Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General
d’Agricultura i Ramaderia

Acta de la reunió la Taula Sectorial Agrària dels Cítrics
Identificació de la sessió
Número de referència: CI/01/2020
Data: 21/07/2020
Lloc: Virtual (Teams)
Horari: 09:00h /11:35 h
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior
2. Pla d’Acció dels Cítrics
3. Ajuts als productors destinats a pal·liar els efectes econòmics de la crisi de la Covid-19,
donacions al Banc d’Aliments

mitjançant

4. Informació sobre el Reial Decret 491/2020, de 21 d'abril, pel qual es modifica el RD 23/2016, pel
qual s'estableix el programa nacional de control i erradicació de la Trioza erytreae, i el programa
nacional de prevenció de la Diaphorina citri i Candidatus Liberibacter spp.
5. Modificació del Reglament Tècnic de Control i Certificació de Fruiters (RD 929/1995): Principals
novetats.
6. Actuacions de desplegament del Decret 153/2019 de gestió de la fertilització
7. Torn obert de paraules
Assistents
Representats del sector
Unió de Pagesos: Dani Forcadell i Esther Agramunt
JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya): Joan Biosca i Laura Solé
FCAC: Federico Tarazona, Albert Capdevila i Òscar Tolsà
GRUP EXPORTADOR CÍTRICS BAIX EBRE-MONTSIÀ: Ximo Valldeperez
AGRUPACION DE VIVERISTAS DE AGRIOS (AVASA): José Cuenca
Representants del DARP
DIRECCIÓ GENERAL D’AGRICULTURA I RAMADERIA
La directora general: Elisenda Guillaumes (presideix la reunió)
La subdirectora general d’Agricultura: Neus Ferrete
El cap del Servei de Sanitat Vegetal: Jordi Giné
La cap del Servei d’Ordenació Agrícola: Anna Goutan
La cap de la Secció de Producció Agrícola i Material Vegetal: Noèlia Roqué
La coordinadora de les Taules Sectorials Agràries: Ana Llansó (actua com a secretària de la reunió)
DIRECCIÓ GENERAL D’ALIMENTACIÓ, QUALITAT IINDÚSTRIES I AGROALIMENTÀRIES
El Sub-director general de Qualitat i Indústries Agroalimentàries: Joan Gòdia
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SERVEIS TERRITORIALS A TERRES DE L’EBRE
El director dels Serveis Territorials: Jesús Gómez
El cap del Servei de Coordinació i Gestió Territorial: Enric Matamoros
La cap de la Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal: Gemma Galimany
El tècnic de la Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal: Joan Porta
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A DARP A Girona
La Responsable de Gestió Telemàtica Ramadera: Anna Martell
IRTA
El Delegat Institucional de l’IRTA a les Terres de l’Ebre: José Miguel Campos
L’especialista en cítrics: Josep Miquel Fibla
La investigadora: Mª Teresa Martínez
________________________________________________________________________________
Desenvolupament de la reunió
Introducció
S’inicia la reunió quan passen 5 minuts de les 9.00 h, amb la salutació i benvinguda als assistents per
part de la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes. A continuació estableix el
funcionament de la reunió virtual i indica que en el transcurs de les diferents intervencions dels punts
de l’Ordre del Dia, es podrà demanar la paraula aixecant la mà de la barra d’eines o a través del xat.
Finalitzada la presentació, o en el moment que cregui oportú, d’acord amb el nombre de dubtes o
consultes, s’obrirà un torn de preguntes.
La directora E. Guillaumes anuncia la jubilació del director dels Serveis Territorials del DARP a les
Terres de l’Ebre, Ferran Grau, i presenta al nou director: Jesús Gómez, el qual es posa a disposició del
sector i aprofita per comentar que avui mateix assistirà a una reunió per valorar el protocol d’actuació
enfront el COVID-19 durant la campanya de recollida dels cítrics i la verema.
La directora fa una breu al·lusió a la situació actual causada per la pandèmia de la COVID-19, destacant
tot el treball realitzat, tant per part del DARP adaptant tots els procediments i tramitacions per tal que
es puguin fer telemàticament per no aturar-los, com per part del sector agrari, que ha estat al peu del
canó des del primer dia, demostrant a la ciutadania que el sector agroalimentari ha estat l’únic sector
amb una estructura sòlida de país. Aquesta crisi ha estat una oportunitat per fer veure al ciutadà que
l’alimentació és essencial, ajudant a conscienciar-se de la importància dels productes de proximitat
davant el tancament de fronteres. Aprofitant aquesta tirada, i per refermar-ho encara més, el DARP té
previst realitzar una campanya de promoció dels productes de proximitat aquesta tardor.
La DG E. Guillaumes informa que el Gabinet Tècnic ha posat a disposició dels assistents el recull
estadístic del sector actualitzat, que s’ha fet arribar amb la resta de documentació, i demana que si
hi ha algun dubte o consulta sobre les dades, que ens les facin arribar a través de la bústia de les taules
sectorials per ser-les traslladades convenientment.
S’annexa el recull estadístic, passant a formar part d’aquesta acta:

Recull estadístic
sector CITRICS.pdf
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1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior
Per unanimitat dels assistents, i sense cap aportació a l’acta anterior, es dóna per aprovada l’acta de
la reunió del passat 4/12/2018, referenciada amb el codi CI/01/18. Acord 1

Punt 1- Esborrany
acta reunió Cítrics des 2018.pdf

2. Pla d’Acció dels Cítrics
El Sub-director general de Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Joan Gòdia, explica la situació actual
de les actuacions del Pla d’Acció dels Cítrics 2020-2022, que ja va ser presentat en el seu dia per
l’Honorable consellera, Teresa Jordà. Comenta que algunes de les actuacions havien d’haver començat
el passat mes de març en plena pandèmia i moltes d’elles s’han anat treballant, a excepció de les
Taules de treball d’Internacionalització (Mesura 4) i d’Innovació i qualitat (Mesura 1), que per fer-les
més efectives s’ha decidit ajuntar-les, i que es reprendran aquest proper divendres 24 de juliol a la seu
de PRODECA.
J. Gòdia fa un repàs del calendari previst per dur a terme les mesures acordades, d’acord amb el
pressupost aprovat (1.112.500 €, dels quals 667.500 € per l’any 2020).
 M1. IGP: referent de qualitat:
 Creació de la Taula per a la innovació i la qualitat dels cítrics de l’Ebre, per millorar la qualitat
mitjançant accions com:





l’estudi de les condicions òptimes de collita per a l’exportació o per al consum de proximitat
Mesures de prevenció de plagues
Estudi de la viabilitat de la cobertura amb malles de fruiters
Adaptació de la producció als impactes del canvi climàtic

3. Acords de formació contínua a través de les Escoles de Capacitació Agrària per decidir quines
accions formatives s’han de fer per una major especialització a nivell productiu.
 M2. Major visibilitat:
4. Creació d’una pàgina web conjunta de la IGP, a través d’ajuts de promoció del PDR
5. Campanya de promoció dels cítrics (Campanya“Vitamina Ebre” i campanya “paraigües de
productes catalans a la tardor)
6. Campanya de Nadal a les Escoles (entrega d’una bossa de clementines de l’Ebre-en fase de
contractació)
7. Reforç de la relació Producció-Distribució (S’ha organitzat una webinar a través d’AECOC,
amb ALDI, LIDLE, MERCADONA sobre com treballar els cítrics als lineals de frescos )
8. Presència de fruita de temporada a totes les reunions i actes del DARP i de PRODECA
 M3. Diferenciar el producte:
9.
10.
11.
12.

