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Entre les mesures 

previstes en el 

Programa de 

desenvolupament 

rural sostenible 

per al 2010-2014 hi 

ha iniciatives 

encaminades a 

produir energia a 

partir de recursos 

naturals com la 

biomassa i els 

biocombustibles i  

aprofitar els 

residus agrícoles i 

forestals. Que el 

sector agrari 

aposti per la 

diversificació 

d’activitats, per 

exemple, per la 

generació 

d’energia, serà 

clau per al seu 

desenvolupament i 

sostenibilitat a 

llarg termini. 

Segons  l’Organització de Cooperació 
Internacional (OCDE), el 92% del territori 
espanyol és rural i hi viu el 27% de la població, 

amb la qual cosa les polítiques 
destinades a aquest medi 
desenvolupen un paper essencial en la 
gestió de la terra, i han d’integrar 
qüestions relacionades amb el 
desenvolupament econòmic i 
mediambiental.  
 
De fet, el medi rural és la base d’un ventall 
d’activitats econòmiques que van molt més 
enllà de les activitats estrictament relacionades 
amb l’agricultura. Per exemple, polígons 
industrials, centres de serveis tecnològics, 
serveis d’abastiment d’aigua i energia, boscos 
comercials, complexes turístics, pistes d’esquí, 
conreus agrícoles, etc.  
 
No obstant, les polítiques rurals s’han basat 
històricament en el desenvolupament de 
l’agricultura. Així, el creixement de la producció 
agrícola a Espanya entre el 1990 i el 2004 
(20%) es va situar entre els més alts dels 
països de l’OCDE (el 3r més alt). En aquest 
període l’agricultura es va especialitzar i 
perfeccionar, i va crear nous nínxols de mercat 
com l’agricultura ecològica. Malgrat això, a 
partir del 2008, l’agricultura espanyola ha 
demostrat que no pot seguir sent la columna 
vertebral de l’economia rural com a font 
d’ingressos i d’ocupació
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En aquest sentit, la nova Política 
Agrícola Comunitària (PAC) prevista 
per al 2013, així com les polítiques de 
desenvolupament local rural 
contemplen línies estratègiques per 
fomentar la diversificació de les 
activitats del món rural, que estan 

convertint l’agricultura tradicional en agricultura 
multisectorial, especialment en el camp del 
turisme o de les energies renovables. 
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A més, la diversificació de les activitats agràries 
cap al turisme (com ara la creació de cases 
rurals o l’obertura de bodegues al públic per 
l’enoturisme) o la generació d’energies, pot ser 
un al·licient per fer tornar a les zones rurals a 
joves formats que varen emigrar per manca 
d’oportunitats laborals. 
 
Els productors agrícoles estan realitzant una 
aposta important per les energies renovables, 

com ho demostren les explotacions que 
generen fonts d’energies renovables a 
partir de matèria orgànica, o les que en 

produeixen directament a través de l’adaptació 
de les seves instal·lacions per aprofitar l’aigua 
de la pluja i l’energia de l’aire i del sol.  
 
Aquesta aposta es pot veure incrementada no 
només pel suport que la PAC i els ajuts estatals 
i autonòmics atorguen als productors  que 
porten a terme projectes d’innovació 
tecnològica en el medi rural sinó, també, per 
l’establiment de mesures per a la millora de 
l’autofinançament. Aquestes mesures es 
concreten, per exemple, en la construcció 

d’infraestructures d’autoabastiment 
d’energia per treballar l’explotació agrària, 

com ara les calderes de biomassa per escalfar 
les granges. 
 
L’agricultura i la ramaderia suposaven, segons 
últimes dades disponibles del 2009, un 10,5% 
de les emissions de CO2 . Per tal de disminuir 
aquestes xifres, el desenvolupament rural 
sostenible ha de passar per: 

 Un desenvolupament de l’agricultura i 

la ramaderia ecològiques, el que 

suposaria un gran estalvi d’emissions. 

 La creació d’activitats paral·leles 

orientades a millorar 

l’autofinançament, per exemple, amb 

la generació d’energia a partir de 

residus agrícoles, i la disminució de  la 

dependència del sector de les 

subvencions. 
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Durant la passada 

dècada, la 

indústria i els 

serveis rurals 

varen créixer un 

30% i un 21% 

respectivament.  

