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 Fruita Dolça
Identificació de la sessió
Número de referència: FD/01/20
Data: 21/02/2020
Lloc: Serveis Territorials del DARP a Lleida
Horari: 12.00-14.45 h (1a part) i 16:30h – 19.00h (2a part)
Ordre del dia
Primera part
1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior
2. Sanitat vegetal:
2.1. Halyomorpha halys: situació actual
2.2. Retirada de determinades substàncies actives fitosanitàries
3. Inscripció al cens dels equips de tractament de post-collita de fruita
4. Inspeccions dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris (EAPF): estat actual
5. Decret 153/2019 de gestió de la fertilització i del programa d’actuació a les zones vulnerables
6. Diagnosi de les pèrdues i el malbaratament alimentari al sector de la fruita dolça
7. Torn obert de paraules
Segona part
8. Balanç de la campanya 2019 en el sector de la fruita dolça
9. Balanç del Pla d’Acció de la Fruita
10. Controls de la cadena alimentària en fruita dolça (CadeCAT)
11. Torn obert de paraules
Assistents
Representats del sector
Unió de Pagesos: Francesc Pena, Josep Mª Companys i Roger Clavaguera
JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya): David Borda, Osvald Esteve i Jordi Vidal
FCAC: Ramon Sarroca, Albert Capdevila i Òscar Tolsà
AFRUCAT: Manel Simón, Francesc Palau, Joan Serentill (2ona part) i Francesc Torres (2a part)
FEDERACIÓ D’AGRICULTORS VIVERISTES: excusen assistència
MERCOLLEIDA: Francesc Ollé (2a part)
INDULLEIDA: excusen assistència
Representants del DARP
CONSELLERIA
L’Honorable Consellera: Teresa Jordà (2a part)
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DIRECCIÓ GENERAL D’AGRICULTURA I RAMADERIA
La directora general: Elisenda Guillaumes (presideix la reunió)
La sub-directora general d’Agricultura: Neus Ferrete
El cap del Servei de Sanitat Vegetal: Jordi Giné (1a part)
El cap del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària: Jaume Boixadera (1a part)
El cap del Centre de Mecanització Agrària: Felip Gràcia
La coordinadora de les Taules Sectorials Agràries: Ana Llansó (1a part)
DIRECCIÓ GENERAL D’ALIMENTACIÓ, QUALITAT I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
El director general: Carmel Mòdol (2a part)
El sub-director general d’Indústries i Qualitat agroalimentàries: Joan Gòdia (2a part)
La tècnica responsable de Pèrdues i Malbaratament Alimentari: Clara Solé (1a part)
SECRETARIA GENERAL
El cap del gabinet Tècnic: Joan Barniol (2a part)
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A LLEIDA
El director dels Serveis Territorials a Lleida: Ferran de Noguera (2a part)
La cap del Servei de Gestió Sectorial: Mª Reyes Rodríguez
El cap de Servei de Coordinació Territorial: Joaquim Porcar
El cap de la Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal: Xavier Auqué
La cap de Secció d’Indústries, Comercialització i Regulació de Mercats Agroalimentaris: Eva Martínez
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A TERRES DE L’EBRE
La cap de la Oficina Comarcal de la ribera de l’Ebre: Montse de Castro
IRTA
La investigadora (Torre Marimon: Assumpció Antón (1a part)
CREDA
La investigadora: Raquel Díaz (1a part)
Desenvolupament de la reunió
La Sra. Elisenda Guillaumes, directora general d’Agricultura i Ramaderia, inicia la sessió agraint
l’assistència a tots els presents i exposa que aquesta reunió de la Taula Sectorial té un format inusual,
atès que s’ha dividit en dues sessions: una al matí, amb els temes més tècnics i una altra a la tarda,
centrada en les mesures del Pla d’Acció de la Fruita i situació conjuntural del sector, a la qual hi serà
present l’Honorable Consellera del DARP, Teresa Jordà.
PRIMERA PART
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior
Seguidament, per unanimitat dels assistents, s’aprova l’acta de la reunió anterior, duta a terme el 19
de febrer de 2019, amb codi de referència FD/01/19, amb l’esmena presentada per acord d’Unió de
Pagesos i JARC, en relació a la segona esmena de l’acta de 18 de desembre de 2018. Acord 1.
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Dita esmena és:
A la pàgina 2, on diu:
Paràgraf 3 pàgina 4 (correspon a esmena de l’acta de la reunió FD/01/2018)
On diu: “Unió de Pagesos (F. Pena) apunta que si l’ajut de mínimis pogués arribar als 25.000 €/titular
(5 ha) seria una bona ajuda pels productors que vulguin abandonar. JARC (O. Esteve) se suma a
aquesta opinió. El director Mòdol comenta que es podria estudiar un Pla d’abandonament.”
Ha de dir: Unió de Pagesos (F. Pena) apunta que si l’ajut de mínimis pogués arribar als 25.000 €/titular
(5 ha) seria una bona ajuda pels productors que vulguin abandonar. JARC se suma a aquesta opinió
i demana que, en cas que sobressin diners de la mesura, es dediquin a un Pla d’abandonament, com
la cessió anticipada de l’activitat agrària. El director Mòdol comenta que es podria estudiar un Pla
d’abandonament, amb aquests supòsits”.
2. Sanitat vegetal
2.1 Halyomorpha halys: situació actual
El cap del Servei de Sanitat Vegetal, Jordi Giné, exposa als assistents la situació actual d’aquesta
nova plaga, que es tracta d’una xinxa d’origen asiàtic, molt polífaga i molt resistent als insecticides
que ataca fruiters, arbres de jardins, conreus hortícoles, etc. Popularment s’anomena “Bernat
marbrejat”.
A Catalunya es va detectar l’any 2016 a Girona ciutat, i la primera detecció en camp ha estat en
plantacions d’horta al Baix Llobregat i en pomera a l’Alt Empordà a la tardor de 2019.
En la presentació que s’annexa, es troba la informació sobre la distribució actual de la plaga, a nivell
mundial, europeu i de Catalunya, el cicle vital de l’insecte i el Pla d’acció que ha posat en marxa el
DARP que contempla, fonamentalment:






L’estudi (amb la col·laboració de l’IRTA i de la Universitat de Barcelona) de la seva distribució i
evolució en àrees verdes i cultius agrícoles en l’espai i en el temps a través de la plataforma
NATUSFERA, a la qual la ciutadania pot accedir per enviar la foto de l’insecte trobat sospitós de
ser un bernat marbrejat i comunicar el lloc i el dia de la seva detecció. L’IRTA analitza si es
confirma, i si així és, ho anota al mapa per anar configurant el mapa de distribució de la plaga.
Conèixer les espècies vegetals hoste i els seus cultius preferents a Catalunya
Estudiar la seva biologia per definir les estratègies de lluita
Elaborar un Pla de Comunicació, per arribar al màxim de població (tríptics, pòsters, cartes als
ajuntaments, reunions informatives a diputacions, ADVs, jornades tècniques PATT, fitxes, guies,
etc. Acord 2.1a