Estudi de posicionament en el mercat català
Innovació en empaquetatge biodegradable i sostenible
Etiquetatge per identificar el producte
Empaquetatge unificat per a la IGP

 M4. Internacionalització del sector:
13. Creació de la Taula d’Internacionalització (s’ha decidit ajuntar-la amb la Taula d’Innovació, per
fer-les més efectives. Primera reunió, el 24 de juliol de 2020 a PRODECA)
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14. Priorització de mercats
15. Instruments d’informació
16. Mecanismes de comercialització per acostar parts oferent/demandant (Fruit Logística, Fruit
Business Fòrum, Fruit Attraction)
 M5. Auto-organització
17. Estudi de la viabilitat de crear una AOP (clara tendència de la UE per optar als ajuts)
18. Posar en marxa un Observatori de preus (s’ha vist millor canalitzar tota la informació existent
de llotges, altres observatoris, etc. i posar-la a disposició dels sector, atès que el volum de
cítrics produït a Catalunya és petit).
S’annexa la presentació exposada, que passa a formar part de l’acta:
Punt 2 - Pla dels
cítrics_21 juliol 2020.pdf

La DG E. Guillaumes, felicita a tots per la creació del Pla d’Acció i espera que sigui una bona eina per
impulsar el sector citrícola català.
La FCAC (O. Tolsà comenta que es podria repensar el fet de crear un Grup operatiu, i més, de cara a
afrontar millor les plagues que venen (ex. cotonet de les Valls). Al J. Gòdia li sembla molt bé (recorda
que l’IRTA ja va fer un esforç ingent per presentar projecte i que els Grups Operatius son una eina molt
potent amb un bon finaçament) i la DG E. Guillaumes ho considera una oportunitat i possiblement una
realitat si tots estem alineats.
El Grup Exportador de Cítrics Baix Ebre-Montsià (X. Valldeperez) comenta que la campanya de
promoció que vol fer el DARP a començaments de la tardor, es realitzés d’octubre a desembre, per a
incloure la temporada dels cítrics. La DG E. Guillaumes, respon que es tracta d’una campanya molt
genèrica de productes catalans, per impulsar el producte de proximitat. Afegeix que si cal fer una
campanya específica per als cítrics es podria tractar de buscar els recursos necessaris.
3. Ajuts als productors destinats a pal·liar els efectes econòmics de la crisi de la Covid-19,
mitjançant donacions al Banc d’Aliments
El Sub-director general d’Indústries i Qualitat Agroalimentàries, Joan Gòdia, exposa als assistents que
es tracta d’un ajut d’estat pensat amb un doble 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, deguda a l’aturada econòmica, donant com a resultat aquest ajut als productors per
la donació de productes a la Fundació del Banc d’Aliments de Catalunya.
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. Joan Gòdia 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. Anima al sector
a sol·licitar-ho.
J. Gòdia informa que els productors que han fet les donacions entre el 20 de maig i el 10 de juliol, el
període de presentació de sol·licitud va del 13 al 20 de juliol i cobraran l’ajut al setembre, i el període
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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 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.
Per a qualsevol dubte, es pot consultar tota la informació al web del DARP, 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 3 - Ajut
compensar pèrdues COVID19.pdf

La FCAC (O. Tolsà) agraeix al DARP la publicació d’aquesta Ordre d’ajuts, però demana al DARP que
el període de sol·licitud de l’ajut, es pugui allargar més enllà del 20 de setembre per tal que
coincideixi amb la campanya dels cítrics, i en cas de no ser possible que es compensi amb d’altres
mesures. El Grup Exportador de Cítrics Baix Ebre-Montsià (X. Valldeperez) i Unió de Pagesos (D.
Forcadell) s’afegeixen a aquesta petició. JARC (J. Biosca) comenta si hi ha la possibilitat de passar-ho
a l’any vinent per tal que els cítrics tinguin cabuda en aquest ajut Acord 3
El DARP (J. Gòdia) respon que no és possible prorrogar el període de sol·licitud. Recorda que, en un
inici, els cítrics no estaven inclosos a l’ordre precisament pel marc temporal imposat per la UE en
aquesta línia d’ajut, ja que ha d’estar certificada i abonada abans del 31 de desembre de 2020, però es
van afegir arran de les observacions realitzades pel sector en el període de consulta de l’Ordre.
Per últim, J. Gòdia recorda que es necessitaran 300.000 kg de clementines de l’Ebre per a la campanya
que hi ha prevista al desembre de promoció de fruita a les escoles, i s’hauran de tenir.
4.

