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 Llet
Identificació de la sessió
Número de referència: LLET/01/2020
Data: 04/11/2020
Lloc: Virtual (TEAMS)
Horari: 09:00h – 13:20h
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior
2. Informes de conjuntura del sector lacti
3. Projecte del nou Pla de Suport del Sector Lleter
4. Posada en funcionament del mòdul de Registre d’Explotacions Ramaderes (RER) al sistema de
Gestió Telemàtica Ramadera (GTR)
5. GTR boví: previsió d’inici, interacció del sector i evolutius
6. Problemàtica de les resistències antimicrobianes. Ús racional dels antibiòtics
7. Ajut al genotipatge de vedelles
8. Ajuts directes al sector lleter
9. Declaració anual de nitrogen (DAN) i desplegament del Decret 153/2019 de gestió de la
fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes
10. Torn obert de paraules
Assistents
Representats del sector
JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya): Roser Serret i Gemma Comajuncosa
FCAC: Daniel Bassas, David Casadevall i Jordi Pallarès
Entitats convidades
ALLIC (Associació Interprofessional Lletera a Catalunya): Anna Jubert
(ARCC) Associació de Ramaders de Cabrum de Catalunya : Míriam Grasa i Andreu Padrissa
Representants del DARP
DIRECCIÓ GENERAL D’AGRICULTURA I RAMADERIA
La directora general d’Agricultura i Ramaderia: Elisenda Guillaumes (presideix la reunió)
La sub-directora general de Ramaderia: Mercè Soler
La coordinadora tècnica de les Taules Sectorials Agràries: Ana Llansó
La cap del Servei d’Ordenació Ramadera: Montse Álamos
La Responsable de la Llet: Emma Rodríguez
La cap del Servei de Prevenció en Salut Animal: Núria Ribas
El veterinari del Servei de Prevenció en Salut Animal: Jordi Ferrete
El cap del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental: Jaume Boixadera
El tècnic del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental: Jordi Ferré
La cap del Servei d’Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera: Mili Voltes
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La responsable de la Gestió Telemàtica Ramadera: Anna Martell (actua de secretària de la reunió)
DIRECCIÓ GENERAL DE DESENVOLUPAMENT RURAL
El director general: Oriol Anson
El sub-director de Gestió i Control d’Ajuts Directes: Valentí Marco
DIRECCIÓ GENERAL D’ALIMENTACIÓ, QUALITAT I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
El director general : Carmel Mòdol (co-presideix la reunió)
El Sub-director d’Indústries i Qualitat Agroalimentaries: Joan Gòdia
La cap del Servei d’Indústries i Comercialització Agroalimentaries: Isabel Gomar
Els tècnics del Servei d’Indústries i Comercialització Agroalimentaries: Ernest Espinàs i Josep Adroher
SECRETARIA GENERAL
La cap del Servei d’Estadística i Preus Agralimentaris: Cristina Fumanal
La tècnica del servei d’Estadística i Preus Agroalimentaris: Olga Lao
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A BARCELONA
El director dels Serveis Territorials: Josep Pena
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A LA CATALUNYA CENTRAL
El director dels Serveis Territorials: Ramón Lletjós
La cap del Servei de Coordinació i Gestió Territorial: Patrícia Pladevall
DEPARTAMENT DE SALUT
La responsable de Coordinació Interadministrativa de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària:
Raquel Arpa
GESTRUM INTEGRAL SLP
L’enginyer agrònom: Jordi Maynegre

Desenvolupament de la reunió
Introducció
La directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, inicia la reunió, quan són les 9:00
hores, agraint l’assistència dels presents i indicant el procediment que s’utilitzarà en la reunió virtual i
informa que s’enregistrarà, si ningú té inconvenient, per tal de facilitar l’elaboració de l’acta.
La directora fa una breu introducció, informant que per motius d’agenda es canviarà l’ordre del dia,
s’exposaran abans els punts 3 i 4 de l’ordre del dia i a les 12.00 hores haurà d’absentar per assistir a
un altre reunió, pel que cedirà la presidència al director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries, Carmel Mòdol.