J. Giné informa que s’està elaborant una guia tècnica de determinació, que està a punt de publicarse, per poder distingir si es tracta d’un bernat marbrejat o una altra espècie, atès que a Catalunya
existeix una espècie autòctona que se li assembla molt. Acord 2.1b
AFRUCAT (m. Simon) assabenta que Itàlia està tractant de buscar el consens amb altres EEMM per
aconseguir fons europeus per subvencionar el tancament total dels camps amb xarxes.
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Unió de Pagesos (F. Pena) demana al DARP que sigui sensible al problema que causa aquesta plaga
i tingui en compte el sector de la fruita dolça a l’hora d’establir prioritats en els ajuts a les inversions.
Acord 2.1c
La directora E. Guillaumes informa que s’han dut a terme varies reunions de seguiment amb el
Departament de Salut sobre aquesta plaga.
Xylella fastidiosa
Tot i no estar en l’Ordre del dia, el Cap del Servei de Sanitat Vegetal explica la situació actual a la UE
sobre aquesta plaga de quarantena, que també afecta a diversos fruiters (albercoc, figuera, prunera i
cirerer). Aquest bacteri no s’ha detectat a Catalunya, però a altres regions europees i espanyoles està
causant danys molt importants amb conseqüències molt negatives per als sectors afectats.
Explica breument la situació a:
 Illes Balears: afectades per les tres subespècies (Pauca, Multiplex i Fastidiosa). Només
apliquen mesures oficials de contenció perquè estan totes les illes infectades, afectant a
cirerer, prunera i figuera, a banda d’ametller, olivera, vinya, romaní, baladre, etc.
 Alacant: afectat per la subespècie Multiplex. Apliquen mesures oficials d’erradicació, on s’han
trobat afectacions molt importants en ametller, però també s’ha detectat en albercoquer i
prunera i altres plantes. Aquest focus està en expansió i s’està estenent cap a la província de
València. S’han trobat insectes vectors infectats.
J. Giné informa sobre les mesures preventives establertes pel DARP per evitar l’entrada de la plaga
a Catalunya, entre les que destaquen les prospeccions intensives, formació, jornades de divulgació i
anàlisis de mostres de material vegetal (6.750 analítiques) i d’insectes vectors per part de l’IRTA (205),
totes ells amb resultat negatiu. A més, el grup de treballa elaborat un protocol de prevenció de la
Xylella a Catalunya.
La sub-directora general d’Agricultura, N. Ferrete, informa que s’està treballant per tal de que el
laboratori d’Agricultura i Sanitat Vegetal estigui acreditat per la diagnosi d’aquesta malaltia.
AFRUCAT (M. Simon) apunta que també es podria lluitar amb el tancament total amb xarxes els
camps per evitar l’entrada dels insectes vectors. N. Ferrete recorda que la normativa europea en
relació amb la Xylella és molt dràstica i obliga a arrencar les plantes encara que t’hagis protegit.
Considera que finalment la UE haurà de modificar la normativa perquè provablement s’haurà d’acabar
convivint en un futur no massa llunyà amb la malaltia (la llista de plantes hoste no para de créixer).

Punt 2 SANITAT
VEGETAL [Modalitat compatibilitat].pdf

2.2 Retirada de determinades substàncies actives fitosanitàries
El cap del Servei de Sanitat Vegetal, Jordi Giné, informa de la retirada imminent dels insecticides que
han estat utilitzats fins ara per combatre els insectes: els organo-fosforats, pels seus efectes
toxicològics en la salut humana, i els neonicotinoids per la seva toxicitat per a les abelles.
En el cas de l’Etil clorpirifos i el Metil clorpirifos, la moratòria demanada al MAPA per la directora E.
Guillaumes no va ser acceptada, i ja s’ha procedit a la retirada d’autoritzacions en data 16 de febrer
d’enguany, essent el termini màxim d’utilització el proper 16 d’abril. Pel que fa al Dimetoat, ja no es
pot vendre i el termini d’utilització acaba el 30 de juny de 2020.
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Per al neonicotinoid Tiacloprid, el termini de venda finalitza el 25 de maig 2020 i el d’utilització el 25
de novembre de 2020.
Unió de Pagesos (F. Pena) considera que Europa és molt restrictiva, no així en tercers països,
provocant un greuge comparatiu i (JM Companys) opina que es contraproduent retirar aquests
productes perquè per substituir-los s’han de fer 4 o 5 tractaments, amb tot el que comporta (cost,
maquinària, etc.). La directora manifesta la seva preocupació per les resistències que es puguin donar,
al reduir els tipus dels productes fitosanitaris utilitzats.
El sector no se sent defensat a la UE pel que fa a les autoritzacions de matèries actives perquè es
centren en l’efecte toxicològic dels productes i no es té en compte l’impacte que té sobre els agricultors
en retirar-los del mercat. J. Giné diu que el Parlament Europeu ha instat a la Comissió Europea a
retirar els productes fitosanitaris davant qualsevol sospita d’impacte sobre la salut humana o del medi
ambient i per la manca d’estudis que demostrin que no ho són de tòxics.
La directora, E. Guillaumes, es posiciona al costat del sector en el sentit de que cal pressionar a la
Comissió Europea per tal que avaluï l’impacte que té sobre els agricultors la retirada d’un producte
fitosanitari abans de fer-ho, i buscarà el recolzament dels eurodiputats i dels sindicats per efectuar
aquesta pressió. Acord 2.2.
3. Inscripció al cens dels equips de tractament de post-collita de fruita
La sub-directora general d’Agricultura, Neus Ferrete, recorda que des de l’any 2016 és obligatòria la
inscripció al CENS i la inspecció dels equips fixes d’aplicació de productes fitosanitaris (EAPF) en
hivernacles i locals tancats, entre els quals estan les centrals hortofructícoles de post-collita.
Des del DARP s’ha anat fent difusió d’aquesta obligació: al setembre del 2019 es va trametre per
correu electrònic un comunicat adreçat a aquelles empreses que podien tenir EAPF en instal·lacions
fixes recordant-los-la, i s’han mantingut reunions amb els representants del sector agrícola, (l’última
aquest mes de gener), on se’ls ha informat de l’obligatorietat de la inscripció d’aquests EAPF al CENS,
i se’ls ha demanat la seva col·laboració en fer divulgació. Així mateix, des del 2019 les ITEAF també
disposen dels Manuals per a fer les inspeccions d’aquest equips. N. Ferrete es compromet a enviar
el tríptic informatiu que es va elaborar al 2017 per tal de que les entitats en facin la màxima difusió.
Acord 3
AFRUCAT (M. Simon) manifesta que ja s’està fent difusió, i es compromet a seguir-ne fent, però
demana al DARAP sensibilització a l’hora de fer les inspeccions.
N. Ferrete informa que per a la inscripció en el registre, es tindran en compte els mateixos criteris que
per als EAPF mòbils, polvoritzadors per a conreus extensius i per a conreus arboris, en el sentit que
si l’equip és nou i es justifica, la inspecció no s’ha de fer en els primers 5 anys. No obstant, es recorda
que, a partir de l’1 de gener del 2020, totes les inspeccions tindran una periodicitat de 3 anys.
El cap de Centre de Mecanització Agrària, F. Gràcia, afegeix que el procés d’inscripció al CENS
encara no és telemàtica i s’ha de fer de forma presencial.
4. Inspeccions dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris (EAPF): estat actual
La sub-directora general d’Agricultura, Neus Ferrete, informa sobre les dades corresponents a les
inspeccions dels EAPF. A 31 de desembre de 2019 consten:
- 25.455 EAPF al ROMA
- 3.115 de menys de 5 anys (no els cal inspecció)
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- 16.242 inspeccionats favorablement, que representa el 72,70%
- 6.098 pendents d’inspeccionar, el que representa un 27,30%
Dins el Pla de control de les inspeccions dels EAPF, per part dels Agents Rurals (AR) durant l’any
2019 es van realitzar 239 controls en les diferents comarques de Catalunya, i a més s’han fet les
comprovacions del carnet d’aplicador. Es comenten les dades derivades d’aquests controls, i com a
resum la dada significativa és que el 88,3% dels EAPF inspeccionats estan correctes, i pel que fa als
carnets d’aplicadors és el 93,6%. Com a resultat d’aquests controls s’han obert els corresponents
expedients sancionadors, dels quals s’està fent el seguiment corresponent. N. Ferrete felicita al sector
pels bons resultats del pla de control.
Tant des de la Direcció general d’Agricultura i Ramaderia, com per part del sector, es valora
positivament el Pla de control, per tal de donar compliment al que s’estableix a la normativa. En cas
d’incompliment, són els mateixos AR que mitjançant la distribució del tríptic informatiu indiquen com
procedir de manera correcta amb l’EAPF inspeccionat.
En la reunió anual de seguiment amb el sector es va acordar:
- Trametre novament una carta aquells titulars d’EAPF que estan inscrits al ROMA i que no
han passat la inspecció
- Trametre una carta recordatori a aquells que el caduca la inspecció realitzada aquest 2020
- Continuar amb el Pla de control, així com afegir inspeccions dirigides a aquells titulars
d’explotacions que han estat informats durant anys consecutius de la necessitat
d’inspeccionar el seu EAPF i no s’ha realitzat encara.
La FCAC (A. Capdevila) manifesta la necessitat de conscienciar als agricultors de que aquestes
inspeccions els beneficien, atès que els equips ben calibrats estalvien producte fitosanitari en les
aplicacions.
La Unió de Pagesos (F. Pena) posa de manifest el problema de la maquinària vella emmagatzemada
a les explotacions perquè les cases comercials no les volen quan compren maquinària nova. F. Gràcia
comenta que s’hauria d’estudiar un Pla de desballestament. Acord 4a
Punt 4_ EAPF
inscrits_inspeccionats_comarques_31-12-2019.pdf