Informació sobre el Reial Decret 491/2020, de 21 d'abril, pel qual es modifica el RD 23/2016,
pel qual s'estableix el programa nacional de control i erradicació de la Trioza erytreae, i el
programa nacional de prevenció de la Diaphorina citri i Candidatus Liberibacter spp.

El cap del Servei de Sanitat Vegetal, Jordi Giné, informa sobre el bacteri Huanglongbing (HLB, d’ara en
endavant) i els seus principals insectes vectors: la Trioza erytreae i la Diaphorina citri, amb el suport
de les presentacions que s’annexen a l’acta:
Punt 4- RD TRIOZA
CONSOLIDAT -df.pdf

HLB taula cítrics (V
Punt 4 - RD
def 21 juliol 2020) [Modalitat compatibilitat].pdf
modificacio TriozaBOE-A-2020-4555.pdf

Informa sobre les característiques del bacteri HLB, la simptomatologia que presenten les fulles i els
fruits de les plantes afectades, la distribució geogràfica mundial, i les vies de transmissió: bé per empelts
de material vegetal infectat, bé a través d’insectes vectors infectats com la Trioza erytreae (de
procedència africana), i la Diaphorina citri (de procedència asiàtica).
Malgrat el bacteri HLB no està present a la UE, la plaga està declarada de quarantena i prioritària ja
que produeix danys molt greus als cítrics arreu del mon, acabant amb la mort de l’arbre. Mentre que la
Trioza erytreae es va detectar per primera vegada al 2002 a les Illes Canàries, al 2015 a Galícia i
Portugal i aquest any a Astúries i a Cantàbria avançant perillosament; la Diaphorina citri no s’ha detectat
a Europa.
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J. Giné explica les mesures oficials en cas de detecció dels insectes vectors i del bacteri, d’acord amb
el que estableix el Reial Decret 23/2016.
Enguany, s’ha publicat el Reial Decret 491/2020, que modifica el RD 23/2016, amb una important
novetat, favorable al posicionament de Catalunya, en el sentit que es permet el moviment de material
vegetal de vivers i centres de jardineria de zones demarcades, mentre estiguin lliures de HLB i de
Trioza, amb una sèrie de mesures de control i protecció física (malles) dels vivers.
AVASA (J. Cuenca) pregunta sobre els tractaments fitosanitaris contra la HLB. J. Giné respon que de
moment, un cop infectat l’arbre, no ni ha solució, i que s’estan fent proves d’endoteràpia per evitar el
taponament dels vasos, però la planta malviu. El més important és lluitar per tal que no entrin els
vectors, que són els que transmeten la malaltia.
Joan Porta informa que des del Servei de Sanitat Vegetal, conjuntament amb les ADV, s’està fent el
seguiment de la Trioza en el marc del Pla de Vigilància de Plagues (plaga prioritària dins de la UE).
Cotonet de les Valls (Delottococcus aberiae)
El cap del Servei de Sanitat Vegetal, Jordi Giné, informa sobre aquesta plaga d’origen subsaharià,
malgrat no estar en l’Ordre del Dia, atès que els preocupa perquè ocasiona intenses deformacions en
els fruits, afectant a València des de 2009 i més darrerament a les Terres de l’Ebre. No es té constància
de que hagi arribat a cap altre estat membre de la UE. Afecta també al caqui.
J.. Giné informa que hi ha un parasitoid d’origen sud-africà (Anagyrus aberiae) que s’ha demostrat molt
eficaç contra aquesta plaga, el que va motivar que es demanés al Ministeri de Transició Ecològica
l’autorització de la cria i solta d’aquest parasitoid per a la lluita contra aquest cotonet, havent estat
concedida la setmana passada. La cria es realitzarà a l’insectari de València. De moment s’han fet
soltes de caràcter experimental a València, amb resultats bastant satisfactoris, i es resta a l’espera de
fer soltes més extensives per veure la seva efectivitat real, tot i que apunta a que hi han bones
perspectives.
J. Giné informa que s’estan fent altres assajos amb productes fitosanitaris i amb el mètode d’atracció i
mort, que sembla que estan funcionant bastant bé en finques de València
A Catalunya, des del 2019, es fa el seguiment de la població de cotonet en dues finques d’Alcanar i
Tortosa, per saber quan s’arriba al llindar de tractament i recomanar les aplicacions fitosanitàries. Des
d’aquest any 2020, s’ha començat a seguir el vol de mascles a les 2 finques amb feromones, per
detectar les generacions. Les proves a València han anat bé, però les que s’han fet a Catalunya han
