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 la Flor i Planta Ornamental
Identificació de la sessió
Número de referència: FP/01/2020
Data: 11/12/2020
Lloc: Plataforma TEAMS
Horari: 11:05 h-14:45 h
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior
2. Sanitat Vegetal:
2.1. Situació actual de la Xylella fastidiosa
2.2. Instrucció 02/2020, del MAPA, relativa a l’autorització dels vivers per a efectuar en ells la
inspecció d’exportació de planta viva o material de reproducció destinats a països tercers
3. Ajuts:
3.1. Ajuts destinats a cobrir les necessitats de liquiditat de les explotacions agràries del sector de
la flor i la planta ornamental afectades per la crisi sanitària de la COVID-19
3.2. Ajuts per a pal·liar les pèrdues econòmiques que el sector de la flor tallada i la planta
ornamental ha patit a causa de la crisi sanitària del COVID-19
3.3. Ajuts destinats a compensar els danys ocasionats pel temporal Glòria
4. Assegurança agrària en el sector de la flor i de la planta ornamental
5. Reforma de la PAC: inclusió del sector de la flor i la planta ornamental.
6. Llei 6/2020, del 18 de juny, de protecció, conservació i posada en valor de les oliveres i els oliverars
monumentals.
7. Balanç de la campanya de promoció efectuada pel DARP
8. Comerç exterior: Conseqüències del Brexit per al sector
9. Torn obert de paraules
Assistents
Representats del sector
UNIÓ DE PAGESOS: Genís Vinyals i Montse Lligadas
JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya): David Borda i Alberto Alcañiz
FCAC (Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya): Ferran Sabater i David Casadevall
MERCAT DE LA FLOR I LA PLANTA ORNAMENTAL DE CATALUNYA: Mercè Martínez
GREMI DE JARDINERIA: Santi Caballero
ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL MAJORISTES MERCAT CENTRAL FLOR MERCABARNA: excusen
assistència
Entitats convidades
FEDERACIÓ D’AGRICULTORS VIVERISTES DE CATALUNYA: Joan Roig, Meritxell Fibla, Pol López
i Josep Mª Pagès.
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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 d’Agricultura: Neus Ferrete
El cap del Servei de Sanitat Vegetal: Jordi Giné
La cap del Servei d’Ordenació Agrícola: Anna Goutan
La coordinadora tècnica de les Taules Sectorials Agràries: Ana Llansó
La responsable de Gestió Telemàtica Ramadera (ef): Anna Martell (actua com a secretària de la reunió)
DIRECCIÓ GENERAL DE DESENVOLUPAMENT RURAL
La cap del Servei a la Sostenibilitat Agrària: Pilar Ricart
La cap de la Secció de Planificació de Campanyes: Blanca Masvidal
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A BARCELONA
El director dels Serveis Territorials: Josep Pena
La cap de Coordinació i Gestió Territorial: Marta Esparza
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A GIRONA
La directora dels Serveis Territorials: Elisabet Sánchez
PRODECA
El cap de l’Àrea de coneixement i estratègia: Marc Oliveras

Desenvolupament de la reunió
Introducció
Inicia la reunió la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, quan són les 11:05
hores, agraint l’assistència dels presents i indicant el procediment que s’utilitzarà en la reunió virtual i
informa que s’enregistrarà, si ningú té inconvenient, a fi de facilitar l’elaboració de l’acta i per tal que
quedi a disposició dels assistents.
Tot seguit la directora fa una breu exposició de les actuacions realitzades en referència als acords,
peticions i compromisos adquirits en l’anterior reunió de la Taula Sectorial:


En relació a la iniciativa “Viles Florides”, s’ha comunicat l’agraïment del sector a la Consellera per
la seva participació en els actes d’entrega de guardons



Respecte a la petició de recolzament a les esmenes a la proposició de Llei de protecció d'oliveres
monumentals, el DARP va recollir-les i es va posicionar amb el sector. El passat 18 de juny es va
aprovar al parlament la Llei 6/2020 de protecció, conservació i posada en valor de les oliveres i els
oliverars monumentals, en el decurs de la reunió se’n parlarà



S’ha realitzat la petició d’informe jurídic a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques sobre la
possibilitat de que els hivernacles puguin no ser considerats subjectes passius de la tributació i
càlcul de l'Impost sobre Béns Immobles. La resposta rebuda conclou que en el text refós de la Llei
de Cadastre Immobiliari, els hivernacles tenen la consideració de construccions a efectes
d’assignar-los un valor com a bé immoble i tributen per l’IBI. No obstant, els Ajuntaments disposen

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 2 de 13

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General d’Agricultura
i Ramaderia
d’instruments per a atribuir beneficis fiscals a aquest tipus de construccions mitjançant les
ordenances fiscals, si bé requereix d’un acord plenari degudament motivat


El sector va sol·licitar un Pla de Competitivitat que es va fer arribar a la DG de Desenvolupament
Rural. En la seva resposta fan referència a que sovint no es pot concedir ajuts a la competitivitat
perquè no es compleixen els requisits d’AP (Agricultor Professional), i aquest és un dels motius
limitants per no poder accedir als ajuts. Respecte als ajuts a l’adquisició de maquinària, informen
que es va mantenir una reunió amb la FCAC per incorporar maquinària específica del sector a l’ajut



En relació a la sol·licitud d’estudiar l'evolució dels nivells de nitrats en els pous del Maresme, i que
s’efectuessin controls de salinitat a l'aigua sobrant de "Isla Fantasia", la directora informa que s’ha
demanat informació a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i recentment han tramès l’informe