En relació als temes proposats des de les organitzacions agràries, la directora precisa que es tractaran,
en la seva majoria, durant l’exposició dels nou Pla de Suport del Sector Lleter, o bé en el torn obert de
paraules.
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E. Guillaumes explica que en el torn obert de paraules es tractarà la representació de les indústries
làcties en la Taula Sectorial de la Llet, ja que el Gremi d’Indústries Làctiques de Catalunya està dissolt,
i FeNIL ha demanat participar en el seu lloc com a membre representant de l’àmbit de la transformació
i el comerç. E. Guillaumes considera que l’industria ha d’estar representada en les reunions de la Taula
per tractar-se d’una important baula de la cadena del sector, ara bé, la seva admissió s’ha acordar entre
totes les entitats que formen part de la Taula Sectorial.
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior
S’aprova, per unanimitat i sense esmenes, l’acta de la reunió anterior de data 6 de novembre de 2019,
identificada amb el codi LLET/01/2019
punt 1- Esborrany
acta TS Llet novembre 2019.PDF

3. Projecte del nou Pla de Suport del Sector Lleter
La directora fa una breu introducció recordant que en la darrera Taula Sectorial es va informar que
estava prevista la modificació de Decret 40/2014, d’Ordenació d’Explotacions Ramaderes, com també
elaborar en un nou Pla de Suport al Sector Lleter. Avui, diu la directora, es presentarà la proposta del
nou Pla de suport, que ha estat elaborat amb el sector. En el Pla, observa Guillaumes, està previst que
s’incorporin les accions no desenvolupades en l’anterior del Pla d’Acció així com altres actuacions que
així és consideri. Posteriorment a aquesta reunió, s’enviarà al sector l’esborrany del Pla de Suport
perquè es facin aportacions, i haurà de de ser aprovat per la Taula Agrària. Acord 3.a
E. Guillaumes presenta breument el nou Pla de Suport al Sector Lleter que consta de 4 accions
bàsiques:
1. Promoció del consum i situació del mercat
2. Producció i diversificació
3. Sostenibilitat
4. Innovació i formació del sector
Respecte a l’acció Sostenibilitat, la directora explica que inclou temes relacionats amb les energies
renovables i amb les dejeccions ramaderes, i que s’espera rebre dotació econòmica dels fons del Pla
per a la reactivació econòmica i protecció social (CORECO) amb fons de la UE, per a la seva execució.
Catalunya, diu la directora, ha elaborat un Pla de Govern en el que s’han incorporat 10 projectes
transformadors a proposta del DARP. Actualment, no es coneix encara el repartiment dels fons dins
l’Estat, tot i que ja es disposa de les línies d’actuació generals, el pacte verd i l’estratègia Farm to ForK
(Del camp a la taula). Dins d’aquests projectes transformadors, el DARP té prevista una línia de foment
de les energies renovables a nivell d’explotació i una altre referent a sistemes de tractament de
dejeccions ramaderes.
Carmel Mòdol, director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, presenta el bloc
referent a la Promoció del consum i situació del mercat, que inclou, entre d’altres aspectes, els
contractes làctics i els seus controls. Tot seguit cedeix la paraula a Isabel Gomar, cap del Servei
d’Indústries i Comercialització Agroalimentàries, i Responsable del Cadena Alimentària de Catalunya
(CadeCAT).
I. Gomar exposa dades referents a la contractació lletera a Catalunya i la durada dels contractes làctics,
com també la metodologia i resultats del Pla de Control 2019. Els controls a Catalunya, diu Gomar, són
efectuats per personal del CadeCAT i es basen en la revisió dels requisits de la normativa de contractes
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làctics.
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CadeCAT:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/cadena-alimentaria/
A continuació I. Gomar comenta l’evolució dels contractes de llet de vaca entre els anys 2019-2020:
respecte al nombre de compradors i productors, i el volum de llet, no hi han diferencies significatives.