fet poques captures perquè les poblacions són molt més reduïdes.
J. Giné destaca la importància d’evitar la dispersió de la plaga, extremant les mesures d’higiene en
caixes, embalatges, persones i maquinària i reduir les poblacions combinant les tècniques disponibles
(tractaments químics, feromones, atracció i mor t i control biològic).
Aquesta plaga es pot confondre amb altres cotonets. A Ruralcat (programa Fruit.Net) hi ha publicada
la Fitxa tècnica 17 “Identificació dels símptomes causats pel cotonet de les Valls (Delottococcus
aberiae)”:
https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/340903/Fitxa+t%C3%A8cnica+17_cotonet+de+les+valls/
c0683129-b4c8-4d85-9797-04965a4f162b
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Altres Plagues
J. Giné aprofita per explicar molt breument la situació d’altres plagues com Pulvinaria poligonata,
detectada al 2019 a Alacant que afecta a unes 50 ha (no es considera tan important), la
Chaetanaphotrips orchidi, que afecta a tarongers, més preocupant, que es va detectar a Catalunya el
2016 i està molt estesa, i l’Halyomorpha halys, detectada a l’Ametlla de Mar i Benicàssim, que no es
tenia noticies que afectés especialment als cítrics, tot i que recentment han aparegut uns articles a
Corea i Rússia que diuen el contrari i per això s’ha considerat necessari informar.
Unió de Pagesos (D. Forcadell) comenta que la caiguda de productes fitosanitaris suposa un greu
problema per lluitar contra les plagues, que sovint venen de fora. També demana com s’està actuant
en altres països on s’han detectat. E. Guillaumes respon que és una qüestió de globalització i canvi
climàtic i des del el DARP s’està treballant força.
AVASA (J. Cuenca) comenta que cal evitar l’entrada de l’HLB i un aspecte de relleu importància és
comprar el material vegetal certificat. Desgraciadament la importació de material vegetal no certificat
és una pràctica molt estesa.
AVASA (J. Cuenca) demana si el Reglament o el nou RD estableix com han de ser les proteccions
físiques dels vivers, i si hi ha algun tipus d’ajut per a la seva adquisició. A Canàries han fet estudis al
respecte. J. Giné comenta que no està establert, però que la malla que es posi no ha de deixar passar
la Trioza, que l’adult fa uns 4 mm. La mesura no és obligatòria, a no ser que es detecti la presència de
l’insecte. Es important de cara al futur també protegir-se dels insectes vectors de la Xylella fastidiosa,
la qual cosa cal tenir en compte a l’hora de decidir l’ample de malla a escollir.
AVASA (J. Cuenca) es queixa del nom que se li ha posat al Cotonet “de les Valls”, quan és una plaga
d’origen subsaharià i s’hauria d’identificar pel seu origen, i no per la zona de València on s’ha detectat;
hauria de dir-se “Cotonet de Sud-Àfrica”, perquè ajudaria a la gent a veure que es tracta d’una plaga
importada, per la compra d’un material vegetal no certificat, i la importància que té comprar el material
vegetal certificat amb totes les garanties. Recalca la importància del control de les importacions.
L’IRTA (JM Campos) informa que des de l’Estació de l’IRTA de l’Ebre, s’està treballant coordinadament
en un projecte de recerca a nivell estatal per al control de Trioza, fent una tasca molt important de
divulgació i transferència dels resultats que s’estan obtenint, a través de jornades, i es posa a disposició
del sector per si es creu convenient reforçar aquesta tasca.
Respecte al Cotonet de les Valls, JM Campos informa que des del primer moment han estat en contacte
amb la Universitat Politècnica de València, des de quan van anar a Sud-Àfrica a buscar el parasitoid, i
estan col·laborant estretament amb ells, essent conscients dels focus que tenim. Per últim, afegeix que
a casa seva va detectar la presència de Halyomorpha halys i es va posar en contacte immediat amb el
DARP per comunicar-ho.
5. Modificació del Reglament Tècnic de Control i Certificació de Fruiters (RD 929/1995):
Principals novetats
La cap de la Secció de Producció Agrícola i Material Vegetal, Noèlia Roqué, informa sobre les diferents
novetats normatives que han afectat al Reglament Tècnic de Control i Certificació de fruiters, en el qual
s'inclouen els cítrics. Les modificacions afecten principalment a dos aspectes:
̵

