Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General
d’Agricultura i Ramaderia
Acta de la reunió la Taula Sectorial Agrària de l’Aviram i els Ous
Identificació de la sessió
Número de referència: AV/01/2020
Data: 08/07/2020
Lloc: Virtual / TEAMS
Horari: 11:05h – 14:09h
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior
2. Mesures COVID-19
2.1. Ordre per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a cobrir les
necessitats de liquiditat de les explotacions agràries afectades per la crisis
sanitària de la COVID-19
2.2. Ajuts als productors destinats a pal·liar els efectes econòmics de la crisi de la
Covid-19, mitjançant donacions al Banc d’Aliments
2.3. Plataformes de comercialització: AlimentsDeProp
3. Projecte de RD d’ordenació d’explotacions avícoles
3.1. MTD
4. Posada en funcionament del mòdul del Registre d’Explotacions Ramaderes (RER) al GTR
5. Programa sanitari de vigilància de salmonel·la
6. Influença aviària: situació al Nord d’Europa i risc per a Catalunya
7. Torn obert de paraules
Assistents
Representats del sector
UNIÓ DE PAGESOS: Jordi Armengol, Josep M. Baques i Joana Rull
JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya): Conxita Antón i Gemma Comajuncosa
FAC (Federació Avícola Catalana) : Joan Anton Rafecas i Anna Toda
ASSOCAT: Salvador Aragall
ASFAC: M. Carme Soler
ACMO: Agustí Coll
Excusen assistència: la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)
Representants del DARP
DIRECCIÓ GENERAL D’AGRICULTURA I RAMADERIA
La directora general: Elisenda Guillaumes (presideix la reunió)
La sub-directora general de Ramaderia: Mercè Soler
La sub-directora general d’Agricultura: Neus Ferrete
La coordinadora de Taules Sectorials: Ana Llansó
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La cap del servei d’Alimentació Animal i Seguretat en la Producció Ramadera: Mili Voltes
La cap del servei d’Ordenació Ramadera: Montse Álamos
La veterinària del servei de Prevenció en Salut Animal: Alba Solé
El tècnic del servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària: Juanjo Esquerda
La responsable de Gestió Telemàtica Ramadera (ef): Anna Martell (actua de secretària de la reunió)
DIRECCIÓ GENERAL D’ALIMENTACIÓ, QUALITAT I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
El sub-director de Qualitat i Indústries Agroalimentàries: Joan Gòdia
La responsable d’Assessorament Tècnic de la subdirecció de Qualitat i Indústries Agroalimentàries:
Anna Castellví
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A LA CATALUNYA CENTRAL
El director dels Serveis Territorials: Ramón Lletjós
Altres representants convidats
PRODECA
La tècnica de l’Àrea de Solucions Sectorials - Sector Gastronomia: Laura Martí
_________________________________________________________________________
Desenvolupament de la reunió
Inicia la reunió la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Sra. Elisenda Guillaumes, quan són les
11:05 hores, agraint l’assistència dels presents i a continuació explica el funcionament de la reunió en
videoconferència per l’eina MICROSOFT TEAMS. Així mateix, comenta que es procedirà a gravar la
sessió per tal de facilitar l’elaboració de l’acta, pel que pregunta als assistents si donen la seva
conformitat, ningú es manifesta en contra.
La directora informa que en el decurs de la reunió de la Taula s’haurà d’excusar uns minuts per assistir
al Consell de Direcció del DARP i tornarà a reincorporar-se, mentrestant la substituirà Mercè Soler, subdirectora general de Ramaderia, i aprofita per informar que substitueix a Joaquim Xifra que ha cessat,
a petició pròpia, per incorporar-se com a cap de servei de Coordinació i Gestió Territorial als Serveis
Territorials del DARP a Girona.
Guillaumes recorda la importància d’aquestes reunions tant pel sector com pel DARP, demana que els
temes tractats en elles es facin extensius a la resta del sector i informa que durant la pandèmia el DARP
ha habilitat els procediments a tràmits telemàtics. També agraeix la resposta del sector abastint
d’aliments a la població, i afirma que la societat finalment ha vist la importància de l’alimentació i dels
productes de proximitat, ara bé caldrà mantenir entre tots aquesta la valorització del sector primari i de
l’alimentació, i anuncia que el DARP prepara una campanya informativa genèrica dels productes
catalans que s’iniciarà a l’octubre.
En referència als temes tractats en l’anterior reunió de la Taula Sectorial, la directora explica que s’ha
publicat i es treballa en aquests moments en el desplegament del Decret 153/2019 de gestió de la
fertilització.
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Finalment la directora recorda que el Gabinet Tècnic del DARP ha elaborat el recull estadístic que va
ser enviat juntament amb la documentació de la reunió de la Taula i, demana al sector que faci arribar
al DARP (Taules Sectorials) qualsevol qüestió que creguin convenient.
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior
Sense cap esmena a l’acta anterior, es dóna per aprovada (Núm. Ref: AV/01/2019). Acord 1
Pu nt 1-Esborran y
acta reu n ió TS Aviram 9 ju liol 2019 per aprovar.pdf

