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 Seca
Identificació de la sessió
Número de referència: FS/01/2020
Data: 12/11/2020
Lloc: Virtual (TEAMS)
Horari: 11.00h - 14.38h
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior
2. Pla estratègic de l’avellana
2.1. Estudis de qualitat de l’avellana: seguiment i conclusions dels treballs realitzats
2.2. Oficina tècnica de l’avellana
3. Sanitat Vegetal: situació i novetats
3.1. Xylella fastidiosa
3.2. Halyomorpha halys
3.3. Vespeta de l’ametller
3.4. Productes fitosanitaris
4. Declaració Anual de Nitrogen (DAN)
5. Oficina fertilització
6. Situació d’ajuts directes. Balanç 2019 i previsió 2020
7. Traçabilitat en la producció de garrofes. Resultats dels controls als magatzems
8. Torn obert de paraules
Assistents
Representats del sector
UNIÓ DE PAGESOS : Rafel Español, Jordi Castellnou i Esther Agramunt
JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya): Sisco Esquerda i Gemma Comajuncosa
FCAC: Roger Palau i Josep LL. Bosque
AEOFRUSE: Miquel Borràs i Agustí Panisello
DOP AVELLANA DE REUS: Tina Veiga
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
La coordinadora tècnica de les Taules Sectorials Agràries: Ana Llansó (actua de secretària de la reunió)
La responsable de la Gestió Telemàtica Ramadera: Anna Martell
El cap del Servei de Sanitat Vegetal: Jordi Giné
El cap del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental: Jaume Boixadera
La cap del Servei d'Alimentació Animal i Seguretat en la Producció Ramadera: Mili Voltes
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DIRECCIÓ GENERAL DE DESENVOLUPAMENT RURAL
El sub-director de Gestió i Control d’Ajuts directes: Valentí Marco
DIRECCIÓ GENERAL D’ALIMENTACIÓ, QUALITAT I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
La cap del Servei d’Indústries i Comercialització Agroalimentaries: Isabel Gomar
Els tècnics del Servei d’Indústries i Comercialització Agroalimentàries: Ernest Espinàs, Josep Adroher
i Iolanda Soriano
El responsable d’Estructuració Agroalimentària: Pere Vilaseca
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A TARRAGONA
El director dels Serveis Territorials: Àngel Xifré
El cap de Servei de Coordinació i Gestió Territorial: Jaume Boada
La tècnica de la Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal: Anna Aymami
La cap de Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal: Mari Luz Cabodevila
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A LES TERRES DE L’EBRE
El director dels Serveis Territorials: Jesús Gómez
EURECAT
El director de l’Oficina Tècnica de l’avellana: Jaume Salvat

Desenvolupament de la reunió
Introducció
La directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, inicia la reunió donant la
benvinguda a tots els presents i indicant breument el procediment que s’utilitzarà per demanar la
paraula i moderar aquesta reunió virtual i informa que s’enregistrarà, si ningú té inconvenient, per tal de
facilitar l’elaboració de l’acta i per tal que quedi a disposició de tots els assistents.
Agraeix tot el treball realitzat, tant per part del DARP com per part del sector agrari, que ha estat al peu
del canó des del primer dia durant la situació de crisi motivada per la pandèmia de la Covid-19,
demostrant a la ciutadania que el sector agroalimentari ha estat l’únic sector amb una estructura sòlida
de país.
La DG passa a fer un breu repàs de les accions realitzades com a conseqüència dels acords, peticions
i compromisos adquirits en la passada reunió:
 S’ha publicat al web del DARP a l’apartat “Documents d’interès”, l’estudi realitzat pel CREDA en
relació a l’anàlisi de preus de l’avellana i l’ametlla en gra i sense closca, tal i com es va demanar
 En relació a la petició d’una assegurança específica per a l’avellaner, s’està treballant i s’estan
recollint les dades tant de la DUN com de les OPFH de les darreres 12 campanyes, per tal que
AGROSEGURO pugui determinar el nivell de risc i la taxa corresponent. La directora informa que
hi ha OPFH que encara no han donat les dades i fa una crida en aquest sentit per poder fer la
valoració i poder complir l’acord.
 Respecte la petició d’establir un ajut agroambiental per la garrofa, la directora recorda que la
SG de Planificació Rural, Laura Dalmau, ja va explicar que els ajuts agroambientals responen a
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reptes i necessitats mediambientals i han de basar-se en compromisos superiors a les obligacions
ambientals establertes i, per tant no es pot fixar un ajut agroambiental per un sector en concret,
sinó que cal valorar la necessitat ambiental que es vol donar resposta. Igualment, trasllada al sector
que si aquest té una proposta concreta de compromisos ambientals, o pot determinar quina és la
necessitat mediambiental a millorar, poden fer arribar dita proposta a la DG de Desenvolupament
Rural per ser valorada, i més en aquests moments que s’està negociant la nova PAC.
 S’ha enviat a totes les ADV, la informació elaborada pel DARP sobre les mesures de lluita per fer
front a la Vespeta de l’ametller, tal com es va demanar.
 Respecte a la petició d’incloure la garrofa en l’Observatori de Preus, la directora comenta que
és una assignatura pendent que té el DARP d’anar desplegant l’Observatori de Preus a tots els
sectors, però calen molts recursos i es va fent a mida que se’n van disposant. Mentrestant, el
Gabinet Tècnic ha posat a disposició del sector a través del web del DARP, unes fitxes amb el
seguiment del mercat internacional de la garrofa, amb els preus setmanals.
 Pel que fa a la qüestió dels robatoris de garrofa, la directora informa que s’ha elaborat el document
“Traçabilitat de la producció dels garrofers” on queda palès que hi ha d’haver documents que
acreditin aquesta traçabilitat. Tot i així, s’ha inclòs un punt a l’Ordre del dia d’aquesta reunió per
tractar-ho més detalladament.
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior
Per unanimitat, i sense esmenes, s’aprova l’acta de la reunió anterior de 18 de desembre de 2019,
referenciada amb el codi FS/01/19
punt 1- Acta TS Fruita
Seca 18 desembre 2019 per aprovar .pdf

2.