A l’etiquetatge del material vegetal de fruiters, on s'ha establert l'obligatorietat de l'etiqueta de
certificació combinada amb el Passaport Fitosanitari per a les categories de material inicial, de
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base i certificat. Així mateix, per aquestes tres categories el material haurà d'anar acompanyat del
document d'acompanyament d'acord amb el model que figura en l'annex XIII del Reial Decret
929/1995.
̵

Als controls, que es duran a terme d'acord al "Protocol de certificació de plantes de viver de fruiters
del subgrup cítrics". En aquest sentit, s'ha explicat que s'han inclòs al sistema de certificació 3
organismes: Plenodomus tracheiphilus, Virus de la tristesa i Spiroplasma citri. D’aquests, els dos
darrers ja estaven contemplats en el Pla de controls perquè eren organismes regulats en la
Directiva 2000/29. Pel que fa a la freqüència de les inspeccions informa que amb el nou protocol
s'augmenta la freqüència de les inspeccions visuals, passant d'una a dues inspeccions anuals
obligatòries. Comenta que, només en el cas de planta mare certificada, i només per al virus de la
tristesa en el cas que les plantes mare estiguin sota instal·lacions a prova d'insectes, es redueix el
percentatge de mostreig del 100% anual al 33 %.

AVASA (J. Cuenca) insisteix en la necessitat de no rebaixar els mostreigs i controls sobre el material
vegetal, manifestant la seva inquietud de que es disminuïssin les exigències en aquest sentit. Han fet
al·legacions ja que reclamen ser més estrictes per donar més confiança i mantenir el sistema de
certificació. N. Roqué respon que no s'han rebaixat els controls ni les densitats de mostreig a excepció
del cas del virus de la tristesa, en plantes mare de certificada sota instal·lacions a prova d'insectes. Se
li indica que amb el nou protocol s'ha incrementat el número d'inspeccions anuals obligatòries, i que
s'ha afegit el mostreig per Plenodomus tracheiphilus en plantes mare de categoria inicial i per
Spiroplasma citri en plantes mare inicials i de base.
S’annexa la presentació exposada, que passa a formar part d’aquesta acta:
Punt 5-Reglament
Tècnic de Control i Certificació de Fruiters.pdf

