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/01/19
Data: 19/02/2019
Lloc: Serveis Territorials del DARP a Lleida
Horari: 16:15h -17:25h
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Pla d’arrencades de la Fruita Dolça
3. 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: Albert Capdevila i Òscar Tolsà
AFRUCAT: Mercè Gispert i Manel Simón
FEDERACIÓ D’AGRICULTORS VIVERISTES: Faust Guàrdia
MERCOLLEIDA: Oscar Forradellas
Representants del DARP
CONSELLERIA
L’Honorable Consellera: Teresa Jordà
DIRECCIÓ GENERAL D’AGRICULTURA I RAMADERIA
La directora general: Elisenda Guillaumes (presideix la reunió)
La sub-directora general d’Agricultura: Neus Ferrete
DIRECCIÓ GENERAL D’ALIMENTACIÓ, QUALITAT I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
El director general: Carmel Mòdol
El sub-director general d’Indústries i Qualitat agroalimentàries: Joan Gòdia
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A GIRONA
La responsable de Gestió Telemàtica Ramadera (ef): Anna Martell (actua de secretària de la reunió)
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A TERRES DE L’EBRE
La cap de la Oficina Comarcal: Montse de Castro
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A LLEIDA
El director dels Serveis Territorials a Lleida: Ferran de Noguera
La cap del Servei de Gestió Sectorial: Mª Reyes Rodríguez
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Desenvolupament de la reunió
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior
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 caràcter
d’extraordinari ja que s’ha convocat amb una ordre del dia molt concret.
Seguidament, s’aprova l’acta de la reunió anterior duta a terme el 18 de desembre de 2018, amb codi
de referència FD/01/18, amb les tres esmenes presentades per JARC en el dia d’avui. S’acorda fer
arribar als assistents l’esborrany de l’acta amb les esmenes incorporades per tal que puguin ser
valorades. Acord 1
Dites esmenes són:
Paràgraf 7 pàgina 3
On diu, “En D. Borda admet que els pagesos no exigeixen a les cooperatives que els liquidin a 90 dies
com voldrien”
Ha de dir “ En J. Vidal exposa la situació en que es troben molts productors, tant socis de cooperatives,
com d’OPFH, com proveïdors de centrals privades, que no tenen poder de negociació davant de les
grans estructures i queixar-se en aquests moments només aporta perjudicis pel productor. En D.
Borda admet que els pagesos no exigeixen a les cooperatives i centrals que els liquidin a 30 dies com
estableix la llei de morositat. Pel que fa al observatori de preus, des de la seva creació hem demanat
que reculli el preus percebuts pel productor. Així els productors podran prendre decisions a la seva
explotació, des de valorar un canvi de central de comercialització a deixar una recol·lecció per inviable.
Compromís al que va arribar el anterior director i que no s’ha complert”.
Paràgraf 3 pàgina 4
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: “JARC (O. Esteve) demana ampliar a 5 has el Pla d’arrancada per beneficiari. Unió de
Pagesos diu que no es 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”.
Paràgraf 7 pàgina 4
On diu: “El Sector demana al DARP (C. Mòdol) que sigui el Departament d’Agricultura que realitzi el
mailing als fructicultors, d’acord amb les bases de dades de les que disposa, per fer la divulgació entre
ells de l’existència d’aquest Pla d’arrencades i de com s’han d’inscriure. El DG C. Mòdol es compromet
a fer-ho, i a enviar prèviament el model de carta al sector per obtenir el seu vistiplau”.
Ha de dir: “JARC (J Vidal) demana al DARP (C. Mòdol) que sigui el Departament d’Agricultura que
realitzi el mailing als fructicultors, ja que aquest disposa de les dades del Registre Fructícola on hi ha
les dades tots els fructicultors catalans i cap quedarà exclòs de poder contestar l’enquesta sobre
aquest Pla d’arrencades i de com s’han d’inscriure. El DG C. Mòdol es compromet a fer-ho, i a enviar
prèviament el model de carta al sector per tal que si ho consideren avinent la facin servir”.
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2. Pla d’arrencades de la Fruita Dolça
El següent punt de l’ordre del dia és el motiu pel qual s’ha convocat la Taula Sectorial, informa la
Directora, i seguidament cedeix la paraula al Sr. Carmel Mòdol, director general d’Alimentació, Qualitat
i Indústries Agroalimentàries, que recorda als assistents que el DARP va endegar l’any 2017, en plena
crisi de preus, i conjuntament amb el sector, un Pla d’Acció de la Fruita Dolça, que consta de deu
mesures d’implementació i un pressupost de 19,366 milions d’euros. Aquest Pla, segueix el Sr. Mòdol,
va ser aprovat fa un any, i una de les principals mesures és un Pla d’arrencades de fruita de pinyol.
El Pla d’Arrencades de fruita de pinyol, 2019-2020 ha estat negociat amb el Ministeri d’Agricultura,
afirma el Sr. Mòdol, i principi manifestaven el seu acord en cofinançar-lo, si bé finalment se n’ha
desentès, i per aquest motiu ha estat assumit íntegrament l’administració catalana.
Seguidament, el Director comenta que el MAPA, abans que decidís no finançar el Pla, ha estat exigint
dades i documentació, per això es va fer una enquesta per conèixer les varietat susceptibles de ser
arrencades, la superfície,.. i al final es va obtenir la xifra de 1.700 ha i més de 800 sol·licitants, això
comportaria una mitjana de 2 ha per expedient. Amb aquesta superfície s’ha assolit el compromís
d’una xifra propera al 80% de la superfície total a arrencar per al primer dels dos anys en què el Pla
d’arrencada hauria d’estar operatiu
L’objectiu del MAPA, informa el Director, era executar l’actuació a través de les Organitzacions de
Productors (OP), i explica el Sr. Mòdol que la via de les OP serà, en un futur, la única via per obtenir
mesures de suport públic, per tant tots els fructicultors hauran d’estar dins de les OP.
A continuació, el Sr Mòdol exposa que es va aprovar que la Generalitat de Catalunya finançaria les
2.000 ha amb una dotació màxima de 10 milions d’euros per al període 2019-2020 amb pressupost
plurianual. La previsió és que aquesta mesura permeti que surtin del mercat unes 80.000 tones de