Quan a la durada dels contractes, s’ha reduït (6-12mesos, un 13% més) i, en cas d’acords cooperatius
no s’observen canvis significatius en el aquest període. Pel que fa al preu es comprova que augmenten
un 10% els contractes a preu fix, però en el cas dels acords cooperatius, augmenten un 33% els
contractes amb el tipus de preu variable.
I. Gomar, exposa que el Pla de Controls al Sector Lacti contempla dos tipus de controls a primers
compradors: controls administratius i controls sobre el terreny. L’any 2019, es va fer el control
administratiu sobre el 5% dels contractes, i es van fer 20 inspeccions sobre el terreny (8 a primers
compradors i 12 a productors). El resultat va ser: 5 inspeccions amb incidències, incoant-se 2
expedients sancionadors. S’annexa la presentació exposada:
Taula sectorial
LLET-CADECAT_v3 (1).pdf

Andreu Padrisa de l’Assoc de Ramaders de Cabrum de Catalunya (ARCC) pregunta per què només
s’exposen dades referents a la producció de llet de vaca, quan la llet de cabra a Catalunya també és
important. C. Mòdol li respon que s’han presentat dades del sector cabrum de llet. I. Gomar confirma
que en el Pla de Controls també estan inclosos controls dels contractes lactis de llet d’ovella i cabra.
El director Mòdol afirma que cal generar valor afegit i diversificar els productes, i informa que està previst
l’inici del tràmit parlamentari de la Llei de la Cadena Alimentària al Congrés dels Diputats, que
actualment es troba en tràmit d’exposició pública. Mòdol explica que en la nova Llei es contemplen totes
les baules de la cadena pel que no serà fàcil arribar a un text legislatiu satisfactori per a tothom i que
es pugui interpretar d’una forma homogènia. La llet, reconeix Mòdol, té una singularitat important pel
que el MAPA crearà un Observatori per determinar els costos efectius de les diferents realitats
productives.
A continuació C. Mòdol es refereix a l’anterior Pla d’Acció, on dins l’àmbit de la diversificació, van
quedar tres accions per executar: reconeixement de la IGP “Mató”, creació de l’Institut català de la Llet
i incentivar una Organització de productors de llet (OPL). Les OPL, afirma Mòdol, són fonamentals per
organitzar el sector ja que concentra la producció amb la finalitat de poder negociar el preu i els
contractes amb les indústries compradores i, considera que l’administració pot donar suport, però és el
sector qui ha d’agrupar-se i crear l’OPL, en l’àmbit català, i de dimensió inferior a la requerida per la
normativa estatal.
C. Mòdol es refereix a altres mesures de promoció del consum de llet, destacant:
 Promoció de la llet amb marca de garantia alimentària “Catalunya” (prevista per l’any 2021), on
la Generalitat serà la propietària de la marca i qui haurà de garantir-ne el compliment. La seva
finalitat és diferenciar els nostres productes i reforçar el consum de producte local
 Diversificació de l’activitat productiva per augmentar el valor afegit
 Programa de llet a les escoles
 Impulsar projectes transformadors de llet per retirar llet del mercat amb dotació econòmica dels
fons del CORECO.
 Ajut als productors per a donacions al Banc d’Aliments.
Daniel Bassas, de la Cooperativa de la Plana de Vic, exposa la greu situació que pateixen els ramaders
en les negociacions davant els operadors làctics. Així, malgrat la nova normativa de la Cadena
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Alimentària (RD-Llei 5/2020) el sector segueix sent vulnerable davant la indústria, afirmant que tot i
cercar alternatives industrials, aquestes són complicades. Els ramaders, remarca Bassas, tenen
compromesa la viabilitat i el relleu generacional. La Cooperativa de la Plana de Vic, informa Bassas,
està fent divulgació per obtenir el reconeixement d’un preu just i elecció de qualitat, i demana el suport
del DARP davant les grans cadenes de distribució. També demana Bassas que es potencií l’Observatori
de la llet per l’excel·lent la feina realitzada.