2. Mesures COVID-19
2.1 Ordre per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a cobrir les
necessitats de liquiditat de les explotacions agràries afectades per la crisis sanitària de la
COVID-19
Montse Álamos, Cap del servei d’Ordenació Ramadera presenta l’Ordre que té per objectiu garantir la
viabilitat econòmica de les explotacions avícoles de producció de carn i les empreses integradores
d’avicultura de carn, mitjançant la compensació de càrregues financeres per operacions de
finançament, únicament per a actuacions de circulant, i amb l’Institut Català de Finances (ICF).
Els imports dels préstecs poden ser entre 15.000 i 100.000€, en un termini de 5 anys i a un interès
d’Euríbor a 12 mesos més 3 punts de diferencial. El import de l’ajut del DARP és la bonificació de 3
punts de diferencial del tipus d’interès de tot el període de vida del préstec. S’han establerts criteris
d’atribució, prioritats i obligacions: mantenir l’activitat ramadera un mínim de 5 anys, disposar i mantenir
una assegurança i complir les altres obligacions que preveuen la normativa de subvencions. S’adjunta
la presentació:
Punt 2.1-Ajuts
Prestecs Avicultura COVID.pdf

Conxita Antón del JARC pregunta a quin tipus d’assegurança es refereix, Agroseguro o assegurança
de vida, ja que normalment en cas de préstecs les entitats bancàries exigeixen assegurances de vida.
Acord 2a
Jordi Armengol de la Unió de Pagesos pregunta que en cas de titulars integrats que es liquida per
trimestres, cóm han de justificar la pèrdua d’ingressos. La directora li respon que el préstec de l’ICF es
pot demanar justificant pèrdues del 15%, i no del 50% com s’exigeix en els ajuts del DARP que van
adreçats a bonificar interessos a sectors molt afectats, i referent a la comprovació de les pèrdues, diu
la directora, que aquestes es comprovaran fent una comparativa dels llibres de comptes dels mesos de
març-abril-maig 2019, respecte enguany.
Joan Anton Rafecas de la FAC exposa que els integradors han soferts importants pèrdues (un 27,5%
de la producció) i que aquestes ajudes són insuficients, malgrat haver treballat amb condicions molt
difícils des del primer dia per tal abastir a la població, i considera que el període contemplat de 3 mesos
que es té en compte no és suficient, hauria de ser la mitjana anual. La directora li informa que per
Taules Sectorials s’ha passat les bases i la convocatòria i que hi ha un període per fer d’al·legacions i
que aquestes sempre es valoren i s’incorporen.
2.2 Ajuts als productors destinats a pal·liar els efectes econòmics de la crisi de la Covid-19,
mitjançant donacions al Banc d’Aliments
Anna Castellví, Responsable d’Assessorament Tècnic de la sub-direcció general de Qualitat i Indústries
Agroalimentàries, informa que l’ajut als productors destinats a pal·liar els efectes econòmics de la crisi
de la Covid-19, mitjançant donacions al Banc d’Aliments, es tracta d’un ajut d’estat que té un doble
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objectiu: per una banda, per compensar la pèrdua dels canals habituals de comercialització que han
patit els petits productors agroalimentaris a causa de la crisi de la COVID-19, i per altra banda
compensar la pèrdua de poder adquisitiu dels sectors socials més desfavorits, donant com a resultat
aquest ajut als productors per la donació de productes a la Fundació del Banc d’Aliments de Catalunya.
L’Ordre ARP/108/2020 de 6 de juliol regula les bases reguladores aquest ajut, ja ha estat publicada i el
proper divendres es publicarà la convocatòria dels ajuts.
Els productes subjectes a l’ajut són productes agraris i ramaders, entre els quals hi ha els ous i la carn
d’aviram. La dotació pressupostària és de 4 milions d’Euros, dels que se’n poden beneficiar els
productors agrícoles, SAT o cooperatives que hagin presentat la DUN 2020, que hagin tingut unes
pèrdues del canal habitual de vendes superiors al 30% i que facin donacions al Banc d’Aliments entre
el 20 de maig i el 20 de setembre, o fins esgotar el pressupost, tenint en compte els límits de 15.000
€/productor i 75.000 €/cooperativa o SAT. A Castellví assenyala que es tracta d’un ajut amb efecte
retroactiu i que inicialment, es podia sol·licitar fins el 20 de juliol i s’ha ampliat fins el 20 de setembre.
Per establir els preus de referència dels productes donats, s’han tingut en compte els preus establert
pel Gabinet Tècnic del DARP per als mesos de maig i juny dels darrers 3 anys, aplicant un percentatge
del 85 al 100% en funció de si els productors estan adscrits a la venda de proximitat o estan inscrits al
Consell Regulador d’una DOP, IGP, CCPAE o CCPI o ser adjudicatari de la Marca Q que reben, aquests
últims el 100% de l’ajut.
Els terminis de sol·licitud són, pels productors que han fet les donacions entre el 20 de maig i el 10 de
juliol, el període de presentació de sol·licitud del 13 al 20 de juliol i cobraran l’ajut al setembre, i el
període de presentació de sol·licituds de la segona convocatòria per a les donacions que s’efectuïn
entre l’11 de juliol i el 20 de setembre, serà del 21 al 28 de setembre.
Per a qualsevol dubte, es pot consultar tota la informació al web del DARP:
http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/2020.09.18-El-DARP-destinara-4-milions-deuros-perajudar-els-productors-amb-problemes-de-comercialitzacio-derivats-de-la-crisi-de-la-Covid-19 , on hi ha
un correu de contacte ajutperibles.agricultura@gencat.cat al qual es poden adreçar totes les consultes
respecte aquest ajut. S’annexa a l’acta la presentació exposada:
Punt 2.2-Ajut a
productors compensació pèrdues COVID19.pdf