Pla estratègic de l’avellana

La DG E. Guillaumes fa esment de l’acte que va tenir lloc aquest passat divendres dia 6 a Constantí,
on la HC Teresa Jordà va presentar al sector l’Oficina Tècnica de l’Avellana, tal com es va comprometre
el DARP per desenvolupar el Pla estratègic de valorització de l’avellana, que té com objectiu garantir el
futur del sector, posant en valor la producció i garantint la viabilitat econòmica de l’avellana.
El director dels SSTT del DARP a Tarragona, Àngel Xifré, informa que aquest any la “Taula de
l’avellana”, que és el grup de treball que des de fa uns anys està treballant en el Pla estratègic de
l’avellana, s’ha vist afectada per la situació de la pandèmia impedint les reunions presencials, però tot i
així s’ha avançat en els estudis de qualitat de l’avellana i s’ha pogut crear l’Oficina Tècnica de l’Avellana,
tal i com ha expressat la DG E. Guillaumes, que és el que es presentarà en aquesta reunió de la Taula
Sectorial.
2.1. Estudis de qualitat de l’avellana: seguiment i conclusions dels treballs realitzats
Anna Aymamí, tècnica de la Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal de Tarragona, informa sobre el
seguiment i les conclusions del projecte que s’està duent a terme des del 2017, i que finalitza aquest
any 2020, per conèixer les causes que provoquen la caiguda prematura del fruit i els diferents
símptomes que afecten al gra de l’avellana com la taca blanca i la seva possible relació amb la
presència de bernats, especialment la Palomena prasina. Informa dels resultats dels diferents assaigs
de camp duts a terme sobre el control d’aquest bernat amb diferents estratègies de lluita. La conclusió
principal és que no hi ha relació directa entre el nivell de poblacions de bernats amb el percentatge de
taca blanca a les avellanes. Informa que per primer cop s’ha detectat una nimfa d’Halyomorpha halys
en el cultiu d’avellaners.
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Anna Aymamí, agraeix la feina feta a l’equip del projecte, especialment als tècnics de les ADVs, a la
Mercè Rovira de l’IRTA i a tots els pagesos que han deixat les seves finques per fer els assaigs.
S’annexa a l’acta la presentació exposada:
punt 2.1- assaig
avellana 2020 novembre .pdf

Davant la imminent jubilació de la investigadora Mercè Rovira, Unió de Pagesos (R. Español), es mostra
preocupat pel fet que es puguin perdre els coneixements adquirits en aquest projecte, per poder donar
continuïtat a la recerca endegada, i demana al DARP que recolzi la seva substitució. Petició 2.1
E. Guillaumes informa que la DG d’Agricultura i Ramaderia, és la que més inverteix en l’IRTA, amb més
d’1 milió d’euros anuals per a estudis de sanitat vegetal, i és una gran defensora de la recerca, innovació
i transferència en qüestions fitosanitàries, i per això es va allargar 1 any més aquest projecte, a petició
del sector i dels SSTT de Tarragona, però cal prioritzar els projectes, perquè la llista és molt llarga. Cal
esperar l’informe de l’IRTA amb les conclusions del projecte per valorar que es prioritzarà de cara a
l’any vinent. Felicita a tots els actors que han intervingut en aquest projecte.
E. Guillaumes considera molt més preocupant la possible plaga d’Halyomorpha halys, que a Itàlia ha
provocat entre un 40 i un 50% de pèrdues en els avellaners de l’empresa Ferrero Rocher.
E. Guillaumes informa que, per afrontar el dèficit detectat a Catalunya d’experts en sanitat vegetal
(entomòlegs, viròlegs, etc.), es vol organitzar un “Hub” d’innovació en sanitat vegetal per tal que entre
tots (IRTA, administració, universitats i centres de recerca de Catalunya) es faci un pull de coneixement
en una plataforma virtual amb tota la informació i recerca que s’està fent sobre els problemes de sanitat
vegetal, no només a nivell de Catalunya. En aquests moments s’està endegant un PETC (Pla estratègic
territorial) amb la Diputació de Lleida i l’IRTA en fruita dolça, amb la idea que es vagi ampliant a altres
cultius.
FCAC (R. Palau) considera que cal acabar l’estudi de la taca blanca que permetrà tenir més informació
per a combatre l’Halyomorpha i Unió de Pagesos (E. Agramunt) manifesta que al sector el que li
preocupa més és la taca blanca i proposa continuar els assaigs amb productes no autoritzats
específicament per l’avellaner, que si funcionessin, es podria demanar l’ampliació d’usos o l’autorització
excepcional per l’avellaner. E. Guillaumes diu que es considerarà. JARC (S. Esquerda) se suma a la
necessitat de continuar amb l’estudi
AEOFRUSE (M. Borràs) informa que s’ha detectat bernat marró en camps d’ametlla a la zona de Valls
i Picamoixons. A. Aymamí comenta que és tracta d’una altra xinxe i fa arribar el link de la informació del
bernat de l’ametlla pel xat de la reunió.
2.2. Oficina Tècnica de l’Avellana
El director de l’Oficina Tècnica de l’Avellana, Jaume Salvat, presenta a la Taula Sectorial aquesta nova
Oficina Tècnica, promoguda pel Departament i coordinada pel centre tecnològic Eurecat, explicant el
seu objectiu, i les principals accions estratègiques que es volen dur a terme, per a les quals ja s’han fet
unes primeres reunions amb els actors del sector. Aquestes 6 grans accions són:




creació d’un panell de tast (es començarà amb les varietats de la DO avellana)
elaboració d’un pla d’acompanyament i millora empresarial, basat en la innovació i la
transferència tecnològica, d’acord amb les necessitats identificades, i així poder generar més
valor afegit i crear un teixit empresarial fort
foment de l’organització d’esdeveniments, consolidació del “Temps d’Avellana” i difusió arreu
del territori dels esdeveniments que hi ha al voltant de l’avellana – Dia Mundial de l’Avellana
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disseny de material gràfic i de marxandatge i foment de campanyes de promoció per
augmentar el consum de l’avellana
promoció del coneixement i valorització de l’avellana a les escoles (un avellaner a l’hort!)
promoure la millora de l’organització del sector, pot ser l’acció més important, donant el suport
i acompanyament necessari durant la creació de la Interprofessional de l’Avellana, que és l’eina
que ha de permetre gestionar i organitzar millor al sector.

Davant les expectatives generades, Jaume Salvat espera que la nova Oficina Tècnica de l’Avellana
(OTA, d’ara en endavant) no defraudi al sector. S’annexa la presentació exposada:
punt 2.2- Oficina
tècnica.pdf

La directora E. Guillaumes, manifesta que, d’acord amb el director dels SSTT de Tarragona, À. Xifré,
estan començant a estudiar un símil per l’ametlla i ja s’han iniciat la recollida de problemàtiques i
necessitats. Si s’arribés a fer, es podria pensar en unificar les oficines tècniques en una única Oficina
Tècnica de la Fruita Seca.
Unió de Pagesos (E. Agramunt) manifesta que segueixen veient molt difícil, d’acord amb la normativa
estatal actual, tirar endavant una Interprofessional catalana, si no és a través d’una DOP. A. Xifré
informa que les OPFH d’avellanes van acordar la creació d’una Associació d’Organitzacions de
Productors d’avellana, que és el pas previ per demanar el reconeixement, ja sigui d’una circumscripció
econòmica o d’una Interprofessional. Existeix un esborrany d’estatuts, que s’ha passat a consulta del
Servei d’Indústries i Comercialització Agroalimentàries. La seva cap, I. Gomar, corrobora que van rebre
un projecte d’estatuts tot informant que no s’ha rebut retorn de les observacions realitzades per part del
Servei a la proposta presentada. Es compromet a enviar-la a l’OTA, per tal que en faci el seguiment.
Compromís 2.2
3.

Sanitat Vegetal: situació i novetats

3.1. Xylella fastidiosa
El cap del Servei de Sanitat Vegetal, Jordi Giné, informa a la Taula sobre la situació actual de la Xylella
a Europa (no detectada a Catalunya) i la seva afectació en ametller, planta considerada per la UE com
d’alt risc d’infecció per aquesta plaga. S’informa de la simptomatologia en ametller, l’evolució de la plaga
a Europa i els focus detectats, especialment en les Illes Balears i Alacant, on hi ha una gran afectació
en ametller. Així mateix informa de les principals novetats establertes per la publicació del nou
Reglament (UE) 2020/1201 aquest passat mes d’agost, pel que fa, entre altres, a les mesures a adoptar
en cas de detecció d’un focus. També informa de les mesures de prevenció establertes a Catalunya i
que s’inclouen en el “Protocol de Prevenció de la Xylella fastidiosa a Catalunya”:
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag02_sanitat_vegetal/ag02_02_plagues/docu
ments/fitxers-binaris/protocol-prevencio-xylella-fastidiosa-catalunya.pdf
3.2. Halyomorpha halys
El cap del Servei de Sanitat Vegetal, Jordi Giné, informa sobre aquesta plaga del bernat marró
marbrejat, d’origen asiàtic, molt preocupant, que està afectant a Europa moltes plantes de jardineria,
hortalisses, fruiters, ells així com els avellaners, etc. Explica la seva evolució i els focus detectats a
Europa. A Catalunya, trobat per primer cop al 2016 a Girona, ja són 148 els municipis on s’ha detectat
en 2020. Explica el cicle vital, el Pla d’Acció endegat per prevenir i fer front a la plaga, que conté, entre
d’altres qüestions, un Pla de Comunicació en el que es va incloure l’elaboració d’una Guia tècnica per
diferenciar-lo d’altres bernats presents al nostre territori i material divulgatiu divers destinat a tècnics
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així com a la ciutadania per tal que el pugui reconèixer i sàpiga la importància d’eliminar-ho a la tardorhivern quan entra a les cases, i com fer-ho; ni ha prou en capturar-los (aspiradora) i ofegar-los.
Es passa el link de la Guia tècnica pel xat de la reunió:
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag02_sanitat_vegetal/ag02_02_plagues/documents/fitxersbinaris/halyomorpha-halys-guia-tecnica-bernat-marro-marbrejat.pdf