 

 

 

Les regions rurals 

més diversificades 

d’Espanya, amb 

activitats que van 

més enllà de 

l’agricultura, com 

la generació 

d’energia, tenen 

un major PIB per 

càpita, un major 

creixement 

demogràfic i de 

l’ocupació i unes 

taxes d’atur més 

baixes. 

 

 

 

A Catalunya hi ha 

52.845 

explotacions amb 

superfície agrícola 

utilitzada, el que 

suposa 790.302 ha;  

71 produeixen 

energies 

renovables per a la 

venda (eòlica, 

biogàs, etc). 

ambiental i energètica, que es 
concreten en: 
 

 Potenciar en l’àmbit de 
l’empresa agropecuària o 

forestal la generació 
d’energies renovables a 
partir de les matèries 
primeres d’explotació, i 
habilitar la producció 
d’energia (solar o 
eòlica) de l’empresa 
agrària (el sòl, teulades, 

etc.). 

 Promoure la utilització 
de biomassa forestal 
com a font d’energia 
calorífica i/o elèctrica, i 

com a mecanisme per 
millorar la conservació de 
les masses forestals, reduir 
l’abandonament i el risc 
d’incendis. 

 Establir mesures de suport i 

finançament a 
l’empresa agropecuària 
per millorar i renovar 
els equipaments 
energètics per tal que 

siguin més eficients i 
redueixin la dependència 
dels combustibles fòssils 
com el petroli. 
 

Aquest nou escenari pot impulsar la 
generació d’activitat econòmica si:  
 

 Es diversifiquen les activitats 
de les empreses i 
cooperatives agràries cap a 
la generació d’energia, per 
exemple, amb la instal·lació 
de plantes de plaques 
solars. 

 Es creen noves empreses 
especialitzades en 
l’assessorament i el 
desenvolupament de 
projectes d’autoabastiment 
d’energia que millorin la 
rendibilitat de les 
explotacions agràries 
aïllades. 

Espanya ha apostat clarament per 
convertir-se en un país capdavanter 
en energies alternatives, amb una 
forta diversificació i un increment de 
les fonts d’energia renovables en les 
últimes dues dècades (el 2007 va 
generar el 7% de l’energia primària i 
el 20% de l’electricitat). Segons la 
WWEA (Associació Mundial de 

l’Energia Eòlica), el 2011 Espanya 
va ser, després d’Alemanya, el 
segon país europeu en 
producció d’energia eòlica, amb 

21.673 MW. 
 
Els recursos naturals de les zones 
rurals contribueixen, cada vegada 
més, a superar els reptes 
mediambientals, a través d’una millor 
conservació d’aquestes zones i com 
a fonts d’energia renovable. Per 
exemple, l’energia solar ha guanyat 
en importància com a font d’energia 
en els “horts solars” a gran escala, 
molt habituals en el món rural, que 
utilitzen o combinen tecnologies per 
l’escalfament solar de l’aigua, la 
producció d’energia solar fotovoltaica 
i energia solar termoelèctrica. La 
producció de biomassa, biogàs 
i biocombustibles també ha crescut 
de manera considerable.

2
 

 
El febrer de 2011 el Departament 
d’Agricultura dels EUA va donar a 
conèixer un estudi realitzat el 2009 
sobre la producció d’energia 
renovable en les explotacions 
agràries. El número total de 
explotacions dels EUA que tenen 
alguna instal·lació per produir energia 
era de 8.569. L’estalvi en factures 
d’energia va ser de 2.400 dòlars per 
explotació. Els panells solars eren el 
principal sistema escollit pels 
agricultors. 
 
D’altra banda, l’Institut Agrícola, 
format per empresaris agraris ha fet 
arribar a la Comissió Europea un 

conjunt de propostes per la nova 
PAC per posicionar l’economia 
agrària com un element 
estratègic per sortir de la crisi. 
Les propostes inclouen aspectes com 
la sostenibilitat 
 
2
 OCDE. Estudios de política rural. 

España. Evaluación y recomendaciones. 
2009. 
 
 
 
 
 

 
 

Impacte en el sector 
 
 

 
  
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

                         Cofinancen: 

  
 

 

 

 

 

 

Actualment hi ha 

50.072 titulars 

d’explotacions 

agrícoles dels 

quals només 190 

són menors de 25 

anys. 