2.3 Plataformes de comercialització: AlimentsDeProp
Arrel de la pandèmia, diu E. Guillaumes, van sorgir diferents iniciatives disperses pel territori i, amb la
voluntat d’agrupar-les i fer-ne difusió PRODECA-DARP va elaborar #AlimentsDeProp.
Laura Martí, tècnica de l’Àrea de Solucions Sectorials - Sector Gastronomia de Prodeca presenta la
nova Plataforma de comercialització #AlimentsDeProp que neix en el moment en que per l’estat
d’alarma a causa de la COVID, els elaboradors i productors tenen problemes per treure la seva
producció, i que alhora gran nombre d’iniciatives locals disperses que intenten posar a disposició del
consumidor els productes. Així, l’objectiu de la Plataforma és donar visibilitat, incentivar la
comercialització, disposar d’una eina de fàcil accés i endreçar l’oferta i la demanda, amb el requisit que
els productors estiguin adherits a la Venda de Proximitat.
Inicialment, comenta L. Martí, es va crear una llista de distribució per Twitter per donar a conèixer la
Plataforma entre els productors i facilitar el contacte amb els consumidors per incentivar la
comercialització. El projecte es basava en un taulell de compra-venda a temps real, però posteriorment
es va crear una web que donava les funcionalitats necessàries per aglutinar totes les iniciatives. La
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iniciativa segueix activa, amb voluntat de seguir reunint productors i oberta a iniciatives que afavoreixin
la comercialització dels productors. S’adjunta la presentació:
Punt
2.3-AlimentsDeProp-Prodeca-080720.pdf

3. Projecte de RD d’ordenació d’explotacions avícoles
Montse Álamos, Cap del servei d’Ordenació Ramadera exposa als assistents el nou Projecte de
modificació del RD d’Ordenació d’Explotacions Avícoles, que inclou totes les orientacions de les
produccions avícoles (carn i ous). Com a principals novetats comenta:
 Definicions:
o Explotació per a autoconsum (30 gallines ponedores i 50 pollastres, explotació reduïda
(150 gallines ponedores i 250 pollastres). El DARP en el Decret 40/2014, utilitza les
unitats de nitrogen UB, però que es preveu canviar en un nou decret, per Unitats de
Bestiar Major (UBM) per tal d’unificar i simplificar els càlculs.
o Per les explotacions avícoles de producció de carn es defineixen els sistema de cria
(cria ecològica, galliner a interior, extensiu a interior, campero, campero tradicional o
campero criat en total llibertat) en el cas de l’avicultura de posta els sistemes de cria ja
estan contemplats en un altre RD.




