Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General d’Agricultura
i Ramaderia
Acta de la reunió la Taula Sectorial Agrària del Conill
Identificació de la sessió
Número de referència: CO/01/2020
Data: 22/09/2020
Lloc: Virtual (TEAMS)
Horari: 11:00h /13.50
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Recull estadístic de dades del sector
3. Problemàtica de les resistències antimicrobianes. Reducció de l’ús d’antibiòtics.
4. Posada en marxa del mòdul RER (Registre d’Explotacions Ramaderes) al sistema GTR
5. Darrers resultats de mixomatosis en llebre
6. Ajuts a les ADS
7. Pla de Promoció de la carn de conill
8. Torn obert de paraules
ASSISTENTS
Representats del sector
UNIÓ DE PAGESOS: Albert Puig, Joan Tatjé, Jordi Armengol i Joana Rull
JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya): Rosa Centellas i Alberto Alcañiz
FCAC (Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya): Excusen assistència
ASFAC (Associació Catalana de Fabricants de Pinsos): M. Carme Soler
ASSOCAT (Associació d’empresaris escorxadors aviram i conills de Catalunya): Jordi Marin, i Salvador
Aragall
Entitats convidades
ASEMUCE (Cunicultura de Selecció i Multiplicació) : Toni Roca
FACC (Federació d’Associacions de Cunicultors): Josep Guasch , Joan Majà, Jordi Coll i Jordina Casas
Representants del DARP
DIRECCIÓ GENERAL D’AGRICULTURA I RAMADERIA
La directora general d’Agricultura i Ramaderia: Elisenda Guillaumes (presideix la reunió)
La sub-directora general de Ramaderia: Mercè Soler
La coordinadora tècnica de les Taules Sectorials Agràries: Ana Llansó (actua de secretària de la reunió)
La cap del Servei d’Ordenació Ramadera: Montse Álamos
La cap del Servei d’Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera: Mili Voltes
El Veterinari del Servei de Prevenció en Salut Animal: Albert Sanz
El tècnic del Servei de Prevenció en Salut Animal: Nacho Plasencia
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DIRECCIÓ GENERAL D’ALIMENTACIÓ, QUALITAT I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
El sub-director general d’Indústries i Qualitat Agroalimentàries: Joan Gòdia
SECRETARIA GENERAL
La Tècnica del Servei d’Estadística i Preus Agroalimentaris: Olga Lao
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A BARCELONA
El director dels Serveis Territorials : Josep Pena
_________________________________________________________________________________
Desenvolupament de la reunió
Introducció
S’inicia la reunió a l’hora prevista, 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 presenta a la nova Subdirectora general de Ramaderia, Mercè Soler, que ha
substituït al Quim Xifra que actualment està al capdavant del Servei de Coordinació i Gestió Territorial
dels Serveis territorials del DARP a Girona.
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 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. Tot i així, les conseqüències han estat moltes i una d’elles ha estat la
impossibilitat del compliment de tots els compromisos adquirits durant la reunió de la Taula anterior, per
la qual cosa demana disculpes i es compromet a entomar-los de nou, entre ells l’organització d’una
jornada de PAE per als productors de conill i la possibilitat de convidar a INTERCUN a les reunions de la
Taula Sectorial. Acords 0a i 0b
E. Guillaumes informa molt breument que la CE, dins del Pla de Recuperació econòmica d’Europa, ha
habilitat una nova eina anomenada Next Generation Europa, enfocada a ajudar als estats membres a
recuperar-se de la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19, ajudant a reactivar l’economia i
recolzar la innovació i la inversió privada (no a pal·liar les pèrdues ocasionades), també en el sector
primari, que s’ha vist com mai un sector essencial durant aquesta crisi.
En el marc del Pla de recuperació econòmica definit pel Govern, el DARP ha elaborat un dossier que
conté, entre d’altres, unes fitxes de les accions que hauria de contemplar d’acord amb les necessitats de
cada sector. Es tracta de projectes basats en grans línies com la bioeconomia circular, digitalització del
sector, innovació, recerca, assessorament agrari, etc., en els quals s’haurà de buscar la fórmula per
encaixar cadascun dels sectors per tal que tots es puguin beneficiar, també el del conill, en la mesura
que permetin els fons assignats a Catalunya corresponents a l’assignació de l’estat espanyol (encara no
se sap). El dossier està publicat al web del DARP i la directora recomana la seva consulta.
E. Guillaumes informa que des de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic (creada al 2017 per
la Llei del Canvi Climàtic), on el DARP està representat, es fa l’encàrrec al Govern de fer una Llei
d’Agricultura i Ramaderia Sostenible. Des del DARP es considera més adient fer una Llei d’Agricultura
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sostenible i un Pla de Ramaderia Sostenible, en el marc del qual s’ha començat a treballar recentment.
Aquest Pla haurà d’anar en consonància amb les línies de la UE “de la granja a la taula” i el “Pacte verd”,
i per tant contindrà accions benestar i sanitat animal, gestio de dejeccions, etc. La redacció del Pla es
realitzarà durant l’any 2021. Acord 0c
E. Guillaumes assabenta que, paral·lelament, es seguirà treballant en els projectes transformadors de la
CORECO (Comissió per a l'Elaboració del Pla per a la Reactivació Econòmica i Protecció Social com a
conseqüència de la crisi de la COVID-19) i en altres línies que es van habilitant des del DARP, com per
exemple l’ajut als escorxadors de baixa capacitat publicat aquest mes de setembre, del qual s’obriran
noves convocatòries ja que està previst obrir la mateixa línia plurianual 2021-2022.
D’acord amb la demanda del sector agrari d’obtenir el suport del DARP en plans de promoció, i amb la
sensibilitat generada pels productes de proximitat durant la crisi de la pandèmia, E. Guillaumes informa
que s’està treballant en una campanya de promoció de la marca “Catalunya” que és previst que surti el
més de novembre, per impulsar la venda de proximitat i reconèixer en una sola marca tots els productes
produïts a Catalunya. Es tracta d’una campanya molt genèrica, però s’intentarà que tots els sectors
estiguin representats. A més, a petició del sector, Intercun té previst fer una campanya de promoció de
la carn de conill a Catalunya, amb el suport del DARP, de la qual ens parlarà el Joan Gòdia en el punt 7
d’aquesta reunió.
Per últim, E. Guillaumes informa que des de la DG es va fer l’encàrrec a PRODECA d’estudiar la
possibilitat d’obrir nous mercats per donar sortida a la producció a través de les exportacions i li consta
que s’està treballant.
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 11 de desembre de 2019, referenciada amb el codi CO/01/2019. Acord 1
Punt 1- acta def. TS
Conill 11 desembre 2019.pdf