El cap del Servei de Coordinació i Gestió Territorial, E. Matamoros, es compromet a convocar als
viveristes durant el proper mes de setembre 2020, a una reunió per informar-los de la nova normativa
de control i certificació de plantes de viver de fruiters (RD 428/2020). Acord 5
6. Actuacions de desplegament del Decret 153/2019 de gestió de la fertilització
El cap del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària, Jaume Boixadera, informa
que el Decret 153/2019 ha comportat una sèrie de canvis per als productors en relació al anterior Decret
(136/2009) que regulava matèries similars. A Catalunya, les plantacions de cítrics es troben tant en
zona vulnerable (ZV) com en zona no vulnerable (ZNV), però a l’adoptar un programa d’actuació
reforçat, davant del fet de no assolir les millores necessàries de la qualitat de l’aigua, i davant de la
pressió de la Comissió Europea amb la seva Carta d’emplaçament per incompliment de la Directiva
Nitrats, les obligacions als pagesos dels cítrics s’han incrementat substancialment.
Els principals canvis són:
• Obligació de presentar la Declaració Anual de Nitrogen (DAN) a les explotacions agrícoles aquest
any 2020 i, conseqüentment, de portar un Llibre de Gestió de la Fertilització per garantir la traçabilitat
dels fertilitzants orgànics
• Extensió a Zones No declarades Vulnerables de certes obligacions (períodes d’aplicació de les
dejeccions ramaderes, dosis, ...) de Zones Vulnerables, encara que de una manera menys exigent
• Disposar d’un assessor en fertilització a les explotacions més grans; a partir del juliol d’enguany, per
a les explotacions en ZV, i a partir del juliol del 2021 per a la resta del territori
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• Noves obligacions en la gestió que els poden afectar: incorporació de les dejeccions ramaderes dins
del sòl (prohibició del ventall en l’aplicació de purins), limitacions en volum, temps i ubicació dels
apilaments temporals, etc.
La informació més detallada es pot consultar a la presentació que s’adjunta, i que passa a formar part
d’aquesta acta:
Punt 6 Decret 153
Gestio fertilitzacio.pdf

J. Boixadera informa que es va crear l’Oficina Virtual de la Fertilització, on es pot consultar tota la
informació i es poden adreçar per a qualsevol dubte que se’ls pugui presentar.
Per últim, informa que en paral·lel al desenvolupament d’aquest Decret, s’està realitzant una revisió de
les Zones Vulnerables.
La DG E. Guillaumes, recorda que aquest Decret ha estat molt treballat i que des del DARP s’ha fet
una amplia campanya de difusió arreu del territori, i es continuarà fent, sobre tot per la vessant dels
agricultors, atès que els ramaders ho tenen més interioritzat.
7. Torn obert de paraules
El Grup Exportador de Cítrics Baix Ebre-Montsià (X. Valldeperez) comenta que a les reunions de la
Taula Sectorial Agrària dels Cítrics troba a faltar a bona part dels actors del sector, i seria important que
hi foren per tal de reforçar la seva implicació. La directora E. Guillaumes respon que els assistents
convocats són aquells que estableix el Decret 375/2000 de Taules Sectorials, però de forma puntual, i
si així es considera per tractar algun tema en concret, es poden convidar altres representants del sector.
Afegeix que per això es fan Grups de treball quan la situació ho requereix, com s’ha fet per elaborar el
Pla d’Acció dels Cítrics on hi participa tot el sector per exemple formant part de la Taula Sectorial de la
Innovació. També es comenta que de cara a la promoció que farà el DARP, respecte a la dels cítrics,
hauria de ser una campanya específica a l’octubre/novembre que és quan hi haurà producte. La
Directora, E. Guillaumes, recorda que serà una campanya genèrica i que es farà a la tardor.
El Grup Exportador de Cítrics Baix Ebre-Montsià (X. Valldeperez) i la FCAC (F. Tarazona) demanen
suport i recolzament al DARP per tal de treballar conjuntament i amb temps suficient, de cara a prevenir
les possibles conseqüències de la COVID-19 en la temporada de collita dels cítrics, per evitar el que
ha passat amb la collita de fruita a Lleida. Acord 7a
La FCAC (A. Capdevila) vol conèixer el motiu de l’increment de preus percebuts pel productor en cas
d’estar agrupat en una Organització de Productors (OP). Enric Matamoros comenta que, en general, a
banda del preu, un factor que intervé en el preu de la collita dels cítrics és el moment de la collita i, en
general, les OPFH cullen abans, quan els preus són millors. Tot i així, hi ha moments puntuals, en
varietats determinades, que els preus de compra han estat més favorables per als productors fora de
les OP que per als de les OP. Ara bé, si es fa un balanç dels darrers anys, és cert que els preus són
favorables a les OP. Aquest fet hauria de suposar un increment d’ afiliació en aquestes organitzacions
i en canvi no ha estat així; l’entrada de socis és lenta, perquè les estructures de les OP estan
dimensionades en base als seus socis, i davant la demanda d’entrada de nous socis, cal adaptar-les.
La FCAC (F. Tarazona) demana recolzament institucional per tal que es deixi de criminalitzar al
sector productor per la pandèmia de la COVID-19. La directora, E. Guillaumes, respon que la
Consellera, al front del DARP, està defensant al sector agrari en aquest sentit, aprofitant totes les
oportunitats que se li presenten davant dels mitjans de comunicació, en jornades, etc. Es compromet a
traslladar-li aquesta preocupació per tal seguir reforçant el missatge. Acord 7b