Novetats en la inscripció dels EAPF, segons el nou RD del ROMA
El cap de Centre de Mecanització Agrària, F. Gràcia, informa de les novetats que es contemplen en
el nou esborrany del RD del ROMA, d’acord amb el document que s’annexa:
Punt 4
complem,.-Novetats inscripcio EAPF nou RD ROMA.pdf

Les principals novetats són:
 S’incorporen els polvoritzadors d’arrossegament manuals amb dipòsit fins a 100 litres
 Els EAPF d’arrossegament s’hauran de matricular, com ja es fa amb els remolcs
 Les empreses de maquinària agrícola podran sol·licitar al MAPA la realització de proves d’assaig
per obtenir la Marca de Qualitat de la seva maquinària agrícola
 S’introdueix el concepte de “baixa temporal” per la maquinària heretada per persones que no
poden acreditar l’activitat agrària, fins que sigui transferida a un nou comprador acreditat. Haurà
d’acreditar que ha estat inspeccionada o passar la inspecció en 2 mesos; sinó es donarà de baixa
d’ofici, amb notificació a l’interessat
 L’autoritat competent de la comunitat autònoma podrà donar de baixa d’ofici els EAPF, quan no
es pugui acreditar la inspecció o quan hagin passat més de 6 mesos de la data de caducitat de
la inspecció. També podran donar-se de baixa d’ofici la maquinària antiga, prèvia notificació.
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Els EAPF en ús que no disposin de certificat de característiques, hauran de presentar la
“declaració responsable” abans del 31/12/2020; en cas contrari no es podran inscriure.

N. Ferrete es compromet a enviar les novetats del RD, un cop es publiqui. Acord 4b
5. Decret 153/2019 de gestió de la fertilització i del programa d’actuació a les zones
vulnerables
El cap del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària, Jaume Boixadera, comenta
que es tracta d’un decret llargament consensuat amb el sector, la motivació del qual ha estat
principalment una carta d’emplaçament de la CE a Catalunya a complir amb les directives en matèria
de contaminació per nitrats de les aigües subterrànies i en matèria d’emissions d’amoníac causades
per l’activitat agrària, i a comprometre’s a reduir-la.
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.
Les línies d’actuació bàsiques del programa reforçat es basen en millorar la gestió de les DR en origen
(amb el seu tractament, si s’escau), millorar l’aplicació al sòl per assolir una fertilització orgànica
d’excel·lència i garantir la traçabilitat i control de les DR per assegurar la correcta gestió de les DR.
En J. Boixadera destaca les principals novetats del nou Decret:


El Decret obliga a actuar en tot el territori de Catalunya, i no només en zones vulnerables (ZV):
en les zones no vulnerables (ZNV), s’estableixen períodes per a l’aplicació de les DR.



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.



S’estableixen 3 tipus de fertilitzants nitrogenats: 2 en funció del valor de la relació C/N (adobs
orgànics) i 1 per als fertilitzants minerals



La dosi màxim d’adobatge orgànic (fems, purins, fangs, etc.) en ZV no ha canviat; segueix sent
de 170 kg N/ha i any. En cas de producció agrària ecològica, els 170 kg N/ha es refereixen només
a dejeccions (es poden afegir altres adobs orgànics). En secans semiàrids, 130 kgN/ha i any.



La dosi màxima de N s’ajusta per tipus de conreus, sent en el cas dels fruiters de pinyol i de llavor
en regadiu en ZV de 150 kgN/ha i any i 90 kgN/ha i any en secà.