2. Recull estadístic de dades del sector.
Olga Lao, tècnica del Servei d’Estadística i Preus Agroalimentaris, presenta el recull estadístic del sector
elaborat pel Gabinet Tècnic, que està disponible al web del DARP i que s’annexa a la present acta,
comentant els diferents aspectes analitzats:


Estructura de la producció cunícola a Catalunya: es constata una pèrdua de producció constant: el
nombre d’explotacions ha disminuït un 36% en els últims 10 anys, dels quals un 10% ho han fet en
els darrers 5 anys, i el nombre de places ha disminuït un 45% els últims 10 anys, dels quals un 30%
han estat en els darrers 5 anys



Nombre d’efectius: el cens declarat ha disminuït un 50% en els darrers 10 anys, però la davallada
ha estat menys pronunciada en els darrers 5 anys, amb una disminució del 25%.. El grau d’ocupació
de les explotacions està en una 79% de mitjana



Sacrifici de bestiar en escorxadors: l’evolució segueix una tendència a la baixa, a l’igual que la resta
de comunitats autònomes. El destí de la carn és pràcticament 100% el consum directe (no es
trasllada a la indústria). Catalunya sacrifica un 20% del volum de l’Estat espanyol, amb un pes de
canal sensiblement inferior d’1,15 Kg/canal vers al 1,27 kg/canal de la resta de l’estat espanyol



Comerç exterior amb carn de conill: a Catalunya, el comerç internacional és clarament exportador,
amb una certa pujada al 2015 i 2016, però no en volum monetari (preu més baix), a l’igual que passa
en el conjunt de l’Estat Espanyol, amb una certa recuperació del preu a les següents anualitats.
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El destí de les nostres exportacions de carn de conill es centren, principalment en França (47%)
després Andorra(13%) i els EEUU (11%). Pel que fa a les importacions, França (63%) i Països
Baixos (21%).