Respecte a l’obligatorietat de registrar els equips d’aplicació de productes fitosanitaris al cens i
realitzar la inspecció, es va enviar correu recordatori amb els terminis



Es va sol·licitar un procediment d’actuació fàcil per explicar als agricultors i operadors com cal
efectuar els moviments de les plantes complint amb els requisits del Reglament 2016/2031. El
DARP, amb col·laboració amb el Grup de Treball, ha elaborat un protocol de Prevenció de la Xylella
fastidiosa a Catalunya que ha estat aprovat pel Comitè tècnic de seguiment de la Xylella fastidiosa
en data 09/10/2020 i ja està disponible al web del DARP



Pel que fa a la petició d’elaborar un document informatiu referent al vector (Philaenus) de la Xylella,
s’ha elaborat un full informatiu que està disponible al web del DARP



Referent a la petició del sector sobre informació puntual de l'evolució de la plaga i els criteris
d'utilització d'insecticides en la lluita contra la Xylella, el DARP informa al sector en jornades i
reunions, així com a través del Comitè Tècnic de Seguiment de la Xylella. En la reunió d’avui també
s’ha inclòs un punt a l’Ordre del Dia.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior
Per unanimitat i sense esmenes, s’aprova l’acta de la reunió anterior de 26 de setembre de 2019,
referenciada amb el codi FP/01/19. Acord 1
punt 1-Esb acta TS
Flor i Planta Ornamental Set 2019 sect.pdf

2. Sanitat Vegetal
2.1 Situació actual de la Xylella fastidiosa
El cap del Servei de Sanitat Vegetal, Jordi Giné, informa a la Taula sobre la situació actual del bacteri
Xylella fastidiosa que té tres subespècies: fastidiosa, multiplex i pauca, a Europa (no detectada a
Catalunya) i la seva afectació en planta ornamental. Giné explica la seva transmissió per insectes
vectors (Phylaenus spumarius i altres), la simptomatologia en plantes ornamentals afectades, com el
baladre, Polygala i llaurer, l’evolució de la plaga a Europa des de 2013 i els focus detectats, que a
Europa inicialment van ser en olivera. A Espanya, l’any 2016 es detectà a les Illes Balears i
posteriorment a Alacant i Madrid. Giné exposa també un recent focus a l’Occitània. Les prospeccions
realitzades a Catalunya han donat resultat negatiu.
La principal novetat, informa J. Giné, és la publicació, el passat mes d’agost, del Reglament (UE)
2020/1201 relatiu a la Xylella, que estableix les noves mesures a adoptar en cas de detecció d’un focus.
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Aquest Reglament considera plantes d’alt risc: Coffea, Lavandula dentata, Nerium oleander, Olea
europea, Polygala myrtifolia i Prunus dulcis.
També informa sobre les mesures de prevenció establertes a Catalunya que s’inclouen en el “Protocol
de Prevenció de la Xylella fastidiosa a Catalunya” que ha estat elaborat pel Grup de Treball de la Xylella
en el que hi formen part el Servei de Sanitat Vegetal, IRTA, UdG, FVC, Unió de Pagesos, JARC i FCAC.
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag02_sanitat_vegetal/ag02_02_plagues/documents/fitxersbinaris/protocol-prevencio-xylella-fastidiosa-catalunya.pdf

S’adjunta la presentació exposada:
punt 2- SANITAT
VEGETAL XYLELLA I INSTRUCCIO PIF.pdf