Condicions mínimes de funcionament, que com a principals novetats inclou:
o Designació d’un veterinari d’explotació.
o Pla de visites zoosanitàries.
o Garantir la formació adequada i suficient del personal (mín 20 hores) Entrada en vigor
01/01/23
Bioseguretat:
o Disposar de tanca o aïllament perimetral.
o En cas d’explotacions a l’aire lliure, disposar d’un àrea pel confinament total.
o Dispositius de reserva d’aigua i assegurar el subministrament amb capacitat al menys
per 48 h. Abeuradors i menjadors protegits.
o Noves instal·lacions: operacions de retirada d’animals morts, càrrega i descàrrega
d’animals, llits, pinso, i retirada de fems des de fora de la tanca perimetral. Disposar de
sistemes de desinfecció eficaços si és imprescindible l’entrada de vehicles.
o Vestidor de pas obligatori abans d’entrar a la zona de producció, lavabo, dutxa i aigua
calenta, excepte autoconsum.
o Mitjans adequats per a l’observació i segrest d’animals malats o sospitosos.



Sistema Integral de Gestió de les explotacions d’aviram (SIGE): document de gestió integral
de l’explotació. Els documents que conté es detallen en el annex V del RD. Entra en vigor el
01/01/2023.



Ubicació: Explotacions de nova instal·lació: distància mínima de 500 m respecte a ja existents
o a qualsevol altre establiment o instal·lació que pugui suposar un risc, i
o Distància explotacions de recria: 1.000 m
o Distància explotacions de selecció i multiplicació: 2.000 m (actualment 1.000m)
o No estableix distàncies a explotacions porcines, serà a criteri de les CA
o Aplicació de fems: distància de 100 m a qualsevols explotació i 200 m en les de
selecció, multiplicació i recria.
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Ampliacions: Només si es respecten les distàncies però a les preexistents anteriors al RD
podran ampliar o fer canvi d’orientació, encara que no compleixin distàncies, sempre que
l’ampliació no impliqui una reducció de distàncies que puguin incrementar el risc sanitari.



Tràmit: El silenci administratiu de les sol·licituds serà desestimatori.



Dejeccions: Les noves explotacions avícoles (gallines, pollastres de carn i galls d’indi), amb
capacitat màxima superior a 55 UGM hauran d’adoptar estratègies per:
o Reduir el nitrogen total excretat i les emissions d’amoníac amb estratègia nutricional.
o Reduir les emissions d’amoníac a l’atmosfera de cada nau, en al menys, un 60%
respecte a la tècnica de referència, adoptant tècniques que permetin la reducció (MTD).
o Registre de Millors Tècniques Disponibles (MTD): declaracions dels titulars. Termini
01/01/2023.

Finalitza M Álamos informant que està prevista la publicació abans de finals d’any. S’annexa la
presentació exposada que passa a formar part d’aquesta acta:
Punt 3-novetats
modificació RD ordenació explot avicoles [Modalitat compatibilitat].pdf