Preus percebuts pel pagès: durant el període 2013-2016, els preus van disminuint, fins que a partir
del 2016 els preus fan una remuntada gradual



Peus en llotges: els preus del 2019, estan per sobre dels últims anys però es confirma la seva
estacionalitat. Els preus de MONCUN estan lleugerament per sobre de LONCUN



Consum de conill a les llars de Catalunya: davallada molt important, en els darrers anys i més
acusada en el 2015 i en el 2018. El preu no sembla que tingui gaire a veure amb la davallada del
consum, tot i que al 2017 comença a pujar una mica el preu.

S’annexa la presentació exposada:
punt 2- Recull
estadístic Conill (1).pdf

La FACC (J. Coll) manifesta que el sector està arruïnat i no s’aguanta; cada any pleguen un munt de
granges i demana al DARP de quina manera pot donar suport al sector per poder continuar endavant.
E. Guillaumes respon que, a banda dels projectes de futur esmentats en la introducció, hi ha eines
disponibles com els ajuts de competitivitat per fer front a les inversions que permetin millorar les
explotacions, ajuts als Grups Operatius per a la innovació, molt interessants perquè és el sector qui
promou la idea, i en funció de la mateixa es busca un centre de recerca que s’encarregui de
desenvolupar-la com, per exemple, desenvolupar una màquina per fer conill a l’ast, o buscar altres formes
de presentació o productes a base de carn de conill més atractius per al consumidor per apujar el consum.
ASSOCAT (S: Aragall) comunica que s’ha concedit un ajut nou de la UE per als anys 20201, 2022 i 2023,
d’uns 5 i escaig Milions d’€, per fer promoció de la carn de conill a Espanya i Portugal, dels quals un 90%
corresponen a Espanya. Respecte dels Grups Operatius, comenta que des d’INTERCUN es vol estudiar
el tema dels antibiòtics a través d’un Grup Operatiu.
La FACC (J. Guasch) està d’acord en que cal augmentar el consum, però és la indústria qui té que
entomar-ho, perquè no està a la mà del productor. És cert que per fer elaborats, cal que els conills siguin
més grans, i això ajudaria perquè baixarien els costos de producció en uns 20 cèntims d’€.
ASSOCAT (S. Aragall) comenta sobre els elaborats que li consta que s’han fet molt esforços, però no
acaba de quallar per la dificultat d’acceptació per part de les cadenes de distribució de posar-los als
lineals dels supermercats. Afegeix que qui marca la pauta en el pes dels conills és el consumidor d’acord
amb les seves preferències, i per això les cadenes de distribució estan canviant una altra vegada i estan
tornant a demanar conills d’1 kg de pes.
J. Guasch, es mostra en desacord que hagi una certa estabilització de les dades, i manifesta que estem
davant d’una realitat molt poc esperançadora: el cens de conilles ha disminuït en 20.000 animals; el preu
ha baixat entre 15 i 20 cèntims d’€ per la crisi de la Covid-19; els costos de producció han pujat
considerablement; el consum ha baixat molt; les exportacions són insignificants i l’envelliment del sector
productor és un fet, perquè no hi ha relleu generacional per raons obvies. Aquesta situació només es pot
revertir millorant les granges i dinamitzant el sector.
Olga Lao comenta que les dades presentades són del 2019 i que no es veu reflectit l’efecte Covid-19 i
caldrà esperar a analitzar les dades del 2020. Anima al sector a fer una ullada a la Xarxa Comptable
Agrària de Catalunya, l’eina del DARP publicada al web, on es poden consultar les dades d’ingressos,
costos i marges de producció. Són dades oficials, però orientatives, ja que s’extreuen d’una mostra
d’explotacions
Unió de Pagesos (A. Puig) troba a faltar el preu de venda al públic a les dades presentades pel DARP.
Manifesta la necessitat del secor de conèixer aquests preus i reclama la creació de l’Observatori
Agroalimentari de Preus. Acord 2
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Olga Lao, llegeix una nota del cap del Gabinet Tècnic enviada al sector el passat 18 de febrer de 2020
en relació a aquesta demanda de creació de l’Observatori Agroalimentari de Preus, on sota la premissa
de que el sector del conill ha de disposar de la informació necessària per ajudar-lo a prendre les decisions
de com enfocar les seves explotacions, el Gabinet Tècnic del Departament es compromet a posar en
marxa un observatori virtual del sector del conill, posant al servei del sector un conjunt d’eines
informatives, actualitzades i globalitzades, que ofereixin una visió circular del sector. Actualment no es
creu que la informació sobre els preus dels animals en viu sigui un factor que condicioni la transparència
del conjunt del sector. El DARP considera que la participació del sector en el disseny dels continguts serà
un element clau cara al bon funcionament de l’observatori virtual. Aquest any, al web del DARP, a l’apartat
de ramaderia/sectors ramaders/aviram i conill/altra informació d’interès, s’ha incorporat informació sobre
els mercats internacionals de França i Itàlia.
La directora E. Guillaumes explica breument que, per l’experiència amb l’Observatori Agroalimentari de
la Fruita, que s’han detectat algunes febleses com per exemple el fet de tanta transparència pot tenir
alguns efectes negatius en el preu de venda. Unió de Pagesos (A. Puig) manifesta que el sector de la
fruita està molt content amb l’Observatori Agroalimentari de Preus i insisteix en la seva creació immediata.
Unió de Pagesos (A. Puig) diu que els escorxadors els han demanat als productors una baixada del 10%
de la producció, perquè tenen conill congelat de l’hivern passat, i els han fet saber als productors de que
si produeixen aquest 10% els hi deixaran a la granja. A més, amb un augment del 20% del preu de venda