C. Mòdol diu coincidir, i que és realment difícil redactar una llei on hi ha forts interessos i alhora sigui
útil per a totes les baules de la cadena. La llei, destaca Mòdol, és conseqüència de la pressió social en
el sector productor, on la rendibilitat baixa i no hi ha continuïtat, caldrà confiar que sigui un element
d’estabilització positiva.
I. Gomar precisa que, d’acord a la nova normativa, en els contractes làctics ha de figurar una nova
clàusula fent referència que el preu està per sobre dels costos de producció, i en el cas de pressió per
signar per sota costos, es pot presentar una denuncia. D. Bassas informa que disposen d’un estudi de
costos de tots els ramaders, i afegeix que l’operador també pressiona amenaçant en no fer la recepció
de la llet, pel que insisteix en la situació de vulnerabilitat del sector.
Gemma Comajuncosa, del JARC intervé per aclarir que hi ha dues normatives, el RD-Llei 5/2020 i un
nou procediment que adaptarà a la normativa UE, la Llei de la Cadena Alimentària, i afirma que en el
RD-Llei 5/2020, l’article 1, diu clarament que el contracte ha de contemplar que el preu pactat ha de
cobrir el cost efectiu de producció i aquests costos s’han de calcular amb factors objectius, i en concret
han de ser uns factors que el MAPA publiqui. Comajuncosa considera que haurien de prevaldre els
obtinguts per l’Observatori de la Llet de Catalunya, pel que demanen el recolzament del DARP davant
del MAPA. C. Mòdol respon que això no és possible perquè la normativa es refereix a costos per
explotació i informa que actualment hi ha tres Observatoris (sectors de llet, oli i fruita) i la normativa
estableix que els costos efectius de producció son per explotació individual.
La cap del Servei d’Ordenació Ramadera, Montse Álamos, presenta el bloc de Producció i
diversificació, informant que s’ha previst realitzar les següents actuacions:
 Elaboració d’una enquesta per conèixer la situació actual del sector productor per determinar
bàsicament les possibilitats de futur, la continuïtat i necessitats de les explotacions.
 Assessorament tècnic i econòmic, identificació de mancances i establir ajuts específics per a
l’assessorament, amb dotació econòmica dels fons del CORECO.
 Reconversió a producció ecològica
 Simplificació de la gestió administrativa: Facilitar els tràmits als ramaders (finalitzar el
desplegament del sistema informàtic GTR - Gestió Telemàtica Ramadera-).
Dins del bloc de la Innovació i Formació del sector, M. Àlamos informa que es contempla realitzar
formació específica als treballadors de les explotacions ramaderes i cursos de transformació de llet en
productes de més valor afegit. El Pla també inclou la innovació en temes com la millora genètica i
assessorament general a les explotacions ramaderes. S’adjunta la presentació:
punt 3- PLA DE
SUPORT DEL SECTOR LLETER - PRODUCCIÓ (1).pdf

Oriol Anson, director general de Desenvolupament Rural, presenta el bloc de Producció i
Diversificació del Pla de Suport en el que s’inclouen les ajudes de la PAC. La previsió és que es
manté l’ajut associat malgrat que es desconeix si l’import de l’ajuda es veurà afectat. Els ajuts a la
primera instal·lació de joves i els ajuts a la millora de la competitivitat també es mantenen, diu Anson, i
demana al sector que comuniqui al DARP les inversions necessàries per millorar la competitivitat de
les explotacions lleteres per tal de valorar-les per ser incloses als nous ajuts del PDR Acord 3.b
A continuació Anson es refereix als ajuts a la Diversificació Agrària, com són el Foment de projectes
d’energia fotovoltaica, que tindran la limitació d’instal·lació sobre cobertes o en sòl no productiu agrari,
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plantes de biogàs, i el Foment de la transformació de la producció i creació de circuits curts de
comercialització.