fruita de pinyol, que són precisament les que van deixar d’exportar-se arran del veto rus, i recorda que
aquesta mesura és estructural i menys costosa que si s’hagués de recórrer a una retirada
extraordinària, que tindria un cost estimat entre 35,5 i 54,7 milions d’euros, i que difícilment
s’aprovaran per part de la Unió Europea.
Actualment altres territoris de l’Estat Espanyol estan valorant implantar aquesta mesura, i si aquí
s’aprova avui aquest Pla, possiblement Aragó, Extremadura, i altres territoris també en crearan un.
En relació a les característiques de la convocatòria, el Director informa que es pagarà el 50% al gener
del 2020 i la resta al gener del 2021 i poden participar en aquesta convocatòria d’aquests ajuts en
regim de mínimis els productors de préssec, nectarina, paraguaià i platerina que hagin realitzat
arrencades de parcel·les plantades d’aquestes espècies des de l’1 de juliol de l’any passat fins a la
data de publicació de la convocatòria o tinguin previst fer-les com a data màxima el 31 de març de
2020. Els fructicultors que arranquin en el primer període rebran l’ajut el gener de 2020 i la resta el
gener del 2021, aquest darrers hauran d’arrencar coma màxim el 31 de maig de 2020
La superfície màxima subvencionable per a cada titular d'explotació és de 3ha i el import màxim a
rebre serà de 5.000 €/ha, sempre en funció de les hectàrees totals sol·licitades en el conjunt del Pla.
El peticionari s’ha de comprometre a no plantar en la seva explotació arbres de les espècies incloses
en el Pla com a mínim en els quatre anys següents a l’arrencada amb ajut.
S’acorda enviar, l’endemà de la reunió de la Taula, el projecte d’ordre per la qual s’aproven les bases
reguladores dels ajuts per a l’arrencada de presseguers, nectariners, i paraguaians, per tal que es
facin aportacions. La data límit per presentar les observacions serà el dia 1 de març. Acord 2
Finalment informa el Sr. Mòdol que la publicació de l’Ordre està prevista en breu.
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El Sr David Borda del JARC pregunta què passarà si es sol·liciten més de 2.000 ha dins el Pla i si s’hi
pot acollir tothom. El Director li respon que es farà un prorrateig en cas que es superi aquesta quantitat
tot i que la previsió és de 1.700 ha aproximadament, i segueix explicant el Director que es recomana
que els fructicultors s’acullin l’arrencada en el primer període en que entraran arrencades realitzades
entre el 1 de juliol de 2018 fins el 15 de maig de 2019 que rebran l’ajut el 1 de gener de 2020 i que en
cas que no es sol·liciten les 2.000 ha, hi haurà una segona convocatòria fins a cobrir aquesta
quantitat.(per arrencades entre el 1 de juliol de 2019 fins 15 de maig de 2020).
La Sra. Mercè Gispert d’AFRUCAT exposa que hi haurà molta casuística que pot dificultar la
tramitació. El Sr. Joan Gòdia, sub-director general d’Indústries i Qualitat agroalimentàries li respon
que es consultaran i resoldran les incidències.
El DARP (DG C. Mòdol) pregunta al sector si manifesten el seu acord en iniciar el Pla d’arrencades
de fruita de pinyol. S’acorda per unanimitat el Pla d’arrencades, amb la valoració molt positiva per part
del sector. Acord 3
En aquest moment de la reunió assisteix la Consellera Teresa Jordà que reafirma l’esforç
pressupostari del DARP en aquesta mesura unilateral pressa pel DARP davant la negativa a
cofinançar l’ajut per part dels responsables del Ministeri. El Sr Mòdol, afegeix que són conscients que
aquesta mesura no agradarà al MAPA.
El Sr, Manel Simon d’Afrucat pregunta si es farà una sol·licitud única pels dos períodes. El Sr. Gòdia
li respon afirmativament, i en funció de la demanda es reconsiderarà si cal.
El Sr Mòdol afirma que aquest Pla és una eina fonamental pel sector i que pot suposar un oxigen per
defensar el sector la posició comercial i també hi han una sèrie de mesures complementàries com
són mesures de promoció, generar demanda de qualitat, les circumscripcions econòmiques,... la
imatge conjunta del sector és important.
El Sr. Oscar Tolsà de la FCAC creu que es sobrepassarà aquestes 2.000ha, felicita al DARP per
emprendre aquest Pla en solitari i que interessa que d’altres CA iniciïn plans d’arrencada. També
considera que sobra un 10-15% de superfície de fruiters a Espanya, i per tant si la resta de territoris
apliquessin la mateixa mesura, realment seria molt favorable pel sector.
La Consellera assegura que a l’Aragó enguany, no hi són a temps per aplicar aquesta mesura.
El Sr. Capdevila de la FCAC comparteix que la mesura és molt bona i demana que la consellera animi
als altres consellers a aplicar aquesta mesura. DARP (la Consellera Teresa Jordà) es compromet a
parlar amb els seus homòlegs per tal que aprovin un Pla d’arrencades en els seus territoris. Acord 4
FCAC ( Sr. A Capdevila) demana al DARP que es limitin les noves plantacions de més de 100 ha. El
Sr. Mòdol respon que no es pot limitar amb la normativa actual. Acord 5. D’altra banda diu que es pot
interpretar que si el gran capital aposta per aquest sector és que hi veu bones perspectives i
previsions, però el Sr Simon d’AFRUCAT considera que el sector té poca rendibilitat.
El Sr. Osvald Esteve del JARC apunta que l’esforç realitzat en la mesura d’arrencada de fruiteres no
serveix si es permet que s’instal·lin noves plantacions de 2.000 ha i caldria bloquejar-les. El Sr Mòdol
i respon que el temps posa les coses al seu lloc.
El Sr. Borda (JARC) pregunta quan es farà públic aquest Pla. El Sr Mòdol li respon que avui es fa
públic. El DARP (DG Carmel Mòdol) demana al sector que parli amb els fructicultors d’altres territoris
pel tal que demanin també l’aprovació d’un Pla d’arrencades a tot el territori, ja que tot el sector se’n
beneficiarà. El sector es compromet a fer-ho. Acord 6
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La Sra. Gispert (AFRUCAT) comenta que caldrà informar als fructicultors que puguin tenir
compromisos de mantenir la superfície per cinc anys, com per exemple la lluita biològica. El S. Jordi
Vidal del JARC confirma que caldrà fer assessorament.