al públic, el productor està cobrant un 15% menys. Algú s’està embutxacant els diners; per això es
necessita l’Observatori de Preus.
ASSOCAT (S. Aragall) fa saber que els escorxadors no impulsen la congelació de la carn. A diferencia
d’altres sectors, quan es produeix un excedent, aquest es produeix a l’escorxador i no a la granja. Es
tracta d’una qüestió individual entre productor i escorxador i li consta que pot ser s’han donat 1 o 2 casos.
Unió de Pagesos (J. Tatjé) manifesta que el sector no disposa d’eines àgils per prendre decisions en
cada moment i que necessiten poder basar-se en dades actuals i no de l’any passat. Recolza la petició
d’Albert Puig. Jordi Armengol afegeix que hi ha un Acord de Govern pel qual s’aprova el Pla de Govern
per a la XII legislatura, que diu que aquest any s’ha d’ampliar l’Observatori de Preus, estenent-lo a tots
els sectors i exigeix el seu compliment. Cal posar-se a treballar des d’aquest precís moment. E.
Guillaumes es compromet a treballar per tal de reactivar-lo.
3. Problemàtica de les resistències antimicrobianes. Reducció de l’ús d’antibiòtics
La cap del Servei d’Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera, Mili Voltes, exposa la
presentació que s’annexa a l’acta, per explicar la problemàtica que suposa la resistència als
antimicrobians, motivada per l’ús massiu d’antibiòtics, (per la facilitat d’obtenció) i per la globalització que
està provocant un alt increment de moviments de persones i animals que fa que els bacteris estiguin
mutant i intercanviant els seus gens de resistència a un ritme sense precedents, posant en perill la salut
pública arreu del món.
La OMS ha aprovat un Pla d’Acció Mundial per lluitar contra la resistència als antimicrobians, inclosa la
resistència als antibiòtics, que és on més urgentment s’ha d’actuar per la farmacoresistència que provoca.
Aquest Pla d’Acció obliga a cada estat membre a fer el seu propi Pla, que ha d’incloure la vigilància del
consum d’antimicrobians, tant en l’espècie humana com en espècies animals, i el seguiment de
resistències, així com el desplegament de la nova normativa sobre l’ús de medicaments veterinaris i
pinsos medicamentosos.
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M. Voltes informa que a nivell de l’Estat espanyol, s’ha establert el “Plan Nacional de resistència a los
antibióticos (PRAN)“, en el que hi participen totes les comunitat autònomes, i per tant el DARP en
representació de Catalunya. En aquest marc, s’ha fet una categorització dels antibiòtics i s’ha creat el
“Programa Reduce Antibióticos”, amb plans específics sectorials. En el cas del Pla Reduce per a la
cunicultura, l’objectiu és reduir l’ús d’antibiòtics en un 30% en dos anys (no prescriure colistina, ni oral ni
en pinso, fer maternitats sense medicació, guies de prescripció, etc.).
Un altre aspecte important del Pla d’Acció és fomentar i promoure activitats relacionades amb la reducció
d’antibiòtics, fent una vigilància del consum (obligació dels veterinaris a comunicar les prescripcions
d’antibiòtics als animals de producció), fomentant la bioseguretat de les explotacions i les bones
pràctiques, i fent formació al sector, veterinaris, etc. També es contemplen accions d’inspecció i control i
d’obtenció de dades. M. Voltes posa a disponibilitat del sector la possibilitat de fer més formació o
organitzar alguna jornada específica, si així ho consideren.
Mili Voltes exposa les dades de la comunicació de prescripcions a Catalunya del període gener 2019juliol 2020, i les que corresponen al sector del conill (15.041 receptes que suposen el 3,07% del total).
Per finalitzar, s’exposen les dades de producció total de pinsos a Catalunya durant l’any 2019, i les que
corresponen als pinsos medicamentosos, per sectors. El sector del conill és, amb molta diferència
respecte els altres sectors, el que fabrica un major percentatge (63%) de pinso medicamentós respecte
al total de pinso produït, tot i que hi ha una tendència clara a disminuir la seva producció en els darrers
4 anys.
La FACC (J. Guasch) comenta que aquest sector és molt petit i això fa que les empreses no inverteixin
en el registre de medicaments per als conills, i els preocupa que arribi un moment en que no es facin
noves variants de la vacuna de mixomatosi perquè no els resulti rendible. Demana ajut en aquest sentit
a l’Administració. M. Voltes fa saber que amb la nova normativa, una de les coses que es pretén és que
hagi disponibilitat de medicaments i es podran utilitzar els medicaments registrats a altres països, encara
que no estiguin registrats aquí. Amb aquesta mesura l’Administració vol posar el marc adequat per tal
que els laboratoris puguin desenvolupar nous medicaments per substituir els antibiòtics, al poder abastir
un mercat més gran i obtenir una major rendibilitat.
La FCC (J. Coll) esmenta que si els productors utilitzen antibiòtics és per pura supervivència; si es
prohibeixen, no es podrà continuar amb l’activitat a no ser que es trobi l’equilibri entre el seu ús i la
rendibilitat de la producció. M. Voltes diu respon que sovint s’han implantat pràctiques per la facilitat
d’obtenció dels antibiòtics per suplantar altres mancances de condicions de les explotacions, maneig,
etc. En el cas dels conills, reconeix que hi ha el problema de les enteropaties, però molts sectors utilitzen
els antibiòtics per deslletar uns dies abans o importar animals més barats, perquè no estan en les millors
condicions, etc. Per concloure, M. Voltes diu que la medecina humana ha de fer els seus deures, però la
medecina veterinària també.
S’annexa la presentació exposada:
punt 3_ Problemàtica
de les resistències antimicrobianes.pdf