Convé destacar, diu Giné, la tasca informativa feta a través de pòsters localitzats en ports i aeroports
per advertir que no es portessin plantes hostes de Xylella de les Illes Balears. També s’ha treballat
informant de les mesures pel control de l’insecte vector i recomana accedir al web de la EPPO
(European and Mediterranean Plant Protection Organization) on es disposar d’una informació tècnica
i fotogràfica molt acurada.
Josep Maria Pagès de la FVC agraeix l’exposició de Giné, però considera que s’haurien d’aplicar les
mesures de València, on ja s’ha prohibit la producció de la Polygala en la zona demarcada i es
recomana no plantar-la a la resta del territori, pel que demana al DARP que recomani no produir-la ni
comercialitzar-la a Catalunya. J. Giné admet que seria una bona mesura per l’alt risc de la Polygala. E.
Guillaumes es compromet a estudiar aquesta mesura preventiva. Acord 2.1a
Un altre tema que preocupa al sector, diu Pagès, és el moviment de cent oliveres sense garanties
fitosanitàries que van ser traslladades il·legalment a Catalunya des de l’Aragó, i pregunta quines
accions s’han realitzat des del DARP. J. Giné li respon que les oliveres eren procedents d’una zona no
afectada i immediatament que es va tenir coneixement del trasllat sense garanties fitosanitàries es va
procedir a l’aplicació de mesures de control exhaustives i la seva immobilització cautelar. L’analítica de
les plantes va donar negatiu a Xylella fastidiosa. També s’ha iniciat expedient sancionador, informa
Neus Ferrete, i afegeix que aquest fet denota una gran irresponsabilitat pel risc per a la resta del sector.
Pagès recorda que la detecció d’un focus pot comportar el tancament de fronteres i per tant un gran
prejudici.
Pol López de la FVC intervé dient que l’empresa, dedicada a l’olivera ornamental, ha reconegut l’error
i ha seguit les mesures imposades pel DARP.
David Borda del JARC dóna suport a la proposta de JM Pagès referent a la Polygala, com a mesura de
prevenció de la plaga. Referent al moviment irregular d’oliveres considera que s’ha actuat molt
lleugerament i comenta el risc pel sector català de l’olivera, ja no només de la planta ornamental, i
insisteix a tot el sector rigorositat en el compliment de la normativa. Borda destaca també que aquesta
mateixa empresa és la responsable de la Llei d’Oliveres Monumentals i dels problemes d’immobilització
derivats. Guillaumes li respon que està d’acord en el risc, i apel·la a la responsabilitat del sector afirmant
que el DARP actuarà amb la màxima contundència dins el marc legal.
Meritxell Fibla de la FVC comenta que han consultat als socis de les comarques de Tarragona la
possibilitat de no produir la Polygala i confirma que no hi hauria problema però diu s’ha detectat la seva
comercialització en grans superfícies, pel que el risc continua.
2.2 Instrucció 02/2020, del MAPA, relativa a l’autorització dels vivers per a efectuar en ells la
inspecció d’exportació de planta viva o material de reproducció destinats a països tercers
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Jordi Giné explica que la instrucció 02/2020 del MAPA, està redactada tal com establirà el futur Reial
Decret sobre exportació de material vegetal a països tercers, i que previsiblement es publicarà durant
els primers mesos de 2021. La novetat més important és que per l’exportació es pot sol·licitar el control
del punt d’inspecció fronterera en el viver, prèvia sol·licitud al MAPA amb la presentació d’una memòria
i acreditant el compliment de requisits tècnics, d’instal·lacions i equipament. És necessari també
designar un tècnic responsable amb les funcions de control de les instal·lacions, els controls previs, i
estar present en el moment del control en el PIF. Les petites empreses no disposen de tècnic, pel que
la FVC va demanar al DARP que proposés la modificació del RD. J. Giné confirma que ho van consultar
al MAPA, i d’acord a la seva resposta, el tècnic designat podria ser el tècnic de l’ADV.
JM Pagès considera que l’equipament exigit és excessiu, i referent al tècnic diu que tots els vivers en
disposen, però el RD fa referència a agents de control i entitats de certificació, pel que demana que els
tècnics de les ADVs puguin ser habilitats com agents de control per tal d’emetre els certificats
fitosanitaris previs per a l’exportació de planta. E. Guillaumes es compromet a traslladar i defensar
davant del MAPA aquesta proposta. Acord 2.2a
3. Ajuts
3.1 Ajuts destinats a cobrir les necessitats de liquiditat de les explotacions agràries del sector
de la flor i la planta ornamental afectades per la crisi sanitària de la COVID-19
La cap del Servei a la Sostenibilitat Agrària, Pilar Ricart, explica que en previsió d’una possible davallada
de la comercialització de flor i planta ornamental a conseqüència del confinament per la crisi sanitària
de la COVID-19, es va publicar l’Ordre d’ajuts que consisteix en la bonificació de 3 punts del tipus
d’interès d’un préstec amb l’Institut Català de Finances (ICF), però contràriament al previst, només
s’han presentat 4 sol·licituds de préstecs, i amb previsió d’aprovar-ne només 3.
La directora exposa que vist la poca demanda del sector caldria, en un futur, analitzar millor les
expectatives i els resultats, ja que la dotació econòmica era de 1,3 milions d’€.
Pagès diu lamentar la poca acollida de l’ajut, malgrat considerar-la una bona eina, i considera que el
motiu de la manca de sol·licituds és el requisit de disposar d’una assegurança per a l’explotació, que
en cas dels vivers, és inviable pel seu alt cost.
D. Borda coincideix amb el comentari de JM. Pagès i afegeix que l’actual assegurança d’Agroseguro
no és viable per al sector, com també agraeix l’agilitat en la tramitació de l’ajut i demana conèixer millor
el funcionament de l’ajut. P. Ricart li respon es tracta de préstecs que tenen 3 punts de bonificació del
tipus d’interès. El pagament de l’ajut es fa en un sol cop al sol·licitant equivalent al total d’interessos
bonificats en tota la vida del préstecs. D’aquesta manera, els sol·licitants seguiran veient reflectit en el
rebut que giri l’ICF els interessos, però ja se’ls ha compensat per avançat.
Ferran Sabater de la FCAC i Joan Roig de la FVC coincideixen en que aquest ajut no ha estat sol·licitat
perquè la majoria d’empreses ja havien sol·licitat un préstec ICO que eren més avantatjosos i àgils.
Mercè Martínez del Mercat de la Flor i la Planta Ornamental diu coincidir en que els préstec ICO no
exigeixen tants requisits com els ajuts del DARP demanant agilitat al Departament i que no exigeixi
tants requisits que considera innecessaris. La directora li respon que des del DARP s’ha intentat agilitzar
però sovint els procediments administratius fan impossible la rapidesa desitjada i afegeix que en totes
les línies d’ajut per sectors en crisi, el DARP ha sol·licitat com a requisit l’assegurança, el que ha permès
comprovar si les característiques de les assegurances s’ajusten a les necessitats del sector. La
directora recorda la importància de les assegurances per fer front a les inclemències meteorològiques.
D. Borda admet la importància de l’assegurança i afirma que en el sector de la Planta Ornamental
l’actual pòlissa d’Agroseguro no s’ajusta a les necessitats, per tant, cal estudiar de nou aquesta línia
d’assegurança i els preus de les pòlisses.
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F. Sabater precisa que el DARP fa anys que intenta fer una política d’assegurances i reconeix que
davant del canvi climàtic i els episodis climatològics, són més necessàries. En aquest sentit, diu, malgrat
s’ha treballat en l’actual línia, encara no es competitiva ni viable, a part de que els peritatges que no
cobreixen l’afectació comercial, quan la planta no és morta, però no és apta per a la venda i es retarda
la comercialització una campanya. Aquest és el dany específic del sector de la planta viva que no
contempla.
Pilar Ricart justifica el retard en la publicació dels ajuts dient que és conseqüència de tots els tràmits
que cal seguir fins a la publicació de la normativa, ja que tots ells requereixen uns terminis. Explica que
l’ICF va obrir una línia molt ràpidament per donar liquiditat a les empreses per la repercussió econòmica
deguda a la COVID-19, però que no era adequada per les empreses agrícoles, per això es va haver de
reconvertir la línia per incloure els préstecs amb import inferior i que estiguessin coberts pels ajuts de
minimis del DARP per a explotacions agrícoles.
L’assegurança, aclareix P. Ricart, no és un requisit per sol·licitar l’ajut, perquè en aquest cas l’ajut no
era fruit d’un dany climatològic, sinó que d’un compromís que s’exigeix per als 5 anys posteriors, per
cobrir un possible problema econòmic degut a la climatologia.
3.2 Ajuts per a pal·liar les pèrdues econòmiques que el sector de la flor tallada i la planta
ornamental ha patit a causa de la crisi sanitària del COVID-19
La cap del Servei d’Ordenació Agrícola, Anna Goutan, explica als assistents la cronologia de l’ajut
establert pel RD 883/2020 del MAPA i la Resolució ARP/2477/2020, que es va sol·licitar durant el
període del 14 al 27 d’octubre. A Catalunya s’han concedit 50 sol·licituds de les 52 presentades amb
un import sol·licitat de 6,4 milions d’€. Finalment s’ha concedit un total de 779.509,28 € ja que el
pressupost del MAPA era insuficient, tot aplicant el límit de 20.000 € i un prorrateig en tots els
expedients. Goutan agraeix la feina realitzada pels tècnics i les entitats del sector en la tramitació dels
ajuts.
JM Pagès agraeix l’agilitat i les facilitats en la gestió de l’ajut per part del DARP. E. Guillaumes respon
que des del DARP s’ha estat molt diligent i agraeix la feina del Servei d’Ordenació Agrícola. Destaca
també que es va demanar el pressupost sobrant per a Catalunya a la Conferencia Sectorial del MAPA
però no va ser possible per terminis de concessió.
F. Sabater considera que l’ajut publicat pel MAPA no dóna resposta a les necessitats del sector ni
tampoc està d’acord amb el repartiment del pressupost.
M. Martínez agraeix l’excel·lent gestió i ajuda del DARP.
D. Borda manifesta que en la línia del MAPA es troba a faltar ajuda per la davallada de facturació de la
planta crassa.
A. Goutan informa que totes aquelles persones físiques o jurídiques que es dediquen a la producció,
emmagatzematge i/o comercialització de llavors i plantes i altres tipus de material vegetal, s’han
d’inscriure en un registre únic de proveïdors de material vegetal (ROEPMV) i han de fer la declaració
anual de cultius (DAC) cada any. Els productors de flors ornamentals que no estan inscrits en aquest
registre, a partir de l’any 2021 hauran de fer la DUN i se’ls inscriurà al Registre General de la Producció
Agrària (REGEPA).Compromís 3.2a
S’annexa a l’acta la presentació exposada:
punt 3.2._Presentacio_flor tallada.pdf