3. Torn obert de paraules
La Unió de Pagesos (Sr. F. Pena) demana que es convoquin els ajuts als grups operatius. El DG C.
Mòdol respon que està prevista la seva publicació pel mes de juny. Acord 7
El Sr. Esteve del JARC pregunta si pot quedar paralitzat tot el Pla d’arrencades si la situació política
canviés. La Consellera i el Director Mòdol li responen que és imminent la publicació de l’Ordre.
FCAC (Sr. F. Capdevila) demana que s’aprovi un Pla Renove de maquinària pel sector fructícola. La
Consellera es compromet a negociar-ho amb el MAPA. Acord 8
El Sr. Tolsà (FCAC) demana informació referent a la via de presentació de la sol·licitud d’ajut a
l’arrencada. La Sra. Guillaumes informa que s’ha de realitzar per via telemàtica utilitzant la Seu
electrònica de la Generalitat de Catalunya https://seu.gencat.cat
El Sr. Borda intervé per comentar que seria bo que es demanessin albarans valorats per la mercaderia
que circula per la Unió Europea per tal de localitzar les vendes a pèrdues. El Sr. Gòdia li respon que
la Directiva de pràctiques deslleials pretén uniformitzar l’aplicació de mesures, però és de difícil
aplicació i està en entredit per una sentència de la UE . Per altra banda existeix una mesura important:
el Pla de Control de la Cadena Alimentària que permet obrir expedients sancionadors i pot ser un bon
element de control.
El Sr. Mòdol remarca que li preocupa el tema de la venda a resultes i caldrà establir mesures de
control.
El Sr. Clavaguera de la Unió de Pagesos pregunta la previsió de la publicació de l’Ordre. El Sr. Mòdol
li respon que espera que l’ordre es publiqui durant el mes de maig.
Quan són les 17:25h, la Directora agraeix la participació dels assistents i dóna per conclosa la reunió.