4. Posada en marxa del mòdul del RER (Registre d’Explotacions Ramaderes) al GTR
La cap del Servei d’Ordenació Ramadera, Montse Álamos, informa sobre la posada en funcionament del
nou mòdul de Registre d’explotacions ramaderes al Sistema de Gestió Telemàtica Ramadera, que
substitueix a l’aplicació SIR des del 15 de juny de 2020, tal i com es va comunicar a tot el sector ramader
el 9 de juny, via Taules Sectorials. Per tant, totes les tramitacions obligatòries de registre com
altes/baixes/modificacions de subexplotacions, declaracions de censos, canvi de titularitat, etc, o la
consulta de les dades de les explotacions del titular, s’han de fer a través d’aquest mòdul del GTR (El
SIR es pot consultar, però no admet cap modificació).
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S’introdueix la figura del “Tècnic de projecte” que permet realitzar els tràmits d’un titular, prèvia
autorització expressa del mateix, per diversos motius: perquè no tingui cobertura per realitzar la gestió
telemàtica, perquè no tingui temps de fer-ho, etc.
M. Álamos explica als assistents com accedir al RER, amb usuari i contrasenya obtinguts mitjançant el
registre corresponent, els tipus de perfil “Rol-ramader” i “Rol- empresa integradora (en conills hi ha molt
pocs) i tot els que es pot fer des de cadascun dels rols. M. Álamos assabenta que s’han elaborat els
corresponents manuals d’usuari que estan publicats al web del DARP, que s’ha fet formació a les oficines
comarcals i que s’ha posat a una persona de contacte al Servei d’Ordenació Ramadera (Aleix Baltà) per
atendre qualsevol dubte que se’ls pugui presentar.
Unió de Pagesos (A. Puig) i la FACC (J. Coll) demanen si es poden fer les guies de moviment. La subdirectora Mercè Soler informa que avui encara no, i s’han de continuar fent a través del SIR, però es vol
instaurar el mes aviat possible l’any vinent. La directora E. Guillaumes reconeix que el SIR ha quedat
una mica obsolet, i estava previst tenir enllestits tots els mòduls del GTR a finals d’aquest any, però amb
la crisi de la Covid-19, alguns han quedat endarrerits.
S’annexa la presentació exposada a la present acta:
punt 4- Presentació
GTR RER TS conill.pdf