3.3 Ajuts destinats a compensar els danys ocasionats pel temporal Glòria
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Pilar Ricart inicia aquest punt recordant que el passat 10 de juliol va finalitzar el termini de presentació
per als ajuts destinats a les explotacions afectades pel temporal Glòria, i informa que s’han presentat a
nivell de tot Catalunya 512 sol·licituds d’ajut directe. Referent a la línia de préstecs diu que tampoc ha
estat molt sol·licitada, ja que només hi ha 3 préstecs sol·licitats. Les propostes de resolució van ser
publicades el 14 d’octubre, sent definitives 380 resolucions, el 4 de novembre, desprès d’un llarg i
complicat procés de tramitació. Afegeix que a data d’avui ja s’han certificat 328 expedients i en breu
termini s’abonaran. La resta estan es tràmit o manca documentació no aportada pel sol·licitant. El
compromís referent a l’assegurança agrària, al tractar-se de danys en explotacions que tenen diverses
produccions és que més del 50% de la seva explotació disposi d’assegurança durant 5 anys. S’espera
que el 31 de desembre estigui tota la línia abonada.
M. Martinez fa referència als importants danys soferts a conseqüència del temporal Glòria a la llera de
la Tordera i demana al DARP que sol·liciti responsabilitats a l’ACA per la manca de neteja de les lleres
i a ADIF per les infraestructures incorrectament dimensionades, per tal que siguin aquestes institucions
les que es facin responsables de fer les accions de manteniment necessàries per tal de minimitzar els
danys en cas de temporal. E. Guillaumes i J. Pena es comprometen a traslladar a l’ACA aquesta
inquietud. Petició 3.3a
Genís Vinyals de la Unió de Pagesos afegeix que els danys ara s’han patit a la Tordera però
anteriorment també s’han registrat desperfectes en d’altres rius i rieres i pot tornar a passar si la pluja
és intensa degut a la manca de manteniment de les lleres. En aquest sentit es refereix a l’estat de les
rieres d’Argentona, Òrrius i Dosrius, i en cas d’intensa pluja, l’afectació al delta de la riera d’Argentona,
pel que reitera que des del DARP cal implicar a l’ACA en la neteja de les lleres. E. Guillaumes considera
que el sector també ha de comunicar per escrit a l’ACA els indrets concrets amb manca de
manteniment.
Josep Pena, director els Serveis Territorials del DARP a Barcelona informa que s’ha informat a l’ACA
de zones com el Baix Llobregat, on s’elabora un projecte executiu de desguàs per l’any 2022 i, en cas
dels danys provocats pel temporal Gloria s’han fet reunions amb d’altres departaments i el director de
l’ACA, on se li van exposar necessitats com el manteniment de les lleres i reforç de les motes. L’ACA
va prendre nota. Pena afegeix que el DARP participa en altres processos territorials com són: l’espai
agrícola de la Baixa Tordera per tal que s’hi trobin solucions, i es continuarà treballant.
4.