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

Pàgina 9 de 11

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General
d’Agricultura i Ramaderia
La directora general Elisenda Guillaumes informa que de cara al setembre està previst mantenir una
reunió amb els viveristes per explicar tots els temes respecte a la certificació.
ACORDS/PETICIONS/COMPROMISOS
Varis
1. S’acorda aprovar l’acta de la reunió anterior, CI/01/2018, per unanimitat i sense esmenes.
Ajuts
3

La FCAC (O. Tolsà) i el Grup Exportador de Cítrics Baix Ebre-Montsià (X. Valldeperez) demanen
al DARP que el període de sol·licitud de la línia d’ajuts als productors destinats a pal·liar els
efectes econòmics de la crisi de la COVID-19, mitjançant donacions al Banc d’Aliments, es pugui
allargar més enllà del 20 de setembre per tal que coincideixi amb la campanya dels cítrics,
i en cas de no ser possible que es compensi amb d’altres mesures. El DARP (J. Gòdia) respon
que no és possible prorrogar el període de sol·licitud per ser una mesura excepcional sotmesa
a un marc temporal imposat per la UE, ja que ha d’estar certificada i abonada abans del 31 de
desembre de 2020.

Certificació de fruiters
5

El DARP (E. Matamoros) es compromet a convocar als viveristes durant el proper setembre
2020, a una reunió per informar-los de la nova normativa de control i certificació de plantes
de viver de fruiters (RD 428/2020).

Altres
7a

El Grup Exportador de Cítrics Baix Ebre-Montsià (X. Valldeperez) i la FCAC (F. Tarazona)
demanen al DARP suport i recolzament per tal de treballar conjuntament i amb temps
suficient, de cara a prevenir les possibles conseqüències de la COVID-19 en la temporada
de collita dels cítrics. El DARP (J. Gómez) es compromet a informar i a convocar properament
al sector per tal explicar les mesures del Pla d’actuació del PROCICAT i per conèixer de la mà del
sector les necessitats de temporers per a la collita d’enguany.

7b La FCAC (F. Tarazona) demana recolzament institucional per tal que es deixi de criminalitzar
al sector productor per la pandèmia de la COVID-19. El DARP (E. Guillaumes) respon que el
DARP (la Consellera) està donant defensant al sector agrari en aquest sentit, aprofitant totes les
oportunitats que se li presenten davant dels mitjans de comunicació, en jornades, etc. Es
compromet a traslladar-li aquesta preocupació per tal seguir reforçant el missatge.
ANNEXOS A L’ACTA










Recull estadístic (presentació)
Esborrany acta reunió anterior
Pla dels cítrics (presentació)
Ajuts per compensar pèrdues COVID-19 (presentació)
HLB taula cítrics V def (presentació)
RD modif. Trioza BOE A-2020-4555
RD Trioza consolidat
Regl. Tèc. Control i certificació fruiters (presentació)
Decret 153 de Gestió de la Fertilització (presentació)
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Sense més temes a tractar, la directora general d’Agricultura i Ramaderia agraeix a tothom,
sector i administració, la seva presència i col·laboració en aquesta reunió de la Taula
Sectorial i la dóna per conclosa quan són les 11.35 h
La secretària,
Signat digitalment per

Ana Maria Llansó Ana Maria Llansó Benito
- DNI 46115244Z (SIG)
Benito - DNI
2021.04.30
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Directora general
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