5. Darrers resultats de mixomatosis en llebre
La sub-directora general de Ramaderia, Mercè Soler, informa que, des del any 2018 on per primer cop
es va confirmar una cas de mixomatosi en llebre ibèrica a Andalusia, la malaltia s’ha estès a diverses
comunitats autònomes. A Catalunya, només s’ha reportat un únic cas a la comarca del Montsià a la tardor
de 2019.
M. Soler recorda que a Catalunya conviuen 3 tipus de llebre, majoritàriament llebre europea, i aquest
virus només afecta a la llebre ibèrica, que només es troba a la part de les Terres de l’Ebre.
M. Soler remarca que lo més important és que no es transmeti al conill de bosc, perquè podria
comprometre als conills de producció i, per aquest motiu, demana al sector que si es detecta alguna
llebre amb patologia compatible amb mixomatosis, s’avisi immediatament al Cos d’Agents Rurals per tal
d’analitzar-la i poder seguir la vigilància de la malaltia.
S’annexa a l’acta la presentació exposada:
punt 5- taula conill
Mixomatosi llebre (1).pdf

6. Ajuts a les ADS 2020
La sub-directora general de Ramaderia, Mercè Soler, informa que el passat mes de maig es van convocar
els ajuts destinats a l’execució de programes de sanitat animal, en el sectors porcí, cunícola, oví/cabrum
i mol·lusc per a l’any 2020, amb un increment de pressupost de206.000€ per al sector del conill, amb un
augment de 6.000€ respecte l’any passat.
Informa que les base reguladores són les mateixes que l’anterior convocatòria:
-

80% de la despesa en serveis veterinaris, amb un màxim de 28.000 € per veterinari o empresa
veterinària i una limitació d’1 sol veterinari quan l’ADS tingui fins a 100.000 reproductors o menys
i 2 si supera aquesta xifra
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-

1 € per animal reproductor i 0,50 € per animal de reposició destinats als productes per cobrir els
programes sanitaris, amb l’excepció dels antibiòtics.

Pel que fa als criteris d’atribució, es realitzarà una primera assignació per a les despeses dels serveis
veterinaris i, si la dotació pressupostària ho permet, una segona assignació per cobrir les despeses dels
animals reproductors i de reposició.
Mercè Soler recorda que actualment s’està en període de presentar la documentació justificativa, i que
aquest finalitza el 30 de setembre. S’annexa a l’acta la presentació exposada:
punt 6- ADS Conills
2020_v1.pdf