Assegurança agrària en el sector de la flor i de la planta ornamental

Pilar Ricart exposa les gestions mantingudes pel Departament amb Agroseguro i ENESA per a la millora
de l’assegurança pel sector. Comenta que es va realitzar una jornada, organitzada per l’Associació de
Viveristes de Girona, en la qual es va tractar la problemàtica de l’actual línia d’assegurança. El DARP
es va comprometre a tractar directament amb ENESA les inquietuds del sector i va prendre el
compromís que l’any 2021 es revisarà l’assegurança de la planta, especialment la millora de la norma
de peritatge.
El sector demana que s’estudiï una assegurança agrària viable i adequada per al sector de la flor i la
planta ornamental, de manera que pugui donar cobertura als importants danys ocasionats per les
condicions climàtiques adverses, com són el vent i una forta pedregada. P. Ricart es compromet a
seguir treballant en la revisió de l’actual línia i a donar trasllat a ENESA i Agroseguro de les necessitats
en aquest sentit. Acord 4.a
JM Pagès precisa que la reunió del mes de març amb tècnics d’Agroseguro i ENESA tenia per objectiu
mostrar la realitat del sector a peu d’explotació. El balanç va ser molt positiu ja que es va arribar a
acords profitosos. Pagès diu que es va acordar que Agroseguro enviaria dades de sinistralitat del sector
en els darrers anys, ja que el sector viverista té la impressió que la planta llenyosa és de menys risc i
es voldria comprovar. Acord 4.b
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M. Martínez demana ajudes per cobrir les despeses en la contractació de l’assegurança i que es
replantegi l’actual línia, doncs el sector té la voluntat d’estar cobert. P. Ricart li respon que ja existeix
una línia per al foment de l’ús de les assegurances agràries, que ja disposa de subvenció per part
d’ENESA (MAPA) i el DARP, i que cobreix part del cost de les primes.
F. Sabater reitera que la situació del sector no és bona i si hi ha voluntat de mantenir un sector productiu
i competitiu, és necessari aplicar mesures efectives.
Joan Roig de la FVC exposa que cal tenir en compte que el sector és molt complex i divers pel que és
molt difícil poder disposar d’una assegurança amb característiques raonables per tot el sector.
5.

Reforma de la PAC: inclusió del sector de la flor i la planta ornamental

JM Pagès comenta que van demanar tractar aquest punt a l’Ordre del dia per sol·licitar la inclusió del
sector viverista en el règim dels ajuts directes de la PAC, tal i com es perceben a Europa.
La cap de la Secció de Planificació de Campanyes, Blanca Masvidal, informa breument sobre la situació
de la reforma de la PAC, informant que l’actual reforma es va iniciar l’any 2018 i que estava previst que
s’aprovés l’any 2021, però finalment no es preveu la seva aprovació fins l’any 2023. Per tant, afegeix
Masvidal, queden dos anys de període transitori en els quals els Estats Membres han de presentar els
seus Plans Estratègics amb objectius econòmics, socials i mediambientals que hauran de ser aprovats
per la Comissió abans del gener de l’any 2022.
Els punts que actualment estan en discussió són les mesures concretes i temes més transversals, com
la definició dels agricultors que podran rebre els ajuts. Es parla d’agricultor “genuí” (que tinguin activitat
agrària significativa i d’altres, però encara no estan definits els barems). Respecte als ajuts sembla que
seran bastant continuistes en el seu disseny seguint amb els drets històrics, i es defineixen mesures
mediambientals més concretes reforçant la condicionalitat, introduint els ecoesquemes i el foment dels
ajuts agroambientals.
Referent al sector viverista, que tradicionalment no estava dins el sistema d’ajuts de la PAC, Masvidal
exposa que les superfícies de terra campa on s’hi fa planta ornamental ja són admissibles per als ajuts
dissociats però el problema és que si no es disposa de drets no es poden rebre aquests ajuts. El DARP
proposa al MAPA que s’abandoni el sistema de drets històrics i també que entri aquest sector als ajuts,
o bé que es creïn mesures sectorials per a la Flor i Planta Ornamental, Equí i Conills que tradicionalment
han quedat fora dels ajuts de la PAC.
La previsió és que el mes de juny/juliol de 2021 es disposi del Pla Estratègic definit i enviat a la Comissió,
que l’ha d’aprovar abans dels mes de gener de 2022.
D. Borda considera que el sector està en greuge comparatiu respecte a Europa i que han d’entrar al
regim d’ajuts i agraeix la proposta del DARP.
P. López afegeix que una altra via per rebre ajudes són els plans operatius, malgrat no hi ha moltes
Organitzacions de Productors dins el sector.
6.

