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/01/2019
Data: 26/09/2019
Lloc: Oficina Comarcal del Maresme – VILASSAR DE MAR
Horari: 10:00h /13:15h
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Sanitat vegetal
2.1. Xylella fastidiosa a Europa: novetats
2.2 Reglament d’execució (UE) 2019/66 de la Comissió que regula el passaport fitosanitari:
impacte per al sector viverista per la seva aplicació
3. Cens i inspecció d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris en locas tancats i fixes vulnerables
4. Decret 153/2019 de gestió de la fertilització i del programa d’actuació a les zones vulnerables
5. Modificació del Decret de venda de proximitat: ampliació al sector de la flor i la planta ornamental
6. 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 Gemma Comajuncosa
FCAC: Ferran Sabater i David Casadevall
MERCAT DE LA FLOR I LA PLANTA ORNAMENTAL DE CATALUNYA: Miguel Valencia i Ignasi Ruiz
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.
Representants del DARP
DIRECCIÓ GENERAL D’AGRICULTURA I RAMADERIA
La directora general d’Agricultura i Ramaderia: Elisenda Guillaumes (presideix la reunió)
La subdirectora general d’Agricultura: Neus Ferrete
El cap del Servei de Sanitat Vegetal: Jordi Giné
El tècnic del Servei de Sanitat Vegetal: Ricard Sorribas
La cap del Servei d’Ordenació Agrícola: Anna Goutan
La coordinadora tècnica de les Taules Sectorials Agràries: Ana Llansó (actua de secretària de la reunió)

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 Barcelona
Tel.: 93 304 67 00
taules.sectorials.darp@gencat.cat
http://agricultura.gencat.cat/
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DIRECCIÓ GENERAL D’ALIMENTACIÓ, QUALITAT I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
La cap del Servei de la Promoció a la Qualitat Agroalimentària: Dèlia Colomer
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A BARCELONA
El director dels Serveis Territorials: Josep Pena
El cap de la Oficina Comarcal del Maresme: Lluis Vento
La cap de Secretaria i Coordinació dels Serveis Territorials: Sònia Roig