Anna Toda de la FAC manifesta que no disposa d’informació de les noves normatives del MAPA, pel
que sovint no poden participar en l’estudi i debat, ni aportar observacions. M Álamos li respon que és
cert però que el MAPA dona també a les CA un termini molt curt per estudiar les normatives i presentar
observacions. Acord 3a
Jordi Armengol de la Unió de Pagesos expressa el seu acord en que les granges disposin de tanca
perimetral i que les activitats de carga i descàrrega de les aus i la retirada de la gallinassa de l’explotació
es realitzin des de l’exterior, però demana que la norma sigui assolible i funcional. Entén que si es
treballa amb lots “tot dintre-tot fora” sanitàriament ja es compleixen les mesures sanitàries, per tant no
és necessari el doble tancament perimetral per naus. M Álamos li respon que és lògic la gestió de
l’explotació sota aquest concepte, i que el MAPA la contempla per les explotacions noves però es pot
estudiar. Acord 3b
J. Armengol pregunta què s’entén pel terme confinament en les explotacions avícoles, tancament
perimetral o disposar d’una nau o cobert. M Álamos li respon que en el projecte es contempla que les
explotacions han de disposar d’instal·lacions (naus o locals) per poder aïllar els animals en cas de
malaltia, i també es contempla en el projecte de modificació del Decret 40/2014.
Posteriorment. J. Armengol demana aclariments referents al posicionament al DARP en les condicions
d’ubicació de les explotacions avícoles i distàncies respecte a explotacions de porcí, ja que considera
que no té sentit que en el projecte de RD de porcí no es consideri especies sanitàriament relacionades,
i en el projecte de RD d’aviram si. Acord 3c
Armengol observa també que no té sentit que les MTD només siguin d’aplicació en una part de les
especies avícoles. M Álamos li respon que el DARP ha defensat l’aplicació per a totes les especies
avícoles i que el DARP ho pot modificar en el Decret 40/2014.
Finalment Armengol es refereix a les distàncies entre explotacions ramaderes, entén que cal vetllar per
l’estat sanitari de les explotacions sanitàries de reproductores però el risc potencial està en l’engreix.
Acord 3d

3.1. MTD
El tècnic del servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària, Juanjo Esquerda inicia la
seva intervenció explicant el concepte de les Millors Tècniques Disponibles (MTD) que es defineixen
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com a les millores mesures ambientals per dur a terme una activitat econòmicament viable. La
particularitat de les MTD al projecte de RD d’ordenació de les Explotacions Avícoles és que venen
adreçades a les emissions d’amoníac. Aquestes s’estableixen a l’Annex I de la Decisió (UE) 2017/302
de la Comissió. En total hi ha 34 MDT, 29 comunes a totes les explotacions ramaderes i 4 més
d’específiques pel sector avícola, i 1 pel sector porcí.
D’acord amb el RD 1/2016, de 16 de desembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de prevenció i
control integrats de la contaminació, mitjançant el qual s’ha transposat la Directiva 2010/75/UE del
Parlament Europeu i del Consell de 24 de novembre de 2010 sobre les emissions industrials a
l’ordenament espanyol, el calendari d’aplicació per a les explotacions d’Annex I s’estableix:
 Per a les granges de nova construcció, els hi és d’aplicació immediata.
 Per ampliacions de granges existents, ampliació immediata a la part ampliada, part existent a
partir 21/02/2021.
 Per a granges existents, els hi és d’aplicació obligatòria a partir del 21 de febrer de 2021.
Aquestes MTD han d’estar incloses a la seva autorització ambiental. En aquests moments s’estan
revisant i previsiblement serà difícil arribar a revisar totes abans de les data mencionada. A la primera
inspecció ambiental que es passi, s’ha de comprovar que les MTD es compleixen.
En el nou projecte d’ordenació avícola es contemplen les MTD per gallines ponedores (incloses les
reproductores), els pollastres i els galls d’indi, i en concret:
 Per explotacions noves posteriors al RD i amb capacitat superior a 55 UGMs (que equival a
18.333 pollastres, o 11.000 galls d’indi o 11.000 gallines ponedores) hi ha 3 grans blocs de
mesures, assimilables a MTD:
 un primer bloc de “reducció del nitrogen total excretat i emissions d’amoníac”, que s’ha
d’aconseguir reduint el contingut de proteïna bruta i fent una alimentació multi-fase.
 un segon bloc de “reducció d’amoníac a cada nau”, on s’ha d’aplicar una o vàries tècniques que
redueixin un 60% d’emissions respecte a la tècnica de referència.


