Barcelona
Data de celebració: 7 Abril 2021
Entitat organitzadora: Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona
Títol del treball: Observatoris de preus i de la cadena com a instruments d’aplicació de
la Llei Cadena Alimentària.
Coautors : Gil, J.M.
Nom de l’esdeveniment: Jornada sobre la cadena agroalimentària (codi 210504) en el
marco del Plan Anual de Transferencia Tecnológica.
Ciutat de celebració: Barcelona
Data de celebració: 17 Gener 2021
Entitat organitzadora: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
(DACC)

5.2. Cursos i seminaris impartits
5.2.1. Nacionals
Gil J.M.
Títol del curs: Food Loss And Waste Reduction and Management
Nom de l’esdeveniment: Postgrau en Economía Circular: Estratègies i Eines
d’Innovació Industrial.
Ciutat de celebració: Curs virtual
Data de celebració: 1 de Juliol 2021
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Entitat organitzadora: Universitat Politèncica de Catalunya

5.2.2. Internacionals
Vallejos, R.:
Títol del curs: Diplomado Latinoamericano de Extensión Rural, Facultad de Ciencias
Agronómicas
Nom de l’esdeveniment: Enfoque de género en la extensión rural
Ciutat de celebració: Curs virtual
Data de celebració: 29 de juny
Entitat organitzadora: Universidad de Chile y el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA)
Gil J.M.:
Títol del curs: La Comunicación Científica
Nom de l’esdeveniment: Magister de Administración y Gestión de Empresas
Ciutat de celebració: Curs virtual
Data de celebració: 29 de juny
Entitat organitzadora: Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad de Bio Bio,
Chillán (Chile)
Títol del curs: Measurement of Food Sustainability: state of the art and new
challenges
Nom de l’esdeveniment: Advanced Course on Food Sustainability Assessment: a
Methodological Approach.
Ciutat de celebració: Curs virtual
Data de celebració: 15-23 Febrer 2021
Entitat organitzadora: Mediterranean Agronomic Institute (IAMZ)

6. ESTADES A L'ESTRANGER

7. ALTRES ACTIVITATS
7.1. Participació com a membres de consells editorials
GIL ROIG, José M.:
-

Agricultural Economics. Editada por la IAAE

-

Agribusiness: an International Journal

-

Eurochoices, editada per la European Association of Agricultural Economics

7.2. Participació com a revisors de revistes científiques
Ibtissem Taghouti
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-

Agricultural and Resource Economics (EARN)

-

Sustainability

-

Forests

-

Frontiers in Sustainable Cities

RAHMANI, Djamel:
Journal of Cleaner Production
GIL ROIG, José M.:
-

Agribusiness: An International Journal

-

Agricultural Economics (IAAE)

-

European Review of Agricultural Economics (EAAE)

-

Ecological Economics

-

Food Policy

-

Food Quality and Preference

-

Appetite

-

British Food Journal

-

Journal of Agricultural Economics (Agricultural Economics Society)

-

Spanish Journal of Agricultural Research

GUESMI, Bouali:
-

Agribusiness: An International Journal

-

Economics of Innovation and New Technology

-

Agricultural and Resource Economics (EARN)

-

Scientific African journal

KALLAS, Zein:
-

Food Quality and Preferences

-

Journal of Cleaner Production

-

Agribusiness

-

Foods
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-

Journal of Retailing and Consumer Services

-

Journal of Agricultural science and Technology

-

Renewable Agriculture and Food Systems

-

Spanish Journal of Agricultural Research

-

Sustainability

-

Nutrients

-

Science of the total Environment (STOTEN)

-

New Medit

-

Appetite
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8. PERSONAL DEL CENTRE A 31 DE DESEMBRE DEL 2021
8.1. Personal R+D+T

José María Gil Roig

Dr. Econòmiques. Director. Adscrit UPC

Zein Kallas

Dr. Enginyer Agrònom. Adscrit UPC

Lourdes Reig Puig

Dra. Marine Science. Adscrita UPC

Ibtissem Taghouti

Dr. Economia Agrària

Bouali Guesmi

Dr. Economia Agrària

Djamel Rahmani

Dr. Anàlisi Econòmica i Estratègia Empresarial

David Fernández

Dr. Administració i Gestió d’Empreses

8.2. Personal R+D+T en formació
Omar Vicente Guadarrama

MSc. Food Identity

Nour Chams

Master of Research in Management Sciences

Niloofar Pejman

MSc. Agricultural Economics

Rosana Vallejos

MSc. Rural Planning and Development

Selene I. Ornelas

Màster in Statistics and Operations Research

8.3. Personal serveis científic tècnics
Cristina Escobar

Dra. Enginyer Agrònom

Martín F. Alba

Dr. Econòmiques
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Amelia Sarroca Fernandez
Miquela Alomar Oliver

Ciències Culinàries i Gastronòmiques
Enginyeria de Ciències Agronòmiques

Xavier Diaz Ruiz

Master Biosystems engineering

Ester Freixa Serra

Màster Europeu de Anàlisis de Polítiques Agràries,
Alimentaries i Ambientals

Adrià Menéndez i Molist

Màster en Estudis Urbans

8.4. Personal de suport
Albert Mora Paredes

Responsable d’Administració i Finances

Filippo A. Baldaro

Gestió de projectes

Cristina Paniagua

Administració
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