Desenvolupament de la reunió
La directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, es presenta com a tal, ja que és
la primera reunió d’aquesta taula a la que assisteix. Agraeix la presència a tothom i s’excusa per la
tardança en convocar aquesta reunió de la Taula Sectorial de la Flor i la Planta Ornamental, motivada
en gran part, per la situació d’inestabilitat política durant aquest període, que ha fet retardar el ritme
normal de les convocatòries, però espera poder reunir-se, al menys un cop a l’any, posant en valor
l’oportunitat que donen aquests espais de les taules Sectorials per treballar conjuntament, administració
i sector, en aquells temes que són d’interès per ambdues parts. La directora comenta que vol replantejar
el format de les reunions de les Taules Sectorials Agràries, de manera que siguin més proactives per
tal que tant el sector com l’administració puguin obtenir un millor feedback.
Introducció
La Directora general (DG) manifesta que s’ha fet arribar el recull estadístic elaborat pel Gabinet Tècnic
i demana al sector que si s’observa alguna discrepància en les dades o es considera que cal replantejarse la presentació d’algunes d’aquestes dades i convé fer alguna reunió o grup de treball al respecte,
que ho comuniqui.
La DG comenta que estem en un període d’incertesa pel que fa a la nova PAC, tot i que s’està treballant
conjuntament amb el MAPA. Anuncia que a primers d’octubre és previst celebrar una reunió entre el
ministre i els consellers de les CCAA per definir les seves línies bàsiques. Entre els temes que més
preocupen cita: el fet de treballar en un Pla estratègic nacional, quan el posicionament del DARP seria
treballar en un Pla estratègic regionalitzat, la definició d’agricultor genuí i els drets històrics. S’està
treballant en trobar un consens en aquests conceptes claus.
Pel que fa als productes fitosanitaris, la DG manifesta la seva preocupació per les cada vegada més
estrictes directrius europees en l’ús dels productes fitosanitaris i de les autoritzacions excepcionals, i
en aquest sentit, demana al sector que s’anticipi a les possibles amenaces que ens puguin venir per
veure què podem fer amb l’antelació suficient per lluitar contra elles.
La DG comenta que altre punt que s’està treballant des del DARP és en el model de producció
sostenible, atès que existeix una veritable preocupació a nivell social per a produir de la manera més
sostinguda possible. Així, no es vol fer una simple modificació del Decret de la Producció Integrada,
sinó un replantejament del sistema de producció, per la qual cosa s’està analitzant el model francès,
que ens sembla molt encertat i ja s’han dut a terme varies reunions bilaterals.
Pel que fa al Decret de fertilització i de les dejeccions ramaderes, la DG recorda que la Comissió
europea va emplaçar a Catalunya a complir amb les directives en matèria de contaminació per nitrats
causada per l’activitat d’origen agrari i a comprometre’s a reduir-la. En aquests moments, Catalunya
està en una fase d’estancament, però cal anar a un pas més enllà per reduir-la, establint programes
reforçats, sobre tot en zones vulnerables i així evitar les sancions europees.
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Pel que fa la investigació a realitzar sobre la Xylella Fastidiosa, la DG informa que s’ha autoritzat les
instal·lacions que dirigeix el Dr. Montesinos per a fer assajos amb el bacteri. Aquestes instal·lacions es
troben en la Universitat de Girona.
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior
Per unanimitat dels assistents es dóna per aprovada, i sense esmenes, l’acta de la reunió anterior
referenciada amb el codi FP/01/2016 duta a terme el passat 5 de maig de 2016. Acord 1
2. Sanitat vegetal
2.1. Xylella fastidiosa a Europa: novetats
El cap del Servei de Sanitat Vegetal, Jordi Giné, explica (amb el suport de la presentació que s’adjunta
i s’annexa a aquesta acta) l’evolució de la Xylella fastidiosa a Europa i els darrers focus detectats, així
com les mesures que cal adoptar per a la seva erradicació:
 en les zones infectades: en un radi de 100 m al voltant dels vegetals infectats, previ tractament per
eliminar els vectors, cal destruir immediatament els vegetals infectats i totes les plantes hoste de la
subespècie detectada, estiguin o no infectades , i siguin plantes silvestres o no.
 en zones tampó: en un radi de 5 Km, immobilització de vivers i prospecció intensiva.
Hi ha regions a Europa que sols prenen mesures de contenció, com és el cas de la Regió de Pulla a
Itàlia, Còrsega i Illes Balears, d’on no pot sortir planta.
J. Giné recorda les mesures adoptades pel DARP amb caràcter preventiu, entre les que destaca les
prospeccions intensives, l’anàlisi de mostres (5.492 analítiques a 2.746 mostres l’any 2018), el
seguiment dels vectors (IRTA), cursos de formació i molta divulgació, totes elles consensuades per la
Comissió tècnica de seguiment i fruit del protocol de prevenció enfront la Xylella a Catalunya elaborat
pel Grup de treball creat amb aquesta finalitat.
La FCAC (F. Sabater) demana pro-activitat al DARP a l’hora d’informar al sector de qualsevol novetat
en relació amb els criteris de lluita contra el vector i tenir el protocol d’actuació actualitzat. J. Giné respon
que el protocol s’actualitza periòdicament i conté els productes fitosanitaris autoritzats per la lluita contra
el vector Acord 2.1a
La FCAC (F. Sabater) comenta que el sector assumeix riscos molt elevats amb beneficis molt minsos i
demana al DARP que sigui conscient que caldria definir un pla de millora i posar ajuts per fer les
inversions que calen per prevenir la malaltia o no es pot assumir el que la normativa actual planteja. N.
Ferrete respon que cal estar preparats i començar a prendre mesures. Afegeix que comencen a haverhi reaccions en contra de la normativa europea, que faran que la Comissió se l’hagi de replantejar i
informa que s’estan buscant aliats per pressionar a la CE i el DARP ja s’ha reunit amb França i altres
comunitats autònomes. F. Sabater qüestiona la conscienciació d’altres comunitats autònomes.
La FCAC (F. Sabater) mostra la seva preocupació per si als “espais verds” també els arriba la
informació. J. Giné respon que el DARP està permanentment en contacte amb el Gremi de Jardineria,
que és present també en aquesta taula, i constantment fan jornades informatives. A més, el DARP
utilitza una plataforma informàtica, a través de la qual si es fa una carta informativa, aquesta arriba
immediatament a tots els ajuntaments.
J. Giné proposa elaborar un full informatiu del cicle evolutiu de l’insecte vector i mesures de control.
Acord 2.1b
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La DG demana al sector de no baixar la guàrdia i comunicar al DARP qualsevol sospita detectada. J.
Giné manifesta que a llarg termini possiblement caldrà buscar varietats resistents i conviure amb la
malaltia. S’annexa la presentació exposada:
punt 2.1- XYLELLA
TAULA FLOR 09 19 [Modalitat compatibilitat].pdf