i un tercer bloc de “reduccions d’emissions durant l’emmagatzematge exterior”, pel que caldrà
cobrir els femers.
 Per a granges existents de gallines ponedores, pollastres i galls d’indi amb capacitat més de
55UGM:
 tenen exactament la mateixa obligació respecte a l’alimentació,
 han d’aplicar tècniques per reduir un 30% de les emissions de cada nau,
 cobrir els femers.
Existeixen sistemes per reduir les emissions d’amoníac en el cas d’emmagatzematge de la gallinassa
(MTD 14), i a les naus en cas de pollastres d’engreix i gallines ponedores que estan descrites en el
document del MAPA “Guía de las mejores técnicas disponibles para reducir el impacto ambiental de la
ganadería”.
Conxita Anton del JARC manifesta que amb la mesura de cobrir femers el sector no hi està d’acord ja
que ho considera una despesa innecessària pel sistema de maneig de la gallinassa. J Esquerda li
respon que és una mesura de reducció d’emissions.
J. Armengol es mostra preocupat per l’impacte de l’aplicació de les MTD en el sector i demana al DARP
que es determinin i comuniquin les emissions actuals per explotació, per tal de poder aplicar el % de
reducció previst per la normativa (60% i posteriorment 30%). N. Ferrete li respon que no es disposen
d’aquestes dades perquè el DARP no és el departament competent en aquesta matèria. El departament
de Territori i Sostenibilitat, a través de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic,
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s’encarrega de recopilar les dades d’emissions de les explotacions ramaderes d’Annex I que formen
part de la Directiva d’Emissions Industrials (DEI), i que són bàsicament les explotacions avícoles i
porcines d’Annex I, i les incorpora al registre d’emissions EPER-CAT. Tampoc a curt termini (en un
parell de anys) es podrà determinar les emissions de totes les explotacions, per més que si està
treballant.
4. Posada en funcionament del mòdul del Registre d’Explotacions Ramaderes (RER) al GTR
Montse Álamos informa que recentment s’ha comunicat al sector, per la bústia de Taules Sectorials, la
posada en marxa d’aquest nou mòdul al sistema GTR, que substitueix al SIR i permetrà realitzar la
tramitació del Registre d’Explotacions Ramaderes (RER), la gestió del Directori d’empreses
integradores i la comunicació de dades telemàticament, i serà una eina tant pel ramader com per
l’administració. M Álamos recorda que per normativa, a partir del 2 d’octubre de 2020, totes les persones
físiques i jurídiques que portin a terme una activitat econòmica hauran d’adreçar-se a l’administració
telemàticament en tots els seus tràmits. L’accés al GTR es realitzarà mitjançant un link en el que es
podrà sol·licitar usuari i contrasenya per registrar-se i accedir sense certificat. Tanmateix i per facilitar
la tramitació, s’han elaborat manuals i vídeos tutorials.
L’eina també facilita que les empreses integradores realitzin la gestió d’explotacions, actualització de
censos i accés al Directori d’operadors (DOR), via telemàtica. S’adjunta a l’acta la seva presentació:
Punt 4- Mòdul RER
al GTR [Modalitat compatibilitat].pdf

Gemma Comajuncosa del JARC pregunta si el GTR ja està disponible per realitzar els moviments de
les aus. M Álamos li respon que actualment està en funcionament només els mòduls de Registres
d’explotacions i declaració de censos. Referent als moviments d’aviram, informa M Soler que la previsió
d’entrada en funcionament és l’any vinent.
5. Programa sanitari de vigilància de salmonel·la
M Soler exposa de la situació del Programa de Vigilància i Control en explotacions avícoles, que té per
objectiu disminuir la prevalença de salmonel·les zoonòtiques en aviram per reduir els casos en
persones. El Programa s’aplica a totes les explotacions avícoles excepte de les d’autoconsum.
En els resultats conjunts, tant d’autocontrols com de controls oficials corresponents a l’any 2019,
s’observa que la prevalença per lot ha incrementat el percentatge en gallines ponedores (objectiu en
ponedores <2%, l’any 2019 va arribar al 2,74%), i es va aïllar majoritàriament S. enteritidis. La resta de
produccions avícoles tenen resultats conformes (<1%). Els resultats provisionals de l’any 2020 estan
dins l’objectiu.
El passat novembre de 2019, diu M Soler, la UE va efectuar a Espanya va una auditoria FVO en la que
es van revisar els Programes Nacionals i de la qual se’n deriven dues recomanacions d‘aplicació a
partir de l’1/01/2021:


Per gallines ponedores. Es modifiquen dels requeriments específics per a lots positius: en cas
de positiu es prohibeix el consum d’ous en fresc fins determinar el tipus de salmonel.la.
 En pollastres i galls d‘indi d’engreix només traslladar a escorxador si ja s’han pres mostres i es
coneixen els resultats de salmonel.la.
S’adjunta a l’acta la presentació:
Punt 5-Progr
Sanitari salmonella_juliol20_2 [Modalitat compatibilitat].pdf
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C. Anton pregunta en quin tipus de sistema de cria s’han detectat els positius a salmonel.la ja que ho
considera interessant per prendre mesures. Acord 5a
6.Influença aviària: situació al Nord d’Europa i risc per a Catalunya
M Soler, explica que l’IRTA-CReSA, a petició del DARP, ha elaborat un informe referent a la situació
de la soca d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) H5N8 amb dades de la situació a Europa i dels
moviments d’entrada d’aviram a Catalunya amb l’objectiu d’avaluar el risc per a Catalunya.
L’informe exposa que en els darrers 6 mesos s’han detectat a la UE 333 brots en aus domestiques i 5
en aus salvatges en països de l’Est d’Europa, i han estat detectats per vigilància passiva i activa. La
font d’infecció més probable ha estat el contacte amb aus salvatges tot i que també posteriorment s’han
trobat altres vies.
A Catalunya hi ha risc d’entrada del virus a partir d’importacions d’aus domèstiques o entrada d’aus
salvatges, diu M Soler, i per això s’ha realitzat una extracció de les entrades, del seu estudi es desprèn
que procedents de zones de risc han entrat molt poques partides, només dos i no es va declarar cap
incidència. En casos d’entrades de risc, el DARP un cop rep l’avís, realitza immediatament la vigilància
passiva de les explotacions. En cas d’aus migratòries, les espècies més rellevants són l’ànec de coll
verd, i el xarxet comú.
L’estudi conclou que s’observa un rebrot a Hongria, i que el risc actual d’arribada d’aus migratòries a
Catalunya és baix, però no es pot descartar que el virus hagi entrar amb anterioritat, pel que M Soler
recomana actuar amb precaució i reforçar les mesures de bioseguretat a les explotacions per evitar
contacte d’aus domestiques amb aus salvatges, reforçar la vigilància passiva en explotacions avícoles
(control de mortalitat, baixades de producció,..), i en aus salvatges (el DARP ja disposa d’un protocol
de vigilància passiva), així com incrementar la sensibilització del sector. S’adjunta la presentació:
Punt 6- Risc
IA_juliol20_2 [Modalitat compatibilitat].pdf

M. Soler diu que farà arribar la seva presentació al sector. Acord 6
7. Torn obert de paraules
G Comajuncosa expressa el malestar del sector davant les campanyes dels grups animalistes amb
informacions falses per les xarxes i entrades a les explotacions ramaderes, pel que demana suport
institucional vers el sector ramader. E Guillaumes expressa que davant d’aquestes actuacions, el DARP
immediatament manifesta el seu posicionament en contra, així com també s’ha iniciat una modificació
de la Llei d’Ordenació Agrària per tal de poder incoar sancions. Acord 7a
J. Armengol pregunta quin és el període de presentació de la Declaració Anual de Nitrogen (DAN) i per
l’assignació del nitrogen de referència. La directora li respon que el Decret estableix que el període de
presentació de la DAN 2019 era d’octubre a desembre, però degut a problemes informàtics s’ha allargat
el termini fins el 8 de juliol de 2020. Per a la DAN 2020 el període serà d’1 d’octubre a 31 de desembre
de 2020, tot i que s’intenta prorrogar aquest termini fins el 14 de febrer, conclou la directora. Respecte
al Nitrogen de referència, E. Guillaumes li respon que s’havia d’assignar a cada explotació als 6 mesos
posteriors a la publicació del Decret, però degut a la pandèmia s’ha posposat amb la finalitat de poder
informar correctament als dubtes dels ramaders. Per comarques, ja s’està informant als ramaders de
les resolucions del Nitrogen de referència, per correu electrònic.
S. Aragall d’ASSOCAT exposa que seria oportú utilitzar la campanya de productes de proximitat en cas
de pollastres amb traçabilitat certificada. La directora informa que el pollastre no està dins els productes
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de venda de proximitat pel que demana al sector que s’adrecin a la DG06 per tal d’estudiar la creació
d’una marca de garantia.
S. Aragall també demana que, tal i com es fa a França, s’incentivi que en els establiments de restauració
s’informi l’origen de la carn. Acord 7b
JM. Baqués informa que el Departament de Treball està realitzant inspeccions a les explotacions
ramaderes amb un gran desconeixement del sector. Acord 7c

Acords/Peticions/Compromisos
Varis
1.