Possibilitat d’increment en un 25 % més la dosi de N en zones d’alta productivitat (només amb
adobs inorgànics i previ informe tècnic i anàlisi de sòl).



Cal conèixer la concentració de les DR generades en funció dels animals mantinguts a les
explotacions (obligació de conductímetre en cisternes de purins).



Termini d’incorporació de les DR dins del sòl: 1-4 dies (excepte en cultius fructícoles amb
cobertura vegetal)



Apilament temporal (màxim 200 tones): termini màxim 3 mesos, o 4 dies si estan a < 500 m de
nuclis habitats, habitatges aïllats, polígons industrials, àrees de lleure...



Emmagatzematge en destinació en lloc impermeable per tal que no s’escoli res.



Obligació de disposar d’un assessor en fertilització per planificar la fertilització en explotacions
de més de 20 ha en secà, més de 10 ha en regadiu, més de 3 ha en hortícoles, flor o planta
ornamental i més d’1 ha en hivernacles. L’obligació de disposar d’assessorament entrarà en vigor
de forma gradual, en funció de si és ZV-A, ZV-B o ZNV.
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Prohibició de l’aplicació amb vano, no només per la condicionalitat, sinó per raons de reducció
d’emissió d’amoníac a l’atmosfera, amb aplicació de sancions administratives definides en la llei
d’orientació agrària en cas d’incompliment.



Traçabilitat de les DR amb GPS (obligació pels ramaders, no els pagesos)



Llibre de gestió de fertilitzants obligatori per a les explotacions agrícoles d’una dimensió superior
a 0,5 ha d’hivernacles, 2 ha hortícoles, flor o planta ornamental (aire lliure), 3 ha de regadiu o 4
ha de secà i per a tots els Centres de Gestió de les DR. També per a totes les granges que
generin més de 500 kg de N (les que tenen obligació de disposar d’un Pla de Gestió de les DR),
Cal anotar unes dades mínimes de cada aplicació de fertilitzants (tipus, quantitat, data, cultiu,
etc.) i conservar-lo 5 anys.



Obligació a fer, telemàticament, la declaració anual de l’origen i destinacions dels fertilitzants
nitrogenats (DAN) per comprovar la correcta gestió de les DR (traçabilitat): obligació per a
ramaders i agricultors de l’1de setembre al 31 de desembre (enguany fins 14/02/2020). S’ha
enviat usuari i contrasenya als titulars (a les OOCC del DARP també es pot consultar).



Prevista pel març 2020, la revisió del mapa de les ZV, que s’ampliarà ens uns 40 municipis.

En J Boixadera comenta que s’ha fet un extens Pla de Comunicació, amb tot un seguit de sessions
informatives i presentacions arreu del territori.
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.DARP@gencatcat. S’annexa a l’acta la presentació exposada:
Punt
5-Decret153-2019.pdf

La Unió de Pagesos (F. Pena) demana al DARP la unificació dels diferents llibres de registre que ha
de portar l’agricultor en un sol quadern d’explotació. Acord 5
6. Diagnosi de les pèrdues i el malbaratament alimentari al sector de la fruita dolça
Clara Solé, tècnica responsable de Pèrdues i Malbaratament Alimentari del DARP, fa una introducció
a la presentació de l’estudi “Diagnosi de pèrdues i malbaratament alimentari al sector fruiter (préssec
i nectarina, poma i pera): quantificació, impacte ambiental i econòmic”, que ha estat encarregat pel
DARP a l’IRTA i al CREDA, on també ha col·laborat l’Agència de Residus de Catalunya.
Aquest estudi és fruit de la continuació del treball iniciat l’any 2018 amb la Diagnosi de les pèrdues i
del malbaratament alimentari a la producció primària, l’agroindústria i la distribució a l’engròs de
préssecs i nectarines.
Clara Solé indica que avui només es presentaran uns resultats preliminars per fer-los retorn del treball
realitzat durant l’any 2019, però que durant aquest any 2020 s’organitzarà una jornada específica per
presentar en detall l’estudi. Acord 6a
Raquel Díaz (CREDA) presenta els resultats preliminars de la quantificació de les pèrdues i el
malbaratament alimentari del préssec i la nectària per l’any 2018 i poma i pera per la campanya 20172018. També fa una comparativa dels resultats obtinguts del préssec i la nectarina respecte l’any
anterior.
R. Díaz indica les diferents causes de pèrdues i malbaratament alimentari per als diferents cultius,
destacant les malalties i plagues i els preus baixos com a principals causes de les pèrdues
alimentàries a la producció primària, i presenta els resultats obtinguts en l’avaluació de l’impacte
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econòmic. Finalment, es detallen diferents proposes genèriques d’accions de prevenció d’aquestes
pèrdues i malbaratament.
Tot seguit, Assumpció Anton (IRTA) fa una breu pinzellada de la importància d’avaluar l’impacte
ambiental d’ aquestes pèrdues i malbaratament alimentaris i com aquest impacte creix a mesura que
avança la cadena alimentària. Pel que fa a la metodologia utilitzada, A. Anton explica que, a més del
canvi climàtic, s’han utilitzat diferents categories d’impacte ambiental que s’explicaran amb més detall
durant la jornada específica de presentació de l’estudi.
Unió de Pagesos (R. Claveguera), destaca positivament que s’hagi incorporat en l’estudi el concepte
de pèrdues alimentàries a la producció primària i demana que quan es proposin accions de prevenció
es diferenciïn entre aquelles que tenen lloc específicament a la producció primària de les que tenen
lloc a la resta de les baules de la cadena alimentària. Acord 6b
7. Torn obert de paraules
No havent-hi cap pregunta per part dels membres de la Taula, s’acaba la primera part de la reunió
quan són les 14.45h.
SEGONA PART
S’incorpora a la reunió l’honorable consellera, Teresa Jordà, la qual agraeix a tothom la seva
presència i el poder compartir amb el sector els temes que els preocupen.
8. Balanç de la campanya 2019 en el sector de la fruita dolça
El cap del Gabinet Tècnic, Joan Barniol, inicia la seva intervenció fent un breu resum sobre
l’Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya. Creat al 2009 pel Decret 152/2009, no es va
posar en marxa fins l’any 2017, en aprovar-se el programa anual d’actuació estadística pel Decret
11/2017, que estableix l’obligatorietat de subministrar la informació necessària per elaborar les
estadístiques d’interès de la Generalitat de Catalunya. Primerament, es va començar amb el sector
de la fruita de pinyol (2020 serà la 4a campanya) i l’any següent amb el de la fruita de llavor (2020
serà la 3a campanya).
L’Observatori de preus recull i analitza els preus de les diferents baules de la cadena per aportar
informació útil i fiable al sector que li permeti la presa de decisions en moments puntuals. J. Barniol
explica com s’obtenen els preus a les diferents baules de la cadena. Indica que la informació ha de
ser contrastada i, per tant , el que es recull és el preu a sortida de central (hi ha albarans de sortida )
donat que en el moment d’entrada a la central es desconeix el preu final. Els preus que reflexa
l’observatori, ja són un cop descomptades les despeses de confecció.
Campanya de fruita del 2019:
Fruita de pinyol
Pel que fa a fruita de pinyol informa que les declaracions d’aquesta campanya corresponen al 41%
nectarina, 26% paraguaià i 20% préssec. S’ha incorporat la distribució per setmanes del total de fruita
entrada per les centrals, perquè permet veure els pics de producció durant la campanya. Els preus
d’aquest any es situen per sota del 2018 i per sobre del 2017 en quasi tots els productes. El preu per
al consumidor també ha estat per sota de l’any passat.