Halyomorpha halys
Tot i no estar especificat en l’Ordre del dia, des del DARP s’ha considerat interessant informar a la
Taula sobre aquesta plaga, per la repercussió que està tenint.
J. Giné informa que es tracta d’una xinxa asiàtica molt voraç, que afecta a tot tipus de conreus que s’ha
detectat recentment a Catalunya en cultius hortícoles en el Baix Llobregat. L’insecte s’ha detectat en
àmbits urbans i en el interior dels edificis, sobre tot en època de tardor-hivern, quan s’ha d’aprofitar per
reduir al màxim la seva població des de casa, recomanant la seva aspiració i destrucció bé, per ofec
amb aigua i sabó, bé per congelació. S’ha fet un protocol de seguiment per conèixer l’abast de la
distribució de l’insecte al territori i la seva dinàmica poblacional, en col·laboració amb les ADVs, la UB i
l’IRTA.
Per donar a conèixer aquesta plaga a la ciutadania, des del DARP amb col·laboració amb l’IRTA, s’ha
fet un Pla de difusió que contempla tot un seguit d’actuacions com l’elaboració d’una fitxa de la plaga,
un tríptic, reunions amb les Diputacions, cartes als ajuntaments, avisos en el web del DARP, jornades
PATT, articles a diaris, etc. S’annexa la presentació exposada a l’acta:
punt 2.1.
Halyomorpha halys setembre 2019 [Modalitat compatibilitat].pdf

2.2. Reglament d’execució (UE) 2019/66 de la Comissió que regula el passaport fitosanitari:
impacte per al sector viverista per a la seva aplicació
El cap del Servei de Sanitat Vegetal, Jordi Giné, informa que a partir del 14 de desembre d’enguany, i
en compliment de la normativa europea en matèria de protecció contra les plagues dels vegetals, tots
els vegetals destinats a ser plantats, hauran d’anar acompanyats del passaport fitosanitari (PF) en les
seus trasllats, excepte si la destinació no és l’usuari final, inclosos els jardiners domèstics.
Aquest PF tindrà un nou format, comú per a tots els Estats membres de la UE, i es podrà expedir en
format electrònic, sempre que inclogui tots els elements previstos en la normativa (R (UE) 2017/2313:







La bandera de la UE
La indicació en anglès “Plant passaport” (i en l’idioma de l’Estat, si es vol)
La denominació botànica
El número de registre del proveïdor
El codi de traçabilitat
El nom o codi del país tercer de procedència o codi el codi de l’Estat membre d’origen