S’acorda aprovar l’acta de la reunió anterior, AV/01/2019, per unanimitat i sense esmenes.

Mesures COVID-19
2a

El JARC (C. Antón) demana defineixi quin tipus d’assegurança (Agroseguro o assegurança
de vida) es refereix el criteri d’atribució i prioritat dels ajuts destinats a cobrir les necessitats
de liquiditat de les explotacions agràries afectades per la crisi sanitària de la COVID-19. El
DARP (E. Guillaumes) es compromet a consultar-ho i respondre al sector.

Projecte de RD d’Ordenació d’explotacions avícoles
3a

La FAC (A. Toda) demana al DARP que s’estableixin mecanismes de participació per tal de
treballar conjuntament (Sector i DARP) les noves normatives que elabora el MAPA, i elaborar
una resposta conjunta del posicionament de Catalunya. El DARP (M. Alamos) es compromet
a tenir-ho en compte.

3b

UP (J Armengol) demana que les actuacions de càrrega i descàrrega des del exterior
s’apliquin sempre que suposi un risc sanitari evident, i sol·licita que no es demani
en cas de que l’explotació funcioni amb el sistema “tot dins-tot fora”. M. Álamos es
compromet a valorar-ho amb el servei de Prevenció en Sanitat Animal així com la
possibilitat de contemplar-ho també en la modificació del Decret 40/2014.

3c

La Unió de Pagesos (J. Armengol) demana al DARP que informi al Sector dels criteris que
s’aplicaran a les ampliacions de les explotacions avícoles i porcines. El DARP (M. Alamos)
es compromet a enviar la nova versió del projecte de modificació del Decret 40/2014 amb els
requisits que s’aplicaran, a través de Taules Sectorials.

3d

La Unió de Pagesos (J. Armengol) demana que s’apliquin criteris de distàncies entre
explotacions porcines i les noves explotacions avícoles d’engreix. El DARP (M. Alamos)
recull l’aportació i es compromet a estudiar-ho per tal incloure-la en la modificació del Decret
40/2014.

Programa sanitari de vigilància de la salmonel.la
5a

El JARC (C. Anton) demana al DARP si pot facilitar quin tipus de sistema de cria tenien les
gallines ponedores positives a salmonel·les zoonòtiques l’any 2019. El DARP (M. Soler) es
compromet a fer arribar la informació al sector tan aviat com pugui.

Influença aviària
6

El DARP (M. Soler) es compromet a enviar la documentació presentada al sector a través de la
bústia de Taules Sectorials.
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Altres
7a El Sector demana al DARP suport institucional al sector ramader enfront les campanyes que
circulen realitzades per activistes animalistes ja que impacten molt negativament en la
ciutadania i causen la indefensió del sector. La Directora (E. Guillaumes) es compromet a
traslladar aquesta demanada al Cap del Gabinet de Comunicació de la Consellera per tal que
estiguin especialment alerta a aquests atacs per les xarxes socials.
7b

L’ASSOCAT (S. Aragall) demana que s’incentivi als restaurant a identificar l’origen de la
carn que ofereixen per donar valor als productes locals. La Directora (E. Guillaumes) es
compromet a traslladar la petició a la DG06.

7c

La Unió de Pagesos (JM. Baqués) demana al DARP coordinació entre els Departaments
d’Agricultura i de Treball alhora d’establir els requisits a complir en les inspeccions de
treball per tal que s’adeqüin a les característiques de cada sector. La Directora (E.
Guillaumes) es compromet a parlar-hi.

Sense cap altre tema a tractar per part dels assistents, la directora general agraeix l’assistència i dóna
per finalitzada la reunió quan són les 14:09 hores.

La secretària,
Signat digitalment per
Anna Maria
Anna Maria Martell
Martell Barrubes Barrubes - DNI
(AUT)
- DNI 35019243H 35019243H
Data: 2021.03.31
(AUT)
12:20:37 +02'00'

Responsable de Gestió Telemàtica Ramadera

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 Barcelona
Tel.: 93 304 67 00
taules.sectorials.darp@gencat.cat
http://agricultura.gencat.cat/

Vist i plau
Elisenda
Guillaumes
Cullell - DNI
43627998B
(SIG)

Signat digitalment
per Elisenda
Guillaumes Cullell DNI 43627998B
(SIG)
Data: 2021.03.31
14:04:36 +02'00'

Directora general

Pàgina 11 de 11