3.3. Vespeta de l’ametller
El cap del Servei de Sanitat Vegetal, Jordi Giné, informa sobre aquesta nova plaga detectada a
Catalunya per primer cop al 2019 a la demarcació de Tarragona, tant pel que fa als símptomes que
provoca en les ametlles, el seu cicle biològic i els resultats de les prospeccions realitzades a les
comarques afectades de Tarragona (Conca de Barberà i Alt Camp) i de Lleida (L’Urgell i Les
Garrigues). S’han fet seguiment de poblacions, i mitjançat les Estacions d’Avisos de les zones
afectades, ’han donats 2 avisos de tractament en cadascuna d’elles. J. Giné explica les actuacions de
lluita recomanades (mesures culturals i tractaments fitosanitaris autoritzats en els moments adequats)
i les mesures establertes pel DARP per prevenir i lluitar contra aquesta plaga.
3.4. Productes fitosanitaris
El cap del Servei de Sanitat Vegetal, Jordi Giné, recorda que a Europa, avellaners, ametllers i garrofers,
són considerats cultius menors i malgrat que des del 2015 s’han presentat al MAPA 320 sol·licituds
d’autoritzacions de productes fitosanitaris per a usos menors (fruita de closca, hortalisses...), fins avui
s’han aprovat 158. Des del DARP es recolzen les sol·licituds. La llista de productes autoritzats es pot
consultar al web del MAPA, tot i que no és fàcil trobar la informació. Pel que fa a les formulacions
autoritzades, J. Giné informa que al 2020 s’ha millorat respecte al 2019, tot i que encara es troben a
faltar. Considera oportuna la proposta d’Unió de Pagesos pel que fa a que les ADVs facin assaigs amb
formulacions i/o productes no autoritzats en un cultiu o per una plaga concreta, sempre sota el control
del DARP, per tal que si es demostren eficaços, puguem demanar al MAPA una ampliació al registre
(ús secundari), un ús com a cultiu menor o una autorització excepcional.
J. Giné fa un breu repàs dels formulats autoritzats en ametller, per la lluita enfront als insectes vectors
de la Xylella fastidiosa i contra la Vespeta de l’ametller, i en avellaner per la lluita enfront el Diabló i
l’Aranya.
Finalment, recorda que aquest 2020 s’han retirat per part de la UE els insecticides organo-fosforats:
Dimetoat, Etil clorpirifos i Metil clorpirifos, i que al desembre de 2020 es retira el neonicotinoid:
Thiacloprid.
S’annexa la presentació exposada, que passa a formar part d’aquesta acta:
punt 3- Novetats
sanitat e.pdf

Unió de Pagesos (R. Espanyol) assenyala que, mentre el canvi climàtic està provocant un augment
significatiu de les plagues i cal fer més tractaments, provocant un augment de les resistències, cada
cop hi ha menys productes fitosanitaris autoritzats per lluitar, i per tant la producció disminueix provocant
un abandonament progressiu de la pagesia per manca de rendibilitat. Assenyala que aquest any la taca
blanca s’ha estès en un 30-40% dels avellaners i el bernat ha fet dues postes a la mateixa avellana,
cosa mai vista. L’aranya també ha afectat molt. E. Guillaumes es mostra conforme i per això des del
DARP s’està defensant i traslladant al MAPA la necessitat de comptar amb nous
productes/autoritzacions per lluitar contra les plagues.
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Anna Aymamí remarca la importància d’apostar per noves alternatives de lluita, perquè és una realitat
que Europa cada cop autoritzarà menys productes fitosanitaris. Comenta que a Itàlia, estan apostant
per posar malles als fruiters contra Halyomorpha halys.
Unió de Pagesos es queixa del fet que entrin productes vegetals de tercers països tractats amb
productes fitosanitaris prohibits a Europa i J. Giné recorda que en aquests casos, el llindar ve marcat
pels límits màxims de residus establerts a Europa, i si no es detecten, no es pot fer res.
JARC manifesta el problema que suposen les finques abandonades, perquè esdevenen “refugis” per a
les plagues. J. Giné respon que es fan molts d’esforços per a que això no passi i que molt sovint no són
finques abandonades, sinó de gent gran que no fa els tractaments, i reconeix que sí poden constituir
un focus d’infestació.
4. Declaració Anual de Nitrogen (DAN)
El cap del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària, Jaume Boixadera, informa
sobre els punts a destacar en relació amb la Declaració Anual de Nitrogen (DAN), que ve a ser un
resum del Llibre de gestió de Fertilitzants, establerta pel Decret 153/2019 de gestió de la fertilització del
sòl i de les dejeccions ramaderes, amb l’objectiu de poder garantir i comprovar la seva correcta gestió,
de cara a reduir la contaminació de nitrats existent als aqüífers de Catalunya i complir amb la Directiva
de nitrats vigent, tal com ens exigeix la normativa europea.
J. Boixadera explica als assistents, qui està obligat a presentar la DAN, el període de referencia a
declarar (1/09/2019-31/08/2020), el termini per a la presentació (DAN 2020 fins el 20/01/2021), com cal
fer-la (mitjançant aplicació DAN), així com l’accés a l’aplicació DAN, perfils dels usuaris permesos
(titulars i tècnics), dades a declarar (origen, destinació i resum), models i impresos, etc. A l’aplicació
DAN s’han pre-carregat els recintes a partir de la DUN 2020. Tota la informació està al web del DARP.
Per finalitzar, J. Boixadera explica breument altres aspectes importants del desplegament del Decret,
com són l’obligatorietat per part de les explotacions d’una certa envergadura, de tenir un assessor en
fertilització per planificar la fertilització i conèixer el Nitrogen de referència procedent de la ramaderia
que es podrà aplicar en les zones vulnerables. Aprofita per informar que s’està duent a terme la revisió
de les zones vulnerables.
S’annexa a l’acta la presentació de suport, amb el detall de la informació exposada:
punt 4DAN_TS_Fruita_seca.pdf