El passaport acompanyarà a la unitat comercial dels vegetals, llavors o productes vegetals i, si es
transporten en un embalatge, paquet o envàs, podrà anar adherit a aquests. Així, d’ara en endavant, el
PF no pot posar-se únicament en l’albarà, ja que sempre ha d’acompanyar a la planta (l’albarà pot
contenir dades del pPF
J. Giné remarca la importància de que tots els garden-center estiguin inscrits al Registre de proveïdors
de material vegetal i adverteix al sector que cal tenir molta cura de comprar les plantes a proveïdors
amb garanties, especialment les Polygala, els baladres i les oliveres.
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J. Giné informa que tots els Viveristes que estan a les ADV estan perfectament informats, però el
problema està en els que no hi estan i demana al sector que en faci la màxima difusió. Informa que s’ha
elaborat un full informatiu sobre el PF, que està publicat al web del DARP.
La Federació Viveristes (J. Roig) mostra una gran preocupació pel fet que dubta que tothom compleixi
amb l’obligació del PF i demana al DARP un control rigorós en aquest aspecte. Acord 2.2a
La FCAC (F. Sabater) demana que DARP i sector consensuïn un procediment d’actuació fàcil i viable
per explicar als agricultors i operadors com cal realitzar els moviments de les plantes, complint amb els
requisits del Reglament, que també servirà com a base per poder efectuar els controls. La DG E.
Guillaumes, menciona que caldrà donar instruccions als Mossos d’Esquadra i als Agents Rurals de cara
a fer els controls. Acord 2.2b
El JARC (D. Borda) manifesta la seva preocupació pel fet que els controls no serveixin de gaire si a
altres Estats membres com Holanda o Itàlia no es fan. J. Giné recorda que es tracta d’un Reglament, i
per tant d’obligat compliment per a tots els Estats membres. Pel que fa a l’Estat espanyol, comenta que
es vol que la interpretació que es faci del reglament estigui consensuada a nivell de totes les comunitats
autònomes per evitar greuges comparatius.
La Federació Viveristes (J.M. de Pagès) comenta que cada viver haurà valorar com gestionar la
traçabilitat dels seus moviments, en funció del tipus de producció, tipus de clients i tipus de moviments
que té.
J. Giné recorda que tots els vivers autoritzats a emetre Passaports fitosanitaris seran inspeccionats un
cop a l’any. No afecta al moviment de planta tallada ni de llavors.
Per últim, s’informa que s’han organitzat 5 jornades informatives sobre el nou reglament UE durant
aquest mes d’octubre arreu del territori de Catalunya.
punt 2.2punt 2.2- Nou
FI_PassaportFitosanitari.pdf
Reglament 2016_2031 proteccio contra plagues.pdf

3. Cens i inspecció d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris en locals tancats i fixes
La Cap del Servei d’Ordenació Agrícola, Anna Goutan, informa que s’ha fet aquest mes de setembre
un recordatori als titulars d’hivernacles i altres locals tancats o a l’aire lliure, com centrals
hortofructícoles de postcollita, i empreses de tractament de llavors, sobre la necessitat de tenir
enregistrats al CENS i inspeccionats els equips d’aplicació de productes fitosanitaris (EAPF).
Fa una crida a les organitzacions del sector per tal que facin la màxima difusió d’aquesta obligació entre
els seus associats i recorda que els Agents Rurals estan anant a fer controls als EAPF en ús o
desplaçant-se a les explotacions agràries. Comunica que, en un futur, és possible que també facin
controls als hivernacles, centres de llavors i centrals hortofructícoles.
A. Goutan recorda que aquesta obligació és per als EAPF > de 100 litres de capacitat.

4. Decret 153/2019 de gestió de la fertilització i del programa d’actuació a les zones vulnerables
La subdirectora general d’Agricultura, Neus Ferrete, comenta que es tracta d’un decret llargament
consensuat amb el sector, de més de 100 pàgines i ple de disposicions transitòries, la motivació del
qual ha estat principalment una carta d’emplaçament de la UE per l’incompliment dels nivells màxims
de nitrats en les aigües subterrànies, i tot un seguit de normes que cal complir com són: la Directiva
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Marc de l’Aigua, la Directiva de sostres pel que fa a l’emissió d’amoníac a l’atmosfera i la normativa de
Millors Tècniques Disponibles.
N. Ferrete manifesta que, en els darrers anys, la qualitat de les aigües subterrànies no ha millorat, per
la qual cosa es fa necessari adoptar mesures addicionals que garanteixin la reducció de la càrrega de
N. Així, aquest Decret constitueix un programa d’actuació reforçat en aquest sentit, que tractarà de
corregir la contaminació de les aigües fins a un nivells correctes l’any 2027.
Informa que l’Agència Catalana de l’Aigua, disposa d’una tecnologia que permet determinar si la
contaminació per N és deguda a l’activitat humana, ramadera o agrícola. En aquet sentit, a la zona del
Maresme, es conclou que aquesta contaminació és deguda a l’activitat agrícola.
La subdirectora informa que aquest Decret obliga a actuar en tot el territori, i no només en les zones
vulnerables (ZV) com en l’anterior i s’inclouen els adobs minerals, a més dels adobs orgànics, tenint en
compte aspectes col·laterals de la fertilització com el risc sanitari, la pudor, etc., i la traçabilitat de les
dejeccions ramaderes (DR).
Les línies d’actuació del programa reforçat, estan enfocades a millorar la gestió de les DR en origen, a
millorar l’aplicació de la fertilització orgànica al sòl i a aconseguir la traçabilitat de les DR. Per assolirho, s’han implementat una sèrie d’eines, entre les que destaca l’Oficina de fertilització, canvis normatius,
innovació, ajuts i increment dels controls, etc.
Entre les novetats més destacades, i aplicables al sector de la flor i la planta ornamental, a banda de
les ja mencionades, estan:


Aplicació de fertilitzants al sòl
̵ obligació de disposar d’un assessor en fertilització en superfícies de cultiu d’1 ha en hivernacle
o 3 ha a l’aire lliure (hortícoles i flor í planta ornamental)
̵ escurçament dels períodes d’aplicació dels fertilitzants orgànics en ZV i aplicació d’aquests
períodes també en ZNV
̵ reducció en el termini d’incorporació al sòl dels fertilitzants orgànics a tot el territori de Catalunya
̵ obligació de disposar de conductímetre en les cisternes o basses de purins
̵ prohibició de l’aplicació en vano



Traçabilitat i seguiment
̵ obligació als petits agricultors ( > 0,5 ha en hivernacle i > de 2 ha a l’aire lliure) a portar el Llibre
de gestió de fertilitzants, anotant les aplicacions d’adobs orgànics i minerals a partir de
l’1/09/2019 (abans només obligatori per a granges i grans agricultors).
̵ obligació als petits agricultors (> 0,5 ha en hivernacle i > de 2 ha a l’aire lliure) de presentar
telemàticament la Declaració anual (DAN), el darrer trimestre de 2020.
̵ reducció a 5 km la distància de l’obligació a portar GPS autoritzat a partir de juliol de 2022

N. Ferrete informa que s’està fent la revisió de les ZV, i s’incorporen una quarantena de municipis més)
que es preveu passar a informació pública, previsiblement aquest proper mes d’octubre. Pel que fa a
la zona del Maresme, està catalogada com una ZV-B, (no té un alt índex de càrrega ramadera, però sí
molta contaminació per N en les seves aigües subterrànies).
No hi ha especificacions de dosis màxima de N per al sector de la flor i la planta ornamental, però com
per a qualsevol altre sector, no es poden superar els 170 kg N/ha/any, incloent-hi el N procedent de
fonts orgàniques com de la part orgànica dels adobs minerals.
Malgrat això, informa que hi han controls per part de l’administració per veure que no es sobrepassin
els 40 mg de N-NO3/ kg de sòl sec a 105ºC, en el període novembre-gener (un cop finalitzada la
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recol·lecció) per als cultius hortícoles i de flor o planta ornamental, tant a l’aire lliure com a hivernacles,
exceptuant-se les superfícies amb fertirrigació amb recirculació dels lixiviats. Per tant, els productors
poden entrar a passar a formar part de la mostra dels controls, d’acord amb l’anàlisi de risc definit.
Aprofita per comentar que no s’estableix el format de la DAN, sinó el contingut mínim que ha de contenir,
perquè, al final, tot haurà de quadrar (declaracions amb anàlisis de sòls, etc).
Per acabar, N. Ferrete comenta que s’ha fet un extens Pla de Comunicació, amb tot un seguit de
sessions informatives i presentacions arreu del territori. Precisament demà, es presenta a la Fira de St.
Miquel. Tota la informació relativa a la fertilització i al Decret està disponible a l’Oficina de Fertilització,
al portal ruralcat. També es poden adreçar a les oficines comarcals del DARP per ser informats o fer
consultes a través del correu gdn.daam@gencatcat.
S’annexa a l’acta la presentació exposada:
Punt 4_Decret 153
2019 de gestio de la fertilitzacio [Modalitat compatibilitat].pdf