Llei 6/2020, del 18 de juny, de protecció, conservació i posada en valor de les oliveres i els
oliverars monumentals.

La directora Guillaumes fa una breu introducció informant que s’ha inclòs aquest punt a l’Ordre del dia
a petició del sector. La Llei 6/2020, diu la directora, va ser aprovada al Parlament i posteriorment
publicada al DOGC el dia 23 de juny. El departament competent sobre aquesta qüestió és el
Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES), pel que s’ha requerit a dit organisme que fes la
presentació d’aquest punt, però no s’ha obtingut resposta.
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Neus Ferrete, sub-directora general d’Agricultura exposa que el DARP es va sorprendre per l’articulat
de la Llei i va demanar a DTES quina unitat era la responsable de la Llei donat que parlava d’arbres
monumentals, però la resposta obtinguda no va ser clara.
L’article 6 de Llei contempla la creació d’un Catàleg d'oliveres i oliverars monumentals, pel que s’havia
d’elaborar un cens amb la declaració de les oliveres existents en el termini d’un mes, explica Ferrete.
El DARP, amb voluntat de donar suport i acompanyament al sector, va facilitar realitzar les declaracions
mitjançant una petició genèrica telemàtica i les va trametre al DTES. De moment no es disposa de més
informació.
J. Giné confirma l’actuació realitzada en el termini d’un mes des de la publicació de la Llei, així com
l’escassa col·laboració del DTES en aquest aspecte.
M. Fibla agraeix el suport del DARP en les declaracions i comenta que després de realitzar aquest
inventari, el DTES no ha realitzat cap actuació més. Fibla comenta que el sector té qüestions a resoldre,
com el dret a compra per part de l’administració durant dos anys i que des del mes d’octubre han
demanat reunió i no els han convocat. Actualment a Tarragona hi ha 110 arbres de més de 3,5 m de
diàmetre, immobilitzats en vivers i el sector espera respostes. Fibla demana suport al DARP per tal de
desencallar la problemàtica de les oliveres en el vivers de Tarragona a conseqüència de l’aplicació de
la Llei 6/2020, i demana que es faci el desplegament de l’esmentada Llei per part de DTES. E.
Guillaumes es compromet traslladar aquesta petició a DTES i a promoure una reunió conjunta entre el
DARP, DTES i el sector. Acord 6
7. Balanç de la campanya de promoció efectuada pel DARP
E. Guillaumes explica que la campanya es va realitzar per la petició del sector a la HC Jordà, i no va
ser un ajut directe als productors sinó que va ser una actuació de publicitat a través de mitjans de radio
i les xarxes socials, realitzada la segona quinzena de novembre. Seguidament Guillaumes comenta les
principals dades: el pressupost total va ser 95.000 € (15.0000€ per a la creació de la campanya i
80.000€ per a la difusió) i el nombre descarregues per les xarxes ha superat àmpliament les previsions
inicials. Seguidament Guillaumes pregunta al sector si ha detectat l’impacte de la campanya.
M. Martinez agraeix al DARP la promoció realitzada i considera que costarà poder valorar l’impacte a
curt termini però l’objectiu real era conscienciar al ciutadà que la flor i la planta proporcionen benestar
físic i emocional i considera que caldria repetir-la anul·lament la campanya també en d’altres col·lectius.
8. Comerç exterior: Conseqüències del Brexit per al sector
El cap de l’Àrea de Coneixement i Estratègia de PRODECA, Marc Oliveras, informa sobre les dades
d’exportacions de flor i planta ornamental des de Catalunya al Regne Unit (RU), que representen el
1,48% del total de les exportacions a l’any 2019, sent el 8è mercat de destí. A conseqüència del Brexit
les exportacions poden patir un increment de tràmits.
A continuació, Oliveres presenta els possibles escenaris en les negociacions UE- RU, en funció de si
el Brexit es produeix amb un acord amb la UE o no. En cas d’acord, hi haurà un tractament preferencial
i lliure d’aranzels però amb control duaner, canvi variable de moneda €/£ i divergències en la regulació
fitosanitària. Davant d’un escenari sense acord, el tracte que rebria Catalunya seria el de Nació Més
Afavorida (MFN) i s’aplicaria l’aranzel entre el 0-8% segons producte. També resten altres aspectes per
resoldre com les normes d’origen, contingents aranzelaris,...
Oliveres, explica breument que a partir de l’1 de gener de 2021, el RU exigirà més documentació per a
la importació de productes, així com també informa del nou procediment i terminis establerts per a
l’exportació de productes vegetals classificats com a productes d’alta prioritat, els regulats i no regulats.
En el web https://planthealthportal.defra.gov.uk/eu-exit-guidance es pot trobar el llistat de productes de cada
grup.
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Finalment, Oliveres comenta els passos a seguir i la documentació necessària per exportar al RU
productes vegetals a partit de l’1 de gener de 2021. S’annexa la presentació amb el detall de la
informació exposada:
Punt 8 -TS FLOR
BREXIT.pdf