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

Pàgina 9 de 18

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General
d’Agricultura i Ramaderia
Unió de Pagesos (F. Pena) diu que falta descomptar les mermes i AFRUCAT (M. Simón) ho ratifica
dient que calcula que seria entre el 19 i el 20% i J. Serentill remarca que les mermes i la fruita no
comercial que no es tenen en compte també repercuteixen en el menor valor global de la fruita.
AFRUCAT (M. Simon) comenta que, tant els preus elaborats pel MAPA com els de l’Observatori de
Preus, no són preus ponderats, i això pot distorsionar el resultat de la campanya. Unió de Pagesos
(R. Clavaguera) recorda que el Reglament obliga que els preus siguin ponderats. AFRUCAT (M.
Simón) comenta que ho traslladaran al MAPA en la propera reunió que tinguin.
JARC (O. Esteve i J. Vidal) manifesten que els preus mostrats estan molt alts i això no els quadra. J.
Barniol clarifica que els preus que és publiquen depenen de tipus de fruita, de la categoria i del calibre
i que, evidentment, hi ha referències amb preus més alts que la mitjana, la qual cosa, en el seu conjunt,
disminueix un 21% en relació a 2019. J. Vidal afegeix que les dades de preus de l’Observatori no són
reals i que no justifiquen la demanda de mesures de crisi davant la UE.
Unió de Pagesos (R. Claveguera) manifesta que amb les dades de l’Observatori s’acredita una
disminució del 21% del preu i amb les dades del MAPA una davallada del 6%; per tant, en aquest cas,
les dades de l’Observatori sí que permeten demanar que la UE declari crisi de preus. JARC (O.
Esteve) diu que si les dades fossin més afinades la davallada s’acreditaria millor i la declaració de
crisi tindria més possibilitats.
JARC (J. Vidal) remarca que no existeix el mecanisme per tenir els preus reals com en altres
productes i que cal poder fer la previsió del que serà la liquidació de preus final.
El director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Carmel Mòdol, fa l’aclariment
que és el MAPA qui té la potestat i que ja han proposat canvis per fer el càlcul millor, fent-ho pel
sistema blockchain, que és un sistema més car i que el MAPA tindria els mitjans. Aquest sistema
permetria extreure dades més fiables de les diferents baules.
C. Mòdol insta a totes les entitats assistents a la reunió que, atès que tenen representació a nivell
estatal, facin la petició al MAPA directament. També comenta que el Subdirector Joan Gòdia ha
demanat al MAPA portar el tema de la fruita a la UE, però per al moment no hi ha hagut resposta.
Afegeix que hi ha molts mecanismes que són en mans de les organitzacions, com la retirada ordinària
de fruita, que caldria aprofitar millor.
D’altra banda C. Mòdol diu que no hi ha forma de tenir el preu de lliurament a la central fins que es
fan les liquidacions, un cop fets tots els descomptes. Diu que les nostres competències en economia
de mercat són limitades i, per tant, cal plantejar el problema al MAPA, amb el suport del sector es pot
aconseguir que es posin les eines necessàries per obtenir els preus.
JARC (J. Vidal) manifesta que amb l’Observatori de preus no és suficient, obtenint resposta del
director C. Mòdol que és l’eina que avui tenim. Afegeix que Catalunya és la única comunitat autònoma
que demana al MAPA eines per disposar dels preus.
JARC (O. Esteve) opina que s’haurien d’afegir més calibres (no únicament primeres) per tal que els
preus siguin més representatius de la realitat.
Unió de Pagesos (F. Pena) creu que l’Observatori és una bona eina i es mostra d’acord amb el que
demana JARC i demana que a la propera reunió amb el MAPA totes les entitats ho demanin.
Fruita de llavor
Pel que fa a poma, en J. Barniol informa, entre d’altres, que les dades corresponen principalment al
49% Golden, 28% Gala i, per categories el 50% primera. Fa un repàs pels preus . Pel que fa a pera,
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les dades corresponen al 48% Conference i per categories el 59 % son primeres. Remarca que el
preu de la pera del 2019 està per sobre del 2018, a diferència de la fruita de pinyol i de la poma. El
preu al consumidor ha estat molt similar en poma entre 2019 i 2018 i en pera una mica per sobre
però poc.
El cap del Gabinet Tècnic recorda que tota la informació està disponible al web del DARP i convida a
tothom a consultar.la.
Punt 8- Observatori
Fruita dolça 2019_20.pdf

9. Balanç del Pla d’Acció de la Fruita
El sub-director general d’Indústries i Qualitat Agroalimentàries, Joan Gòdia, presenta l’estat actual de
les 10 mesures del Pla d’Acció de la Fruita, d’acord amb la presentació que s’annexa:
Punt 9- Pla Accio
Fruita_21 febrer 2020.pdf