Referent a les assegurances agràries, O. Anson demana que es presentin al DARP propostes de millora
de l’assegurança agrària per tal d’estudiar-les i gestionar la seva incorporació. Acord 3.c

2. Informe de conjuntura del sector lacti
E. Guillaumes comunica que es reprèn l’Ordre del dia, i presenta al Sr. Jordi Maynegre, enginyer
agrònom de GESTRUM INTEGRAL SLP (empresa col·laboradora del DARP a l’Observatori del boví de
llet i de carn), que explica als assistents el darrer informe de conjuntura del sector lacti a Catalunya. J.
Maynegre exposa les principals dades estructurals del sector:
 A Catalunya hi han 440 explotacions en actiu (des de l’any 1992 han cessat l’activitat el 90% de
les explotacions) i el nombre de productors són 425 (3,5% dels productors d’Espanya) amb
tendència a la baixa
 Actualment hi han 75.889 vaques de llet, (9% del cens de l’Estat) i s’han lliurat 522.615 tn fins
agost 2020 (10,4% del total espanyol). La dimensió mitja de les explotacions a Catalunya es
superior a la mitjana espanyola
 Explotació mitjana a Catalunya té 180 vaques presents, 148.070 l/mes i 27 l/vaca present/dia
(+12,8%/Espanya)
 Estructura molt polaritzada: el 6% de productors produeixen el 40% de la llet (26 productors) i el
51,1% tenen menys de 100 vaques (225 productors)
 Principals zones productores: Plana de Lleida: 9,2% dels productors i 26,3% de la producció;
Osona: 20% productors i 19,7% de la producció; Pirineu: 19,8% productors i 13% producció i
comarques gironines: 35,4% de productors i 34% producció.
A continuació presenta dades referents a la qualitat de la llet, preus percebuts, preus de les matèries
primeres, costos de producció, consum de llet i derivats, i comerç exterior. Les principals dades son:
 La mitjana de preus de la llet percebuts estandaritzats a Catalunya és 328,85 €/1.000 l
 El cost de producció de llet depèn de molts factors (aprox 0.41 €/l i el llindar de rendibilitat 0,33
€/l)
 El consum de llet liquida s’ha reduït un 23% a Catalunya en període 206-2019 però incrementa
el consum de formatges i mantega
 Comerç exterior: balança comercial totalment deficitària. Punt crític.
Les principals dades estructurals de la producció de lletera d’oví i cabrum a Catalunya són: 18
explotacions ovines i 105 de cabrum produeixen el 0,2% de la llet d’ovella i l’1,1% de la llet de cabra de
l’estat espanyol. Els preus a Catalunya són més alts que els de la resta de l’Estat.
La informació presentada està disponible al web del DARP:
http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/ramaderia/sectors-ramaders/ S’adjunta la
presentació exposada a l’acta:
punt 2- Conjuntura
sector lacti TS llet JMS 041120.pdf

Jordi Pallarès de la FCAC pregunta si en la comparació de les mitjanes de Catalunya vs Espanya, hi
han incloses les dades de Catalunya en les dades totals espanyoles. Maynegre li respon
afirmativament.
David Casadevall de la FCAC consulta si està finalitzat l’informe de l’Observatori de la Llet de l’any
2019. Maynegre li respon que encara no està disponible. Cristina Fumanal, cap del Servei d’Estadística
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i Preus Agroalimentaris admet que enguany, degut a la pandèmia, ha estat més complicat obtenir les
dades i hi ha cert retard. La previsió és que a finals d’any pugui ser publicat al web del DARP. Acord 2
5. GTR boví: previsió d’inici, interacció del sector i evolutius
El veterinari del Servei de Prevenció en Salut Animal, Jordi Ferrete, presenta el nou aplicatiu Gestió
Telemàtica Ramadera (GTR) que substitueix a l’antic SIR, que ha quedat inoperant, i que permetrà pel
seu sistema d’informació modular, l’accés a tots els agents implicats en la producció ramadera com
també el compliment de la normativa de traçabilitat. El GTR permet disgregar la gestió interna (DARP)
i del sector (Ramaders), alhora que possibilita una correcta comunicació de dades, afirma Ferrete.