JM Pagès intervé dient que totes les plantes per plantar són vegetals d’alta prioritat i per tant se’ls
requerirà certificat fitosanitari, però el problema pot estar en la inspecció del PIF espanyol i en l’emissió
de certificats fitosanitaris per a l’exportació. Una altra qüestió és que RU encara no ha publicat els
requeriments fitosanitaris que s’exigirà a l’entrada, que podrà ser diferent a la normativa de la UE.
J. Giné confirma que la planta ornamental serà considerada planta prioritària i haurà de ser exportada
amb certificat fitosanitari d’exportació.
9. Torn obert de paraules
JM Pagès agraeix la gestió realitzada pel DARP referent al tractament que tenen els hivernacles en
l’establiment de l’IBI i demana que es faci arribar al sector per tal de fer-lo arribar als viveristes i aquests
als respectius Ajuntaments. E. Guillaumes li respon que s’enviarà al sector un resum amb les principals
conclusions. Acord 9a
D. Borda considera que Cadastre aplica l’impost de IBI als hivernacles i ho comunica als ajuntaments
pel que serà molt difícil que retirin l’impost, tot i que reconeix que puntualment alguns ajuntaments el
bonifiquen. P. López de FCV afegeix que hi ha una normativa catalana en què l’hivernacle es considera
com un construcció agrària, i no com una edificació, i creu que es podria utilitzar.
F. Sabater exposa que amb la Llei de Simplificació Administrativa es va aprovar que els hivernacles
eren instal·lacions de protecció de cultiu pel que demana al DARP que insisteixi a Cadastre en el
caràcter productiu dels hivernacles, i que no és una instal·lació comercial. E. Guillaumes es compromet
a fer la gestió. Acord 9b
N. Ferrete es compromet a enviar un resum de la informació tramesa per l’Agencia Catalana de l’Aigua
(ACA) al DARP, sobre l’evolució dels pous de control i analítiques de la Zona Vulnerable 2, i un altre
informe referent la inspecció i controls analítics realitzats per l’ACA, a petició de la Unió de Pagesos,
als pous actius i la gestió de l’aigua clorada sobrant a Illa Fantasia. Acord 9c
P. López no està d’acord amb l’anàlisi efectuat per la direcció general de Desenvolupament Rural pel
que fa al compliment dels requeriments per accedir a les ajudes de competitivitat, ja que el sector
viverista en la seva majoria estan qualificats com Empresa Agrària Prioritària (EAP) o Agricultors
Professionals (AP) i considera que el problema són els criteris de prioritat que estableix l’Ordre. La
directora li respon que informarà a la direcció general de Desenvolupament Rural. Acord 9d
A. Goutan informa que el 31 de desembre de 2020 finalitza el termini per registrar al ROMA els equips
d’aplicació de productes fitosanitaris en ús i que no disposen de documentació, i recorda que per utilitzar
l’equip és necessari haver passat la inspecció ITA que exigeix la prèvia inscripció al ROMA. Es
compromet a enviar un correu per Taules Sectorials per recordar-ho. Acord 9e
M. Martinez exposa que a la comarca del Maresme preocupa molt la limitació de la dosi d’adobs
nitrogenats que es poden aplicar ja que el nombre de plantes canvia constantment i no s’aplica
directament al sòl, i demana que s’estudiï el límit màxim de N/ha aplicable en els cultius en hivernacles.
La directora li respon que les limitacions es refereixen bàsicament a 170 kg de nitrogen orgànic/ha i
reconeix que cal cercar l’excel·lència en la fertilització ajustant al màxim la dosi a les necessitats dels
conreus per evitar pèrdues cap a les aigües subterrànies. N. Ferrete afegeix que el Decret 153/2019 ja
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recull un article específic per a la fertirrigació i contempla especificitat per cada tipus de cultiu. Tot i això,
es compromet a convocar una reunió amb el sector i crear un grup de treball específic del sector
viverista per tractar el tema de la fertilització i els lixiviats. Acord 9f
N. Ferrete informa que des de l’any 2019 les Comunitats Autònomes han perdut la competència
d’elaborar el Cens Agrari que ha passat a ser de l’Instituït Nacional d’Estadística (INE). Actualment les
dades estadístiques s’elaboren en base als registres sectorials i Catalunya informa a l’INE les dades
de la DUN. Per tant, qui realitza DUN, no és necessari que comuniqui dades, i només les empreses
que no fan la DUN són les que hauran de complimentar el formulari del Cens Agrari i per enviar-lo a
l’INE. DARP i IDESCAT només són actualment òrgans de suport i de divulgació de la informació.
F. Sabater demana al DARP que es faci promoció continuada de la flor i la planta ornamental i que dins
les campanyes de promoció genèriques del DARP, s’inclogui també al sector. Acord 9g
F. Sabater creu necessari que es faci una reunió específica per trobar estratègies sobre com afrontar
el futur del sector. Acord 9h
M. Martinez demana que es facin actuacions per explicar el sector a nivell de les escoles. Acord 9i
Acords, Peticions i Compromisos
1.