La Federació d’Agricultors Viveristes (J. Roig) demana que es realitzin controls de l’aigua sobrant de
“Isla Fantasia” ja que provoca la contaminació dels pous per la gran quantitat de clor que conté, afectant
negativament als conreus. Acord 4a.
La Federació d’Agricultors Viveristes (J. Roig) demana al DARP si es pot estudiar l’evolució dels nivells
de nitrats en els pous del Maresme, perquè creu que ha d’haver disminuït, perquè l’activitat agrícola
que es desenvolupa actualment no creu que produeixi la contaminació com fa 50 anys quan les vinyes
i els camps de patates (que ara són boscos) s’adobaven amb grans quantitats de nitrats de xile. N.
Ferrete insisteix en que no complim amb la Directiva marc de l’aigua, i que la contaminació és deguda
a l’activitat agrària. Acord 4b.
5. Modificació del Decret de venda de proximitat: ampliació al sector de la flor i la planta
ornamental
La cap del Servei de la Promoció a la Qualitat Agroalimentària, Dèlia Colomer, explica en què consisteix
la venda de proximitat (venda directa i venda en circuit curt), la seva finalitat, les principals
responsabilitats dels productors, els requisits i passos per adherir-se i els principals canvis més
destacats previstos en la modificació del Decret actual de venda de proximitat, que està previst que es
publiqui a finals d’any.
Entre els canvis destaca:
 la inclusió d’altres sectors agraris, com el de la flor i la planta ornamental, atenent la demanda de dit
sector
 possibilitat d’adhesió de les persones jurídiques participades en un 50% o més per un titular
d’explotació agrària
D. Colomer recorda que, per a l’adhesió a la venda de proximitat, cal presentar la DUN cada any.
D. Colomer informa que la línia d’ajut que es va habilitar amb l’objectiu de fer xarxa de productors de
venda de proximitat no ha funcionat i actualment s’està treballant en una modificació de l’ordre de l’ajut,
en el sentit que s’enfocarà per subvencionar activitats de promoció de la venda de proximitat. L’Ordre
d’aquesta nova subvenció es preveu publicar a finals d’aquest any 2019.
Punt 5_Venda de
Proximitat 2019-Taules sectorials plantes.pdf
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6. Torn obert de paraules
La FCAC (F. Sabater) demana al DARP un Pla de competitivitat per al sector, per evitar l’entrada de
planta de fora, sobre tot d’Holanda. Un pla que ha d’incentivar la modernització del sector, per
incrementar la producció i fer-ho rendible i assegurar-ne el relleu generacional. Per això, cal que les
explotacions inverteixin, però com estan descapitalitzades pels anys de crisi, el Pla ha de contenir les
eines per assolir aquest objectiu, com línies d’ajuts a les inversions, assegurances competitives i
bonificades, etc.. Cal detectar les necessitats d’inversió i prioritzar-les. Acord 6a
El JARC (D. Borda) manifesta el seu malestar pel fet que el sector agroalimentari representa el 2,8%
del PIB de Catalunya i la Generalitat només inverteix un 1%. Aquesta situació cal revertir-la. La DG E.
Guillaumes, respon que la HC Jordà treballa dur per conscienciar al Govern de que el sector primari és
primordial i la necessitat d’ampliar significativament el pressupost del DARP.
El Mercat de la flor i la planta ornamental de Catalunya (I. Ruiz) manifesta el gran problema que suposa
per aquest sector la manca de relleu generacional.
La Federació d’Agricultors Viveristes (JM Pagès) demana al DARP què s’ha fet en relació amb la qüestió
de sensibilització dels ajuntaments per a que de cara al càlcul de l’IBI, els hivernacles siguin considerats
com una estructura desmuntable de protecció per al cultiu i no com a una instal·lació fixa, tal i com diu
la Llei Òmnibus. Acord 6b
La Federació d’Agricultors Viveristes (J. Roig) demana que fem arribar a l’HC la petició, en el seu nom,
del recolzament oficial a les esmenes a la proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals que
presentaran en el Parlament abans del 14 d’octubre( finalització del termini) i que ens lliuren en mà.
Acord 6c
La FCAC (F. Sabater) demana a la DG que agraeixi a l’HC el fet que els acompanyi a l’acte de les
Vil·les Florides. Acord 6d
Acords