Mesura 1- Pla d’arrencada de fruiters
J. Gòdia explica que es tracta d’una mesura finançada 100% pel DARP amb un pressupost de 10
milions €. Comenta les dades aprovades i informa que el proper 28 de febrer es pagaran 1.510.150 €
corresponents a aquesta anualitat.
El director C. Mòdol recorda que el MAPA va opinar que no era una mesura útil ja que suposava
poques hectàrees, la majoria de les quals ja debien estar arrencades abans d’implementar la mesura.
JARC (J. Vidal) remarca que l’important no són les hectàrees arrencades sinó el fet que s’ha bloquejat
la superfície de les explotacions durant 4 anys. Diu que les 717 sol·licituds aprovades seran
explotacions que no podran incrementar la superfície de fruita de pinyol. Joan Gòdia diu que aquest
era l’objectiu.
Mesura 2- Posada en marxa dels Plans de reconversió
J. Gòdia comenta que per a l’any 2019 els Programes operatius de les OPFH permeten l’arrencada i
reconversions de conreus llenyosos, limitant les varietats que es recol·lecten al juliol. Aquest any
s’han arrencat 18,79 ha i s’han reconvertit 52 ha
Unió de Pagesos (F. Pena) demana que s’ampliï la limitació a varietats que vinguin a l’agost. Acord
9a
JARC (J. Vidal) diu que torna a repetir que troba injust que als Programes operatius es pugui fer
reconversió varietal i al Contracte global, no. Joan Gòdia recorda que aquesta limitació és la que es
va acordar entre tots.
Mesura 3- Reforçar totes les baules de la Cadena de valor
J. Gòdia comenta que l’estudi de la cadena de valor de la nectarina ja està acabat i es pot consultar
al web; el de poma i pera es tindrà llest properament.
Aprofita per explicar els controls que s’estan efectuant sobre els contractes alimentaris (CadeCAT),
punt 10 d’aquest Ordre del Dia. Informa que, en l’àmbit de Catalunya, la competència és només del
DARP, a no ser que la transacció comercial abasti a altres comunitats autònomes, que llaors seria
competència de l’AICA. Catalunya la competència seria de l’ AICA. Assenyala que som la única
comunitat autònoma que ho fa, ja que la resta ho han delegat. El DG C. Mòdol DG remarca que la
col·laboració amb l’AICA és molt bona.
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J. Gòdia comenta la importància de les mesures associatives per enfortir el sector. Explica el cas de
la Organització de Productors de Llet de Castella i Lleó que, per la seva capacitat de negociació, han
aconseguit incrementar el preu dels seus productes un 30%.
Recorda que les OP i les AOP que comercialitzen estan exemptes de les limitacions establertes en la
llei de la competència i que aquesta és una oportunitat que no s’aprofita prou.
Mesura 4 - Disposar de dades actuals del sector
Ja s’ha tractat en el punt anterior (J. Barniol)
Mesura 5 - Circumscripció econòmica
J. Gòdia explica que AFRUCAT ha presentat al sector la proposta d’extensió de norma.
Unió de pagesos (R. Claveguera) pregunta si ja serà efectiva per la propera campanya. AFRUCAT
(M. Simon) diu que pel que fa als indicadors i recollida de dades a peu de central, està a punt per la
propera campanya, el que implica que s’implementaran també les sancions a qui no faciliti les dades.
Afegeix que les altres mesures que s’aniran consensuant i que tenen contribució financera, es
deixaran una campanya més per la situació econòmica actual.
El DG C. Mòdol DG diu que quan parlem de que el sector s’ha d’enfortir, això passa per AFRUCAT.
Seria sensat reforçar aquesta estructura de sector. Des del DARP pensem que fer més fort el sector
és dotar-lo d’eines de defensa. Tothom s’està estructurant en aquesta línia i el DARP ho recolzarà,
però qui ha d’impulsar la circumscripció és el propi sector.
Unió de Pagesos (F. Pena) manifesta el seu acord en deixar passar aquesta campanya per a les
mesures que suposin un cost per l’agricultor i que s’implementin les que no tenen cost. AFRUCAT (F.
Torres ) assenyala que per AFRUCAT sí que tenen cost. Unió de Pagesos (R. Clavaguera) proposa
fer-ho mitjançant els programes operatius. M. Simon opina que s’hauria de fer per conveni, donat que
les OPFH cedirien part dels seus programes operatius, però que és difícil donat que les OPFH són
molt geloses amb els seus programes.
M. Simon assabenta que AFRUCAT vol implementar les mesures informatives, però alerta que si es
fa seran dades públiques. Ara ho estan treballant amb la seva base de dades que seria la que també
s’utilitzaria, perquè fins que no es disposi d’efectius financers no podrà fer-se amb mitjans millors.
Si es fa l’extensió de norma, el lliurar les dades serà obligatori i es demanarà la informació a totes les
indústries del RIACC. Unió de Pagesos (R. Claveguera) manifesta que fora bo per poder tenir
ràpidament els preus i poder demanar a la UE les mesures corresponents.
AFRUCAT (M. Simon) remarca que serem els primers a fer-ho en tot l’estat i caldrà implementar el
sistema. JARC (J. Vidal) diu que quan hi ha campanyes de promoció totes les baules de la cadena
haurien de pagar i no només els productors. Ja fa un any que ho deien i ara ho continuen pensant.
Manifesta estar d’acord amb la implementació de les mesures informatives.