Per unanimitat i sense esmenes, s’aprova l’acta de la reunió anterior de 26 de setembre de
2019, referenciada amb el codi FP/01/19

2.1a FVC (JM Pagès) demana al DARP que recomani al sector que no planti la Polygala a Catalunya.
El DARP (E. Guillaumes ) es compromet a estudiar la mesura tant en la vessant productiva com
en la de comercialització després de preguntar-ho a la resta de representants de la TS.
2.2a FVC (JM Pagès) demana que els tècnics de les ADVs de les explotacions viveristes puguin ser
habilitats com agents de control per tal d’emetre els certificats fitosanitaris per a l’exportació de
planta. El DARP (E. Guillaumes) es compromet a traslladar i defensar davant del MAPA aquesta
proposta.
3.2a El DARP (A. Goutan) informa que totes aquelles persones físiques o jurídiques que es dediquen
a la producció, emmagatzematge i/o comercialització de llavors i plantes i altres tipus de material
vegetal s’han d’inscriure en un registre únic de proveïdors de material vegetal (ROEPMV) i han
de fer la declaració anual (DAC) cada any. Tots aquells productors de flors ornamentals, que no
estan al ROEPMV i que per tant no fan DAC anual, a partir de l’any 2021 hauran de fer la DUN.
Mitjançant la DUN se’ls inscriurà al Registre General de la Producció Agrària (REGEPA). El
DARP (A. Goutan) es compromet a fer la màxima difusió per tal que tots els productors de flors
ornamentals que no estiguin inscrits al ROEMPV es registrin, fent arribar la informació al sector,
mitjançant un comunicat a Taules Sectorials i demana que des del sector se’n faci màxima
difusió.
3.3a Mercat de la Flor i Planta Ornamental (M Martinez) demana al DARP que sol·liciti responsabilitats
a l’ACA per la manca de neteja de les lleres i a ADIF per les infraestructures incorrectament
dimensionades, per tal que siguin aquestes institucions les que es facin responsables de fer les
accions de manteniment necessàries per tal de minimitzar els danys en cas de temporal. El DARP
(E. Guillaumes/J. Pena) a compromet a traslladar a l’ACA aquesta inquietud.
4a

El sector demana que s’estudiï una assegurança agrària viable i adequada per al sector de la flor
i la planta ornamental, de manera que pugui donar cobertura als importants danys ocasionats
per les condicions climàtiques adverses. El DARP (P. Ricart) es compromet a seguir treballant
en la revisió de l’actual línia i a donar trasllat a ENESA i Agroseguro de les necessitats en aquest
sentit.
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4.b

FVC (JM Pagès) demana que es faci arribar al sector les dades referents als sinistres dels darrers
10-12 anys que disposi Agroseguro. El DARP (P. Ricart) es compromet a demanar-les.

6

FVC (M. Fibla) demana suport al DARP per tal de desencallar la problemàtica de les oliveres
centenàries immobilitzades en el vivers de Tarragona a conseqüència de l’aplicació de la Llei
6/2020, i que es faci el desplegament de l’esmentada Llei per part de DTES. El DARP (E.
Guillaumes) es compromet traslladar aquesta petició a DTES i a promoure una reunió conjunta
entre el DARP, DTES i el sector.

9a

FVC (JM Pagès) demana que es faci arribar al sector l’informe fet per l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques en referencia al tractament que tenen els hivernacles en l’establiment de
l’IBI. El DARP (E. Guillaumes) es compromet a fer arribar al sector un resum amb les conclusions
de l’informe emès per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

9b

FCAC (F. Sabater) demana al DARP que insisteixi a Cadastre que els hivernacles són una
estructura agrària i així evitar diferents criteris entre ajuntaments en el moment d’aplicar possibles
bonificacions de l’IBI. El DARP (E. Guillaumes) es compromet a fer la gestió.

9c

El DARP (N. Ferrete) es compromet a enviar la informació requerida a l’Agencia Catalana de
l’Aigua (ACA) en relació de l’evolució dels nivells de nitrats als pous del Maresme i de l’agua
sobrant a Illa Fantasia (dos informes diferents).

9d

FVC (P. López) no comparteix la resposta efectuada per la DG02 pel que fa als requeriments per
accedir a les ajudes de competitivitat, ja que el sector viverista en la seva majoria són Empresa
Agrària Prioritària (EAP) o Agricultors Professionals (AP). El DARP (E. Guillaumes) es
compromet a informar a la DG02.

9e

El DARP (A. Goutan) recorda que el 31 de desembre de 2020 finalitza el termini per poder
inscriure els equips d’aplicació de productes fitosanitaris en ús i que no disposen de
documentació i es compromet a enviar un correu per Taules Sectorials per recordar-ho.

9f

Mercat de la Flor i Planta Ornamental (M. Martinez) demana que s’estudiï el límit màxim de N/ha
aplicable en els cultius en hivernacles. El DARP (N. Ferrete) es compromet a convocar una reunió
amb el sector i crear un grup de treball específic del sector viverista per tractar el tema de la
fertilització i els lixiviats.

9g

FCAC (F. Sabater) demana al DARP que es faci promoció continuada de la flor i la planta
ornamental i que dins les campanyes de promoció genèriques del DARP, s’inclogui també al
sector.

9h

FCAC (F. Sabater) demana al DARP que es faci una reunió específica sobre el futur del sector.

9i

Mercat de la Flor i Planta Ornamental (M. Martinez) demana que es facin actuacions per explicar
el sector a nivell de les escoles.

Sense cap altre tema a tractar per part dels assistents, la directora general dóna per finalitzada la reunió
quan són les 14:45 hores, agraint l’assistència i participació.
La Secretària
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Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General d’Agricultura
i Ramaderia
Documentació Annexa





Esborrany acta darrera reunió (document)
Sanitat Vegetal (presentació PPT)
Presentació Flor Tallada
Comerç exterior: Conseqüències del Brexit per al sector (presentació PPT)
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