5. Oficina fertilització
El cap del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària, Jaume Boixadera, informa
que l’Oficina de Fertilització i tractament de dejeccions ramaderes, es una oficina virtual, que està al
portal Ruralcat. Al darrera, hi ha una sèrie de tècnics que van nodrint aquest espai virtual intentant
transferir coneixements tècnics de fertilització i de la gestió de les dejeccions ramaderes al sector agrari.
Fa de pont entre l’administració i el sector. També dóna suport al Decret 153/2019, el qual s’està
desplegant actualment. És l’oficina més visitada de les 11 que hi ha a Ruralcat i el 4art espai més visitat
de Ruralcat.
Els contactes amb el sector es produeixen a través dels Plans per a la millora de la fertilització agrària
corresponents a diferents sectors en els que s’ha dividit el territori de Catalunya, on es fan diverses
activitats relacionades amb la fertilització. A més, es compta amb una Xarxa d’experiments de
fertilització de mitja-llarga durada, bàsicament centrats en assajos d’aplicació de diferents dejeccions
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ramaderes (gallinassa, fems, purins, etc.), a diferents dosis i aplicades a diferents cultius, i compararlos amb la fertilització mineral. Es recullen dades any, rere any i es veuen els resultats de les pràctiques
utilitzades en moltes parcel·les de Catalunya. L’Oficina també compte amb un Projecte de conques
hidrogràfiques, on s’estudien diferents pràctiques de fertilització i el seu impacte en els aqüífers
d’aquestes conques i les pertinents recomanacions de fertilització als agricultors, en funció dels
resultats obtinguts. També participa en varis projectes internacionals, entre els que destaca
Fertimanure.
J. Boixadera posa a disposició del sector l’adreça electrònica fertilització.daam@gencat.cat on trobar
tota la informació i per consultar els dubtes que se’ls presenti. S’annexa la presentació exposada:

punt 5-Oficina
fertilització.pdf

La FCAC (JL Bosque) felicita al DARP per aquesta eina, que considera molt útil i demana com va la
presentació de les DAN d’enguany. J. Boixadera, informa que divendres passat, s’havien presentat el
12% de les DAN, que s’han de presentar aquest any 2020, d’acord amb el llistat de titulars que esta
obligats a fer-ho. Cada divendres es van comunicant les dades.
6. Situació d’ajuts directes. Balanç 2019 i previsió 2020
El sub-director de Gestió i Control d’Ajuts Directes, Valentí Marco, informa del balanç de la campanya
2019 dels ajuts directes al sector de la fruita seca i de la previsió per al 2020, tant pel que fa als ajuts
dissociats com a l’ajut associat al cultiu de closca i garrofa a Catalunya, i es facilita la distribució dels
pagaments 2019 per comarques, d’acord amb les dades del document que s’annexa:
punt 6- Ajuts directes
fruita seca_nov_2020.pdf