La secretària,

Vist i plau

Anna Martell Barrubés
Responsable de Gestió Telemàtica Ramadera (ef)

Elisenda Guillaumes Cullell
Directora general

ACORDS/DEMANDES/COMPROMISOS
Aprovació acta reunió anterior
1. JARC presenta tres esmenes a l’esborrany de l’acta de la Taula Sectorial de la Fruita Dolça de
data 18 de desembre de 2018. S’acorda fer arribar als assistents l’esborrany de l’acta amb
les esmenes incorporades per tal que puguin ser valorades.
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Ajudes
Pla d’arrencades
2. S’acorda enviar, l’endemà de la reunió de la Taula, el projecte d’ordre per la qual s’aproven
les bases reguladores dels ajuts per a l’arrencada de presseguers, nectariners, i paraguaians,
per tal que es facin aportacions. La data límit per presentar les observacions serà el dia 1 de
març.
3.

El DARP (DG C. Mòdol) pregunta al sector si manifesten el seu acord en iniciar el Pla
d’arrencades de fruita de pinyol. S’acorda per unanimitat el Pla d’arrencades, amb la
valoració molt positiva per part del sector.

4.

El DARP (la Consellera Teresa Jordà) es compromet a parlar amb els seus homòlegs per tal que
aprovin un Pla d’arrencades en els seus territoris.

5.

FCAC ( Sr. A Capdevila) demana al DARP que es limitin les noves plantacions de més de 100
ha. El Sr. Mòdol respon que no es pot limitar amb la normativa actual.

6.

El DARP (DG C. Mòdol) demana al sector que parli amb els fructicultors d’altres territoris
pel tal que demanin també l’aprovació d’un Pla d’arrencades a tot el seu territori, ja que tot
el sector se’n beneficiarà. El sector es compromet a fer-ho.

Altres ajuts
7.

La Unió de Pagesos (Sr. F. Pena) demana que es convoquin els ajuts als grups operatius.
El DG C. Mòdol respon que està prevista la seva publicació pel mes de juny.

8.

FCAC (Sr. F. Capdevila) demana que s’aprovi un Pla Renove de maquinària pel sector
fructícola. La Consellera es compromet a negociar-ho amb el MAPA.

Annex a l’acta
•

Projecte d’Ordre ARP/..../20... de .............. per la qual s’aproven les bases reguladores dels
ajuts per a l’arrencada de presseguers, nectariners i paraguaians.
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