 

 

 

 

 

 

 

Els professionals 

agraris que 

vulguin 

diversificar la 

seva activitat cap 

a l’àmbit de les 

polítiques 

energètiques 

hauran de 

formar-se en 

energies 

renovables o en 

eficiència 

energètica.    

 

 

 

 

 

 

 

 

La diversificació d’activitats agràries 
en el món rural cap a la generació 
d’energies és una oportunitat per 
generar ocupació que es troba en 
línia amb les polítiques estratègiques 
de la Unió Europea com ara el 
programa LEADER.  
 
En aquest sentit, els ajuts de la PAC 
que es gestionaran des dels estats 
s’orientaran també a donar suport a 
la creació d’empreses, a formar a 
professionals i a fomentar 
l’autoocupació en sectors d’activitat 
econòmica relacionats amb l’ús de 
noves tecnologies en matèria 
mediambiental, entre el qual es troba 
la generació d’energies alternatives 
com poden ser l’energia solar, l’eòlica 
o la biomassa. 
 
Des del punt de vista laboral, la 
diversificació de les activitats 
econòmiques en el món agrari 
permetria:  
 

 Millorar “l’status social” de 

les ocupacions del món 

agrari. 

 Generar ocupació. 
 
Els professionals que es requereixen 
per diversificar l’activitat agrària o per 
desenvolupar infraestructures 
d’autoabastiment energètic es 

caracteritzen per ser persones 
amb força iniciativa, amb 
capacitat d’assumir riscos i 
afrontar nous reptes, sobretot 

perquè el sector agrari es 
caracteritza per un cert immobilisme 
que, val a dir, s’ha reduït en l’última 
dècada, fruit de les exigències 
imposades per la globalització. 
 
A aquests professionals els caldrà 
formació complementària en 
eficiència energètica, energies 
renovables, canvi climàtic, o impacte 
ambiental de les activitats agrícoles. 
 

El 0,1% de les ofertes de feina 
dels portals d’Infoempleo i 
Infojobs, en els mesos de juny, 
juliol i agost de 2012, són per 
al sector de l’Agricultura i 
pesca. Cal dir, però, que els portals 

generalistes  d’Internet no són el 
principal canal de publicació 

d’ofertes del sector. Tot i així, aquest 
percentatge es troba a l’alçada, per 
exemple, de les ofertes que presenta la 
indústria aeronàutica en els mateixos 
portals.  

 

D’aquestes ofertes, un 66,8% 
requereixen persones formades i 
altament qualificades en gestió del 
negoci i comercialització de productes 

agropecuaris i forestals, per exemple, 
director, comercial o enginyer agrònom, 
amb titulacions d’enginyeria tècnica o 
superior, principalment, agrònoma, amb un 
66,7% de contractació indefinida. Val a dir 
que entre aquestes ofertes no s’hi troben 
les dels temporers, ja que generalment 
circulen per altres canals com poden ser 
els sindicats agrícoles o les cooperatives 
agràries.  

 
A més, en l’àmbit de les energies 
renovables, el percentatge d’ofertes és del 
0,2% i se sol·liciten perfils com el 
responsable de producció, l’enginyer de 
disseny, l’instal·lador o l’enginyer mecànic. 
Per tant, els professionals agraris que 
vulguin diversificar la seva activitat hauran 
de formar-se en àmbits com la producció 
d’energia o la gestió d’explotacions 
energètiques. 
 

En aquest sentit, la diversificació 
econòmica del sector agrari genera 
ocupació de qualitat, ja que requereix 

de persones qualificades en l’àmbit agrari i 
les energies renovables, amb 
coneixements tècnics però també de gestió 
i amb capacitat d’aprofitar noves 
oportunitats de negoci, en aquest cas, 
derivades de la introducció 
d’infraestructures energètiques al sector.  
 

Amplia la informació del sector 
al Web Barcelona Treball 
Mercat >Sectors Econòmics >  

Agricultura i pesca 
En aquest apartat web trobaràs un informe 
del sector en clau d’ocupació, podràs 
consultar les fitxes ocupacionals amb els 
diversos perfils professionals, i conèixer els 
principals recursos per trobar-hi feina. 

  

 

 

 
 

Impacte sobre els perfils professionals 
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