1a

Per unanimitat dels assistents i sense esmenes, s’acorda aprovar l’acta de la reunió anterior amb
núm. Ref. FF/01/2016

2.1a FCAC (F. Sabater) demana pro-activitat al DARP a l’hora d’informar al sector sobre qualsevol
novetat en relació amb els criteris de lluita contra l’insecte vector de la xylella E. Guillaumes
proposa fer una jornada PATT per explicar els resultats de la recerca que s’està fent des de
l’IRTA i des de la Universitat de Girona.
2.1b J. Giné es compromet a elaborar un full informatiu sobre el cicle evolutiu del principal insecte
vector (Philaenus) de la Xylella.
2.2a Federació Viveristes (J. Roig) demana un control rigorós dels moviments del material vegetal,
per tal que tothom porti els passaports fitosanitaris corresponents. La DG E. Guillaumes recull la
petició i es compromet a parlar amb el Dep. d’interior i amb els Cos d’Agents Rurals per veure
de com es pot organitzar .
2.2b FCAC (F. Sabater) demana que el DARP i el sector consensuïn un procediment d’actuació fàcil
i viable per explicar als agricultors i operadors com cal realitzar els moviments de les plantes
complint amb els requisits del Reglament. La DG E. Guillaumes, recull la petició i es compromet
a elaborar una proposta d’interpretació del Reglament, pel que respecte al passaport fitosanitari,
que la sotmetrà a consulta del sector per a que pugui fer les aportacions que cregui oportunes.
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Federació d’Agricultors Viveristes (J. Roig) demana que es realitzin controls de l’aigua sobrant
de “Isla Fantasia” ja que provoca la contaminació dels pous per la gran quantitat de clor que
conté, afectant negativament als conreus. La DG E. Guillaumes es compromet a traslladar
aquesta petició a l’ACA, atès que aquests controls no són competència del DARP, però sí
l’afectació agrícola que pugui ocasionar.

4b

Federació d’Agricultors Viveristes (J. Roig) demana al DARP si es pot estudiar l’evolució dels
nivells de nitrats en els pous del Maresme. La DG E. Guillaumes es compromet a mirar-ho, atès
que es disposa dels resultats de les analítiques dels punts de control de l’ACA i a informar al
sector.

6a

FCAC (F. Sabater) demana al DARP un Pla de competitivitat per al sector. La DG E. Guillaumes
li demana que li faci arribar les necessitats d’inversió del sector i la priorització. La FCAC (F.
Sabater) es compromet a fer-li arribar.

6b

Federació d’Agricultors Viveristes (JM Pagès) demana al DARP quines gestions s’han fet en
relació amb la qüestió de sensibilització dels ajuntaments per tal que, de cara al càlcul de l’IBI,
els hivernacles siguin considerats com una estructura desmuntable de protecció per al cultiu i no
com a una instal·lació fixa, tal i com diu la Llei Òmnibus. La DG E. Guillaumes diu que ho
estudiarà.

6c

Federació d’Agricultors Viveristes (J. Roig) demana que fem arribar a l’HC la petició, en el seu
nom, del recolzament oficial a les esmenes a la proposició de llei de protecció d’oliveres
monumentals que presentaran en el Parlament abans del 14 d’octubre( finalització del termini) i
que ens lliuren en mà. La DG recull la petició i es compromet a fer-li arribar a l’HC.

6d

FCAC (F. Sabater) demana a la DG E. Guillaumes que agraeixi a l’HC el fet que els acompanyi
a l’acte de les Vil·les Florides. La DG s’hi compromet a fer-ho.

Sense més temes a tractar, la directora general d’Agricultura i Ramaderia aixeca la reunió quan són les
13:15h, agraint a tots els assistents la seva participació.
La Secretària

La coordinadora tècnica de les Taules Sectorials Agràries
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Vist i plau

La directora general
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