L’HC, T. Jordà, és de l’opinió que cal intentar fer la extensió de norma quan abans millor perquè ha
de servir per moltes coses. Els diners ja els trobarem; està d’acord en que ara no és el moment de
posar els 50€/ha. Cal buscar les solucions per als handicaps que hi hagi. No podem estancar-nos.
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JARC (O. Esteve) proposa treure aquesta mesura de finançament i avançar en les altres. Diu que es
poden fer mesures interessants. Afegeix que la campanya passada hi va haver-hi males pràctiques i
cal començar per aquí. Unió de Pagesos (F. Pena) manifesta que les opinions si no van
acompanyades de dades són només opinions, que la campanya passada hi va haver situacions
meteorològiques que van fer mal a la fruita als arbres, o be desprès a la càmera, que no es va destruir
res per gust.
J. Serentill diu que AFRUCAT ja esta demanant aportacions als socis per fer la promoció i que amb
l’extensió de norma es podria recuperar el 80% de la despesa. Pensa que l’única forma de fer-ho és
que sigui l’OPFH que ho financi i que desprès es reverteixi als socis. JARC (J. Vidal) manifesta que
hi ha altres maneres de fer-ho i molts productors estan aportant diners d’altres formes.
M. Simón afirma que ells no han dit mai que només cal fer promoció, ho han dit en una assemblea
amb rècord històric de participació; han dit que s’han d’abordar projectes d’innovació i recerca que
una empresa sola no pot fer. Per elevar la nostra exigència cal dir com. Diu que a la taula hi ha d’haver
productors i comercialitzadors. Hi han de ser totes les baules. Informa que s’estan preparant dos
dossiers per presentar-se als projectes de promoció, amb circumscripció econòmica o sense. Convida
a totes les organitzacions a participar-hi.
Mesura 6 - Increment del consum de fruita
J. Gòdia presenta els resultats de les diferents campanyes de promoció de la fruita. Comenta que el
Departament de Salut ens recolza en tot i fa moltes accions a favor. El CREDA va fer un estudi de
consum que es publicarà.
AECOC també ha fet un estudi sobre les necessitats de la distribució organitzada, amb 10
recomanacions clau per vendre més, les quals es relacionen a la presentació del Pla d’Acció de la
fruita que s’adjunta al final d’aquest punt.
El CREDA, sota petició del DARP, ha elaborat un estudi sobre l’impacte que ha tingut la campanya
“Fruita de Catalunya. La teva fruita”, promoguda pel DARP, en el que s’han analitzat les opinions i
actituds envers la campanya i l’impacte sobre aspectes com la disposició del consumidor a pagar pels
atributs de proximitat, producte local, i de temporada, i en les percepcions de sostenibilitat, respecte
al medi ambient i de sabor de la fruita produïda a Catalunya. Els resultats de la campanya han estat
força satisfactòries en quant a arribar al consumidor i credibilitat.
S’han fet diverses campanyes per l’increment del consum de fruita en diversos àmbits: escoles
(Programa de Fruita a les escoles), mercats, escoles d’hostaleria, etc., així com altres mesures per
promocionar.ne el consum com concursos, premis, benvinguts a pagès, ajuts a la venda de proximitat,
infografies, es posarà en marxa una nova web gastroteca ,etc.
Mesura 7- Vetllar pel compliment de la normativa
J. Gòdia menciona que s’han fet accions d’informació i inspecció als punts de venda amb l’Agència
Catalana de Consum sobre l’etiquetatge correcte de les fruites, i dues guies, que es presentaran al
maig:
- “Guia per a punts de venda, d’autocontrol de la qualitat i bones pràctiques de manipulació de la
fruita de pinyol i de llavor”
- “Guia d’autocontrol de la qualitat i bones pràctiques en la producció i manipulació de la fruita de
pinyol i de llavor”
El DARP es compromet en l’assessorament per la utilització i implementació de les guies.
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Unió de Pagesos (R. Claveguera) proposa que les empreses comercialitzadores tinguin l’obligació
de seguir les guies i proposa que es presentin al Codi de Bones Pràctiques comercials. Acord 9b.
J. Gòdia comenta que la Implementació de l’etiquetatge organolèptic de les varietats de préssec i
nectarina es valorarà en una propera reunió amb el sector.
Manel Simón explica que aquesta mesura ja es va implementar al PLUS, i que ho va impulsar
AFRUCAT amb la col·laboració de l’IRTA.
J. Gòdia respon que ara es tracta de generalitzar la mesura i que la distribució esta interessada.
Mesura 8- Internacionalització del sector
Joan Gòdia explica que, juntament amb PRODECA, s’ha elaborat un mapa de varietats de fruita de
pinyol per l’exportació que és una eina molt interessant.
El DG C.Mòdol diu que han tancat un acord amb l’IRTA per fer un estudi de quina fruita pot sortir de
Lleida, arribar a la Xina en 20 dies i disposar de 10 o 12 dies més en bones condicions per arribar al
lloc de comercialització. Es tracta de veure si és possible i quantes tones podrien ser; això serà una
eina més.
Mesura 9 - Foment a la innovació
J. Gòdia explica que s’han aprovat 15 projectes innovadors de grups operatius, i 13 activitats
demostratives en l’àmbit de la fruita dolça que s’han presentat a centres de recerca perquè puguin
mostrar-les ( bàsicament IRTA i UDL )
Mesura 10 - Suport a la professionalització en la producció
J. Gòdia informa que AFRUCAT és l’encarregat del Pla estratègic sectorial i que pel que fa als Plans
estratègics empresarials que s’havien de canalitzar a través dels ajuts al foment de la millora i
competitivitat de les cooperatives agràries, no hi ha hagut cap sol·licitud.
Manel Simon opina que estaria be que la línia no s’adrecés únicament a cooperatives i que és clau
que les empreses puguin fer el seu pla estratègic. J. Gòdia respon que ho han mirat però que de
moment només hi ha aquesta línia.
Conclusions finals
El DG C. Mòdol considera que s’han executat tots els compromisos del Pla d’Acció i que, com és un
pla plurianual, s’ha de continuar en les següents campanyes, i per això cada cop tindrem més
coneixement del sector. Diu que hi ha un conjunt de coses fetes per l’esperança i que anem en el
sentit correcte. Cal continuar anant veient el que es pot fer, però hi ha una part que l’ha de fer el
sector. Considera que no hi ha cap altra via que l’autorregulació, que hi ha d’haver una planificació i
que l’ha de liderar la comercialització. Tot indica que el futur de la fruita és fort, que hi ha una bona
reputació social. Afegeix que l’estructura de cara al futur l’ha de fer el sector en el seu conjunt amb el
suport de l’administració.
L’HC, T. Jordà, comenta que molts sectors es troben en uns situació similar al de la fruita. Posa
l’exemple del Penedès i el cava, que es va aconseguir reunir a tothom i definir les mesures a prendre
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a curt mig i llarg termini. Es va consensuar l’elaboració d’un Pla estratègic per la DO Cava que
contempla una zonificació, entre d’altres, i que està fent el Consell Regulador. Es van fer 2 cimeres i
al desembre s’aprovà el Pla estratègic; actualment estan amb les mesures a curt termini .
L’HC demana al sector que cal fer el que sigui però que no podem defallir, i està disposada a reunirse tants cops com calgui. Manifesta que el sector té una potència que no coneix.
FCAC (R. Sarroca) està d’acord amb el que està fent el sector del cava, però que en el de la fruita cal
baixar la producció i retirar fruita del mercat , perquè d’altre forma, els petits agricultors plegaran i
només quedaran els grans. Diu que sobren 500 milions de kg.
JARC (O. Esteve) es mostra d’acord amb l’opinió de la FCAC i remarca que lo més important és això
i no la circumscripció.
Unió de Pagesos (F. Pena) demana exactament a JARC (O. Esteve) què creu que hem de fer i quina
proposta tenen i que la presentin per la propera reunió de la Taula Sectorial. Afegeix que a la seva
organització no han estat capaços de fer cap altra proposta més, que les que figuren al Pla d’Acció
de la Fruita. Pot ser l’única proposta que podria fer seria que no es vengui fruita a Mercabarna sense
preu.
L’HC recorda que les Taules Sectorials es reuneixen normalment un cop a l’any any en situació normal
i que cal trobar acords en temes de mínims. Demana a les 2 organitzacions un pacte de mínims per
reforçar al sector i a les organitzacions. Diu que la imatge d’unitat és molt important.
AFRUCAT (F. Palau) manifesta que no hi ha cap tipus de producte que vagi be, que cadascú vol
proposar un model productiu. Diu que el problema no és fer 70.000 kg ni fer poca qualitat, que
darrerament la corba va girant i que està baixant la producció. Que hi ha d’haver alguna baula que ha
de deixar de guanyar tants diners i passar una part a la producció. Que fins ara els ha salvat la gran
quantitat de producció, però que ara l’única opció és guanyar més dins la línia de comercialització.
M. Simón diu que des d’AFRUCAT tenen preparat el pla d’emergència, que sobra capacitat productiva
i que, tot i que el MAPA no hi està d’acord, ja ha demanat un informe. Insisteix que sense un pla
d’arrencada no es pot baixar la producció.
J. Gòdia insisteix en que cal aprofitar les excepcions que estableix la llei de la competència, que és la
primera mesura que caldria emprar. M. Simon diu que no és possible i J. Gòdia insisteix en que sí: les
AOP que comercialitzen i totes les OP.
Per finalitzar, l’HC, T. Jordà, proposa al sector mantenir una altra reunió en un termini d’uns 15 dies i
els demana a les organitzacions que presentin cadascuna 3 mesures concretes a curt termini per
debatre-les en aquesta pròxima reunió, la data de la qual es comunicarà en breu. Acords 9c i 9d
10. Controls de la cadena alimentària en fruita dolça (CadeCAT)
S’ha explicat en el punt anterior, dins del Pla d’Acció de la Fruita
S’annexa presentació amb més detall:

Punt
10-CADECAT-taula sectorial fruita.pdf
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11. Torn obert de paraules
No hi ha més preguntes.
ACORDS/DEMANDES/COMPROMISOS
1.