Pel que fa als ajuts dissociats 2019, dels 148,7 Md’€ per al pagament bàsic, 77 M d’€ per al pagament
verd i 5,3 M d’€ per al pagament del complement de joves del pressupost total de Catalunya, el sector
de la fruita seca s’ha endut quasi 16 M d’€, 8,2 M d’€ i 0,9 M d’€ respectivament, imports que s’han
pagat en un pagament principal a inicis de desembre de 2019 (95% de l’import PB, PV i C. Joves) i 4
pagaments complementaris posteriors. No hi ha hagut coeficient de depassament, però sí una correcció
financera del -1,43% i un reemborsament disciplinari del 1,40%. El coeficient del PV: 52%.
Pel que fa a l’ajut associat al cultiu de closca i garrofa 2019, s’ha pagat un total de 793.870,85 €, amb
un import unitari definitiu de 29,98 €/ha, import que ja ha estat pagat en un pagament principal (90%) i
3 complementaris.
Pel que fa a la previsió dels pagaments de la campanya 2020, V. Marco anuncia que degut a la situació
de la pandèmia, s’ha cregut convenient avançar el pagament dels ajuts dissociats mitjançant una
bestreta de PB, PV i C. Joves (70%), que s’ha ingressat avui mateix. El pagament del saldo (fins 95%)
es preveu realitzar la setmana del 15 de desembre. No hi ha coeficient de depassament ni correccions
financeres. El coeficient del PV es preveu del 51,59%.
Respecte a l’ajut associat al cultiu de closca i garrofa 2020, s’informa que s’han presentat 6185
sol·licituds, que es preveuen pagar durant el mes de gener de 2021 a un import unitari provisional de
29,04 €/ha.
V. Marco informa que degut a la situació de crisi motivada per la pandèmia de la Covid-19, s’han adoptat
mesures de flexibilització en els controls sobre el terreny, reduint-se la mostra al 3%.
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7. Traçabilitat en la producció de garrofes. Resultats dels controls als magatzems
La directora E. Guillaumes fa un breu repàs de les obligacions que tenen els productors pel que fa a la
traçabilitat, d’acord amb el que estableix el RD 9/2015 d’higiene a la producció primària agrícola, com
estar enregistrats al REGEPA (Registre General de la Producció Agrícola) i declarar la informació
referent a les dades d’explotació i dels recintes i parcel·les que en formen part (a excepció dels
productors que destinin la totalitat de la producció a l’autoconsum). L’enregistrament a REGEPA es
realitza de forma automàtica a partir de les dades de la DUN.
L’agricultor, quan efectua la venda del producte, ja sigui a través de comercialitzadores o per venda
directa, ha de documentar-la, bé amb els albarans i factures corresponents en el primer cas, o anotant
les vendes en el registre de venda de l’agricultor en el segon cas. Així mateix, les comercialitzadores i
magatzems quan recepcionen el producte, han de garantir que el producte provingui d’un productor
degudament enregistrat, evitant les compres a persones que realitzen vendes a títol particular, i per tant
minimitzant el risc de donar sortida a productes procedents de robatoris.
Quan es tracta de garrofes destinades al consum humà, els operadors han d’estar registrats al Registre
d’indústries Agroalimentàries.
En cas de garrofes destinades a l’alimentació animal, per tal de garantir la traçabilitat i la seguretat
alimentària, tots els operadors (fabricants, intermediaris i transportistes) han d’estar registrats d’acord
amb el RD 183/2005 d’higiene i complir amb el requisit de disposar d’un pla de proveïdors, que també
han d’estar en el registre. Si el proveïdor és un agricultor, ja ni ha prou amb que tingui la DUN. Per tant,
els operadors han d’assegurar-se que els seus proveïdors estan donats d’alta al registre o disposin de
la DUN. En el marc del pla de controls anual d’alimentació animal que realitza el DARP, es comprova
que l’operador té un Pla de proveïdors, i que s’assegura que estan donats d’alta al registre o tenen
DUN. També es realitzen controls a alguns dels proveïdors per fer les comprovacions.
A la vista dels resultats dels controls realitzats a 2 magatzems de garrofes de El Perelló amb motiu dels
robatoris produïts l’estiu passat, s’ha detectat que algunes comercialitzadores no estan registrades i
se’ls ha emplaçat a fer-ho i a portar el control dels proveïdors. El DARP està fent un recopilatori de les
acopiadores, magatzems i comercialitzadores de garrofes de la zona de les Terres de l’Ebre i
Tarragona, i farà una campanya informativa sobre els requisits que han de complir d’acord amb la
normativa vigent, per tal que si algun d’ells no està registrat, ho faci, disposi del pla de proveïdors
corresponent i garanteixi que aquests estiguin registrats o presentin DUN.
E. Guillaumes recorda que una altra eina que disposa del DARP per garantir la traçabilitat i per al control
de la cadena alimentària és el CadeCat.
Resultats dels controls als magatzems
La cap del Servei d'Alimentació Animal i Seguretat en la Producció Ramadera, Mili Voltes, informa que
arran dels robatoris, es van fer dues inspeccions addicionals a les establertes pel Pla de controls
d’Alimentació Animal; una a una comercialitzadora que sí estava registrada però que no havia sortit a
la mostra del Pla de controls, i una segona a una comercialitzadora que no estava al registre, de la que
es tenien notícies que compraven garrofes.
Els resultats de la inspecció, en el primer cas, van ser satisfactoris, complint amb els requisits establert,
assegurant-se que tots els seu proveïdors estaven fent la DUN i des del DARP es van fer les
comprovacions oportunes d’alguns d’aquests proveïdors.
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Pel que fa a la segona inspecció del magatzem no registrat, l’operador va argumentar que no sabia que
tenia que estar en el registre, tot i que complia amb part dels requisits. Des del DARP se li va donar tota
la informació, i el formulari per donar-se d’alta i al cap de pocs dies ja s’havia registrat.
Aquest operador venia la garrofa a un fabricant de matèries primeres a l’Aragó i va quedar en evidència
que tampoc estava en el “sistema” perquè no havia comprovat que el seu proveïdor tampoc ho estava.
Aquesta situació es va comunicar a la Diputació de l’Aragó per tal que fessin les accions oportunes al
respecte.
M. Voltes informa que s’ha fet un correu electrònic als operadors per recordar-los les seves obligacions.
La FCAC (JL Bosque) demana que s’enviï aquesta informació per escrit als membres de la Taula.
Petició 7a.
Unió de pagesos (R. Espanyol) adverteix que a Tarragona també s’estan produint robatoris de garrofes,
que es venen als magatzems, cosa que es va posar en coneixement del Departament d’Interior. Es
queixa que només s’han fet inspeccions a El Perelló, quan ja se sap que altres magatzems estan
comprant garrofa robada. Reclama seriositat i responsabilitat. E. Guillaumes respon que s’està fent la
llista de magatzems i comercialitzadors per exigir-los que tots estiguin registrats i garanteixin que els
seus proveïdors facin la DUN.
Unió de Pagesos (E. Agramunt) considera que el DARP hauria de ser més dur amb aquells operadors
que haurien d’estar donats d’alta al registre d’Alimentació Animal i no ho estan i obrir el corresponent