La FACC (J. Coll) manifesta no estar conforme en la limitació d’1 veterinari/100.000 conilles, ja que les
ADS estan fent una tasca que és competència dels Serveis Veterinaris Oficials del DARP, i amb un sol
veterinari, no s’arriba a fer tot.
7. Pla de promoció de la carn de conill
El sub-director general d’Indústries i Qualitat Agroalimentàries, Joan Gòdia, recorda que fa uns anys es
va fer un Pla de Promoció de la carn de conill, que no s’ha tirat endavant per manca d’acord entre els
actors per al seu finançament.
J. Gòdia informa que fa uns mesos, la FACC va presentar a INTERCUN una proposta de territorialització
del programa de promoció que du a terme, per fer una campanya de promoció de la carn adreçada a
Catalunya, amb tot els material traduït al català i que va ser acceptada, amb la condició que el DARP hi
participés al 50% en el seu finançament. Després de varies reunions DARP/INTERCUN/FACC, ahir es
va arribar a l’acord de tirar la campanya endavant durant els mesos de gener i febrer de 2021 en diversos
mitjans de comunicació (TV, ràdio, autobusos, etc.), amb un pressupost de 112.000 €. En aquests
moments s’està acabant de concretar certs aspectes de la campanya, però considera que és una molt
bona notícia per al sector cunícola català.
ASSOCAT (S. Aragall) felicita al DARP per aquesta campanya de promoció, i remarca la necessitat de
que es faci en mitjans de comunicació catalans (TV3, Catalunya Radio). J. Gòdia respon que així es farà.
8. Torn obert de paraules
La FACC (J. Coll), davant l’intent fallit de que MONCUN i LONCUN poguessin anar de la mà, exposa la
necessitat de reconduir la Llotja de MONCUN, perquè la consideren una eina imprescindible pel bon
funcionament del sector i demana al DARP si els pot ajudar en aquesta tasca i informa que MONCUN
està disposada a treballar-hi per aconseguir-ho. Acord 8.
La Unió de Pagesos (A. Puig) insisteix en l’acompliment de l’Acord de Govern de 2017 de crear
l’Observatori Agroalimentari de Preus. La directora E. Guillaumes, respon que s’anirà desplegant a
mesura que es pugui, ja que es requereixen molts recursos humans i econòmics i estem limitats, però es
compromet a treballar i a demanar la seva priorització per al sector del conill, atès la crisi que eta patint
des de fa anys.
ACORDS, COMPROMISOS I DEMANDES
0a

El DARP (Elisenda Guillaumes) es compromet a entomar l’organització d’una jornada de
Producció Agrària Ecològica adreçada al sector productor del conill, per als que puguin estar
interessats en passar la seva producció convencional a l’ecològica.
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General d’Agricultura
i Ramaderia
0b El DARP (Elisenda Guillaumes) es compromet a tenir en compte convidar a Intercun a la
propera reunió de la Taula Sectorial
0c

El DARP (Elisenda Guillaumes) es compromet a fer arribar al sector, a través de la bústia de
Taules Sectorials, la versió “zero” del Pla de Ramaderia Sostenible amb l’objectiu de que pugui
fer aportacions.

1

Per unanimitat, i sense esmenes, s’aprova l’acta de la reunió anterior CO/01/2019, duta a terme
el passat 11 de desembre de 2019.

2

Unió de Pagesos (A. Puig J. Armengol i J. Tatjè) exigeix al DARP la creació urgent de l’Observatori
Agroalimentari de Preus del conill, en compliment del mandat del Govern del 2017. E.
Guillaumes es compromet a traslladar la petició al Gabinet Tècnic, i la necessitat de prioritzar davant
altres sectors, atesa la situació de crisi en que es troba el sector.

8

FACC (J. Coll) demana al DARP si pot ajudar a reconduir la llotja de MONCUN per tal que
funcioni. E. Guillaumes es compromet a traslladar-ho al DG Carmel Mòdol.

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 13.30 h

La Secretària
Ana Maria Llansó
Benito - DNI
46115244Z (AUT)

Vist i plau
Signat digitalment per Ana
Maria Llansó Benito - DNI
46115244Z (AUT)
Data: 2021.12.02 14:30:05
+01'00'

Coordinadora de les Taules Sectorials Agràries

Signat digitalment per

Elisenda
Elisenda Guillaumes
Guillaumes Cullell Cullell - DNI
- DNI 43627998B 43627998B (TCAT)
Data: 2021.12.02
(TCAT)
22:39:26 +01'00'

Directora general

Annexos







Punt 1- Acta def TS Conill 18 desembre 2019 (document)
Punt 2- Recull estadístic (1) (presentació)
Punt 3- Problemàtica resistències ant. (presentació)
Punt 4- GTR-RER Taula conill (presentació)
Punt 5- Mixomatosi llebre (presentació)
Punt 6- ADS conills 2020 (presentació)
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