S’aprova l’acta de la reunió anterior, duta a terme el 19 de febrer de 2019, amb codi de
referència FD/01/19, amb l’esmena presentada per acord d’Unió de Pagesos i JARC, en
relació a la segona esmena de l’acta de 18 de desembre de 2018. Dita esmena, a la pàgina 2:
On diu:” Paràgraf 3 pàgina 4” (correspon a esmena de l’acta de la reunió FD/01/2018)
“Unió de Pagesos (F. Pena) apunta que si l’ajut de mínimis pogués arribar als 25.000 €/titular
(5 ha) seria una bona ajuda pels productors que vulguin abandonar. JARC (O. Esteve) se suma
a aquesta opinió. El director Mòdol comenta que es podria estudiar un Pla d’abandonament.”
Ha de dir:
“JARC (O. Esteve) demana ampliar a 5 ha el Pla d’arrencada per beneficiari. Unió de Pagesos
diu que no és possible al sobrepassar l’ajut de minimis fixat actualment en 15.000 euros/titular.
En D. Borda de JARC, demana que els diners sobrants de la mesura es dediquin a un Pla
d’abandonament, com la cessió anticipada de l’activitat agrària. El director Mòdol comenta que
es podria estudiar un Pla d’abandonament, amb aquests supòsits”.
Ha de dir: “Unió de Pagesos (F. Pena) apunta que si l’ajut de mínimis pogués arribar als 25.000
€/titular (5 ha) seria una bona ajuda pels productors que vulguin abandonar. JARC se suma a
aquesta opinió i demana que, en cas que sobressin diners de la mesura, es dediquin a un Pla
d’abandonament, com la cessió anticipada de l’activitat agrària. El director Mòdol comenta que
es podria estudiar un Pla d’abandonament, amb aquests supòsits”.

2.1.a El DARP (N. Ferrete) es compromet a fer arribar al sector tota la informació tècnica sobre
la plaga de l’Halyomorpha halys en suport paper, per tal que les organitzacions en puguin fer
la màxima difusió (tríptic, pòster i fitxa tècnica)
2.1.b El DARP (J. Giné) es compromet a fer arribar al sector la guia determinativa del Bernat
Marbrejat, que s’ha elaborat i que està a punt de publicar-se, tant al web del DARP com en
suport paper.
2.1.c Unió de Pagesos (F. Pena) demana al DARP que sigui sensible al problema que causa aquesta
plaga l’Halyomorpha halys i tingui en compte el sector de la fruita dolça a l’hora d’establir
prioritats en els ajuts a les inversions. E. Guillaumes es compromet a traslladar aquesta
petició a la DG de Desenvolupament Rural.
2.2.

El DARP (E. Guillaumes) es compromet a buscar el recolzament dels nostres eurodiputats i
sindicats per pressionar a la Comissió Europea per tal que avaluï l’impacte que té sobre
els agricultors la retirada d’un producte fitosanitari abans de fer-ho.

3.

El DARP (N. Ferrete) es compromet a enviar al sector el tríptic informatiu sobre l’obligació
d’inscripció al registre i inspecció dels EAPF, que es va elaborar al 2017 per tal de que les
entitats en facin la màxima difusió

4a.

La Unió de Pagesos (F. Pena) demana una solució pel desballestament de maquinària
agrícola en desús. El DARP (N. Ferrete) es compromet a estudiar un Pla de desballestament.

4b.

El DARP (N. Ferrete) es compromet a enviar al sector les novetats del RD del ROMA, un
cop es publiqui.
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5.

Unió de Pagesos (F. Pena) demana al DARP la unificació dels diferents llibres de registre
que ha de portar l’agricultor en un sol quadern d’explotació. N. Ferrete recull la petició i comenta
que ja s’està treballant en aquesta unificació (producció integrada, productes fitosanitaris, etc.).

6a.

El DARP (C. Solé) es compromet a organitzar una jornada informativa específica adreçada
al sector, per explicar amb més detall l’estudi que s’ha elaborat sobre la diagnosi de pèrdues
i malbaratament alimentari

6b.

Unió de Pagesos (R. Clavaguera) demana que quan es proposin accions de prevenció de
pèrdues i malbaratament alimentari, es diferenciïn entre aquelles que tenen lloc
específicament a la producció primària de les que tenen lloc a la resta de les baules de la
cadena alimentària.

9a.

Unió de Pagesos (F. Pena) demana que, en els Programes Operatius de les OPFH, en
l’actuació “Arrencada de plantacions de conreus llenyosos” s’ampliï del juliol a l’agost la
limitació a la plantació de les varietats susceptibles de ser arrencades (presseguers,
nectarines i paraguaians). El DARP (J. Gòdia) recull al petició.

9b.

Unió de Pagesos (R. Claveguera) proposa presentar al Codi de Bones Pràctiques
Comercials les dues guies: “Guia per als punts de venda d’autocontrol i bones pràctiques de
manipulació de la fruita de pinyol i d llavor” i la “Guia d’autocontrol de la qualitat i bones
pràctiques en la producció i manipulació de la fruita de pinyol i de llavor”. El DARP (J. Gòdia)
recull al petició.

9c.

El DARP (HC T. Jordà) es compromet a mantenir una altra reunió de la Taula Sectorial en
un termini d’uns 15 dies, la data de la qual es comunicarà en breu.

9d.

El DARP (HC T. Jordà) demana a les organitzacions que presentin cadascuna 3 mesures
concretes a curt termini en el marc del Pla d’Acció de la Fruita per debatre-les en aquesta
pròxima reunió. El sector es compromet.

Sense cap altre tema a tractar i quan són les 19.00 h, s’aixeca la reunió amb l’agraïment a tothom per
la seva participació.
La Secretària
Signat digitalment per

Ana Maria Llansó Ana Maria Llansó Benito
- DNI 46115244Z (SIG)
Benito - DNI
2020.12.18
46115244Z (SIG) Data:
10:21:10 +01'00'
La Coordinadora de les Taules Sectorials Agràries

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

Signat digitalment
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Guillaumes Cullell DNI 43627998B (SIG)
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