expedient sancionador. El DARP diu que es tracta d‘una activitat de comunicació a l’administració i no
necessita autorització prèvia per poder dur a terme la seva activitat. És per això, que quan no s’ha fet
la comunicació, des del DARP s’envia una carta instant a fer-ho i es comprova si ho han fet. En cas que
es tracti de l’inici d’una activitat que precisa autorització del DARP i no l’han demanat, sí s’obre un
expedient sancionador. E. Guillaumes avança que el DARP vol elaborar un registre d’explotacions
agràries per tenir recollida la informació de tots els operadors.
JARC (S Esquerda) demana que es facin controls en carretera en les èpoques de collita de la garrofa,
tal i com es fa amb altres sectors, per dissuadir els robatoris Petició 7b.
CadeCAT: control dels contractes de la cadena alimentària
La cap del Servei d’Indústries i Comercialització Agroalimentaries, Isabel Gomar, presenta la Unitat del
CadeCAT de la DG d’Alimentació, Indústries i Qualitat Agroalimentària, la funció de la qual és el control
de la llei 12/2013 de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària. Té potestat
inspectora i sancionadora, i els controls es centren en els contractes i terminis de pagament de les
relacions comercials al llarg de la cadena agroalimentària (productors, indústria i distribució), actuant
d’ofici, per la denuncia d’operadors o per trasllat d’expedients de l’AICA. Tota la informació està
disponible al web del DARP.
En els contractes, que han d’estar formalitzats per escrit, s’ha d’haver establert un preu cert determinat
fix o determinable per índexs objectius, per tal d’evitar pràctiques comercials abusives i per aconseguir
que els pagaments es facin en els terminis establerts (30 dies per als productes peribles i 60 per als no
peribles, com és el cas de la garrofa). Es tracta d’equilibrar la cadena alimentària protegint al més feble,
que sol ser el productor.
Anualment s’estableix un Pla de Controls, en funció de les necessitats o de la detecció de problemes
sectorials, dels quals se’n poden derivar sancions lleus de menys de 3.000 € (incidències en el
contracte) o greus de 3.001 fins a 100.000 €, pel retard en els pagaments. Les sancions tenen un efecte
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dissuasori i exemplaritzant. Les principals infraccions detectades són: pagament fora de termini,
absència de contracte i desconeixement de l’obligació de la contractació.
Els resultats de les visites d’inspecció efectuades als dos operadors de garrofes, han sigut els següents:
- Per les quantitats de les transaccions, i el tipus de pagament, cap dels 2 magatzems
inspeccionats tenen obligació de tenir contractes. Es tracta de petits volums de compres de
garrofes pagades al comptat, en metàl·lic o en un xec
- En ambdós casos es coneix i justifica l’operador/s de destinació (en un cas a un únic client de
la transformació i en l’altre 3 clients)
- Es constata la presència d’un cartell informatiu del preu de compra de la garrofa a l’entrada
dels dos magatzems
- Es constata la presència dels albarans i factures justificatives de totes les compres-vendes
Unió de Pagesos (R. Espanyol) manifesta que cap pagès porta quantitats tan petites de garrofa i ningú
cobra al comptat; només ho fan els que roben. E. Agramunt demana si els magatzems han d’estar
registrats al Registre d’Indústries Agràries i Alimentàries (RIAAC) o a qualsevol altre registre, i I. Gomar
respon que han d’estar registrats al RIAAC, si fan transformació i un dels magatzems ho estava perquè
feia transformació d’oliva (oli), però l’altre no perquè no en feia. M. Voltes afegeix que, en cas que la
destinació de la garrofa sigui l’alimentació animal, el magatzem ha d’estar registrat en el Registre
d’establiments d’Alimentació animal.
E. Agramunt demana si el DARP té un registre propi de magatzems i I. Gomar diu que els magatzems
de productes per alimentació humana que no fan transformació no es registren al DARP, però sí han
d’estar registrats al Registre Sanitari d’indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC), que
és competència del Departament de Salut. Compromís 7c. E. Guillaumes es compromet a traslladar
aquesta qüestió al director general d’Alimentació, Indústries i Qualitat Agroalimentàries, Carmel Mòdol
perquè contacti amb del Dpt. de Salut per confirmar-ho. Compromís 7d
La FCAC (JLL Bosque) fa la reflexió de que és correcte el que s’ha fet per part de la Unitat del CadeCAT
i des de Servei d’Alimentació Animal, però no suficient i demana al sector que comuniqui al DARP
qualsevol punt de recepció de mercaderia sospitós detectat per focalitzar les inspeccions a aquests
operadors. L’objectiu és evitar els robatoris, i utilitzar totes les eines disponibles a l’abast de
l’Administració per desemmascarar als operadors il·legals; si cal es pot elevar a Hisenda perquè
provablement també s’està cometent algun tipus de frau fiscal.
E. Guillaumes es mostra d’acord i agraeix l’esforç que s’ha fet des del propi Departament pel que fa al
coneixement de la traçabilitat de la cadena agroalimentària per detectar els possibles punts febles i
trobar la manera de resoldre’ls.
Torn obert de paraules
Unió de Pagesos (E. Agramunt) no recorda que des de la DG02 se’ls hagi respost sobre la seva petició
de fer una agroambiental per la garrofa i d’haver de passar una proposta a la DG02, tot i que diu que
en el seu dia van presentar algunes propostes que no van ser acceptades, més aviat –pensa- per un
tema econòmic que no pas d’un tema tècnic. Demana que es confirmi aquesta qüestió i, si és el cas,
que se’ls reenviï la resposta de la Laura Dalmau. Tot i així, a aquestes alçades diu que es farà arribar
la proposta en el marc del nou futur PDR Petició 8a
Roger Palau, de la FCAC, fa saber que es retira i anuncia que el seu lloc l’ocuparà el Josep Pere Colat,
al qual desitja que tingui molts encerts. Manifesta que ha estat un plaer poder representar a la FCAC
en aquesta Taula Sectorial de la Fruita Seca durant 12 anys, agraint a tots els directors generals i
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territorials del DARP l’oportunitat de treballar per l’interès del sector. Comunica que seguirà vinculat al
món cooperatiu perquè seguirà sent soci de la FCAC. E. Guillaumes, agraeix la seva dedicació.
Unió de Pagesos (R. Español) i FCAC (JLL Bosque) demanen al DARP que faci d’intermediari amb les
OPFH per tal que facilitin les dades necessàries per establir una línia d’assegurança específica per
l’avellana i poder ser indemnitzats pels danys causats per la taca blanca Aquest any els hagués anat
molt bé perquè han tingut moltes pèrdues a causa de la taca blanca. Petició 8b.
JARC (S. Esquerda) conclou que totes les accions que s’estan fent influeixen en el preu i la base es
aconseguir un preu just. Tot i això, encara es veuen certes pràctiques per part d’alguns operadors que
no s’ajusten al que hauria de ser, i caldria canviar per a que tothom rebi un preu just. Demana que les
reunions de la Taula Sectorial s’enfoquin més en temes de caire polític que tècnic, per intentar aixecar
al sector. Petició 8c
Acords, peticions i compromisos
1.

Per unanimitat i sense esmenes, s’aprova l’acta de la reunió anterior de 18 de desembre de 2019,
referenciada amb el codi FS/01/19
2.1 Unió de Pagesos (R. Español) demana al DARP que intercedeixi davant l’IRTA per tal de que la
investigadora Mercè Rovira sigui substituïda en el moment de la jubilació, per poder donar
continuïtat a la recerca endegada. El DARP (E. Guillaumes) es compromet a traslladar a l’IRTA la
preocupació mostrada pel sector per aquesta qüestió.
2.2 El DARP (I. Gomar) es compromet a remetre a l’Oficina Tècnica de l’Avellana, l’esborrany dels
estatuts per la futura Associació d’Organitzacions de Productors d’Avellana, (amb les
observacions realitzades des de la seva Unitat), per tal que l’Oficina ajudi a entomar de nou la
creació de l’AOP de l’avellana, com a pas previ a la creació d’una possible Circumscripció
econòmica o Interprofessional de l’avellana
7a

FCAC (JLL Bosque) demana al DARP (M. Voltes) si pot fer-los arribar per escrit una nota als
membres de la Taula Sectorial amb les obligacions dels operadors de la cadena perquè podrien
ajudar a aclarir les responsabilitats dels mateixos i a fer la difusió corresponent per a que tothom
sàpiga com ha d’actuar. El DARP (M Voltes) es compromet a fer-ho.

7b JARC (S Esquerda) demana que es facin controls en carretera en les èpoques de collita de
la garrofa, tal i com es fa amb altres sectors, per dissuadir els robatoris.
7c

El DARP (I Gomar) es compromet a parlar amb el Departament de Salut pel que fa a la
necessitat de que tots els magatzems de garrofes amb destinació a alimentació humana,
estiguin registrats al RSIPAC (Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de
Catalunya).

7d El DARP (E. Guillaumes) es compromet a traslladar a la DG06 (Carmel Mòdol) el fet que pot
haver-hi magatzems de garrofa que no fan la transformació que s’estan escapant del
sistema de traçabilitat per tractar de veure com detectar-los i fer que es registrin.
8a

Unió de Pagesos (E. Agramunt) no recorda que des de la DG02 se’ls hagi respost sobre la seva
petició de fer una agroambiental per la garrofa i d’haver de passar una proposta a la DG02.
Demana que es confirmi aquesta qüestió i, si és el cas, que se’ls reenviï la resposta. E.
Guillaumes demana a Taules Sectorials (A. Llansó) que comprovi si s’ha enviat la resposta de la
Subdirecció de Planificació Rural, i si no és el cas, la faci arribar a la Unió de Pagesos.

8b Unió de Pagesos (R. Español) i FCAC (JLL Bosque) demanen al DARP que faci d’intermediari
amb les OPFH per tal que facilitin les dades necessàries per establir una línia d’assegurança
específica per l’avellana i poder ser indemnitzats pels danys causats per la taca blanca. El DARP
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(À. Xifré) es compromet a parlar amb les OPFH sobre aquesta qüestió i a informar a la Taula
Sectorial.
8c

JARC (S. Esquerda) demana que a les reunions de la Taula Sectorial, es tractin qüestions de
caire més polític per analitzar i proposar estratègies per intentar aixecar el sector, que no pas de
caire tècnic, ja que sobre aquests últims ja en tenen coneixement i assessorament pels seus
tècnics.

Sense més temes a tractar, la directora general d’Agricultura i Ramaderia agraeix a tothom, sector i
administració, la seva presència i col·laboració en aquesta reunió de la Taula Sectorial i la dóna per
conclosa quan són les 14.38 h
La secretària,
Ana Maria
Llansó Benito DNI 46115244Z
(AUT)

Vist-i-plau
Signat digitalment per
Ana Maria Llansó
Benito - DNI
46115244Z (AUT)
Data: 2021.10.22
08:39:31 +02'00'

Coordinadora Tècnica de les Taules
Sectorials Agràries

Elisenda
Signat digitalment
Elisenda
Guillaumes per
Guillaumes Cullell
Cullell - DNI - DNI 43627998B
(TCAT)
43627998B Data: 2021.10.22
09:40:34 +02'00'
(TCAT)
Directora general

Annexos a l’acta








Esborrany acta reunió anterior
Assaig Avellana
Oficina tècnica de l’avellana
Novetats Sanitat Vegetal
Declaració Anual de Nitrogen (DAN)
Oficina de Fertilització
Situació d’ajuts directes. Balanç 2019 i Previsió 2020

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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