Tot seguit, J. Ferrete recorda que el GTR es va iniciar l’any 2016 amb la posada en marxa del mòdul
del porcí i anualment s’incorporen nous mòduls, com el Registre del sector lleter, Registre
d’explotacions ramaderes (RER), medicaments veterinaris,.. que també afecten al sector boví. En
relació a la d’entrada en servei del mòdul Boví, Ferrete diu que es treballa amb la previsió que sigui
durant el primer trimestre de l’any 2021.
J. Ferrete explica que es definiran 4 rols (ramader, entitat ramadera/gestora, empresa integradora i
veterinari) que permetran gestionar telemàticament, la identificació bovina, els trasllats, el registre
ramader, gestió sanitària del bestiar i confirmació de sacrifici a escorxadors. A conseqüència de
l’entrada en funcionament del GTR es retiraran els talonaris de vida i d’escorxador, substituint-se pel
tràmit telemàtic i no s’imprimiran els DIB per els moviments dins de Catalunya. S’annexa la presentació:
punt 5- GTR TS
LLet..pdf

Roser Serret de JARC sol·licita que es confirmi que no caldrà fer la impressió de DIB per adjuntar-los
a la guia, i pregunta si serà possible registrar a GTR els avortaments. J. Ferrete li respon afirmativament.
La directora admet que el mòdul Boví de GTR hauria d’estar operatiu tant aviat com sigui possible, a
conseqüència dels alts costos de manteniment del SIR, que aconsellen el seu tancament.
4. Posada en funcionament del mòdul de Registre d’Explotacions Ramaderes (RER) al sistema
de Gestió Telemàtica Ramadera (GTR)
La cap del Servei d’Ordenació Ramadera, Montse Álamos, informa de la posada en funcionament des
del 15 de juny de 2020, de dos mòduls a GTR que afecten al sector lleter: el mòdul de declaracions de
llet i el mòdul de Registre d’Explotacions Ramaderes (RER), tal i com es va comunicar a tot el sector
ramader el 9 de juny, via Taules Sectorials. Per tant, totes les tramitacions obligatòries de registre com
altes/baixes/modificacions de subexplotacions, canvi de titularitat, etc, o la consulta de les dades de les
explotacions del titular, es fan a través d’aquest mòdul del GTR. El ramader pot fer les gestions
directament, registrant-se amb codi d’usuari i contrasenya, però també s’introdueix la figura del “Tècnic
de projecte” que permet realitzar els tràmits d’un titular, prèvia autorització expressa del mateix.
M. Álamos explica als assistents com accedir a RER, amb usuari i contrasenya obtinguts mitjançant el
registre corresponent, els tipus de perfil “Rol-ramader” o “Rol- tècnic de projecte”. M. Álamos assabenta
que s’han elaborat els corresponents manuals d’usuari i vídeos formatius que estan publicats al web
del DARP: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/gestio-telematica-ramadera/
S’adjunta la presentació exposada:
punt 4- Presentaciò
GTR TAULA SECTORIAL (5).pdf

6.

Problemàtica de les resistències antimicrobianes. Ús racional dels antibiòtics
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La cap del Servei d’Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera, Mili Voltes, exposa la
presentació que s’annexa a l’acta, per explicar la problemàtica que suposa la resistència als
antimicrobians, motivada per l’ús massiu d’antibiòtics i per la globalització, que està provocant un alt
increment de moviments de persones i animals que fa que els bacteris estiguin mutant i intercanviant
els seus gens de resistència a un ritme sense precedents, posant en perill la salut pública arreu del
món.
La OMS va manifestar que és el risc mundial més greu i urgent per a la salut humana i animal, pel que
va aprovar un Pla d’Acció Mundial per lluitar contra la resistència als antimicrobians, inclosa la
resistència als antibiòtics, que és on més urgentment s’ha d’actuar per la farmacoresistència que
provoca. Aquest Pla d’Acció obliga a cada estat membre a fer el seu propi Pla, que ha d’incloure la
vigilància del consum d’antimicrobians, tant en l’espècie humana com en espècies animals, i el
seguiment de resistències, així com el desplegament de la nova normativa sobre l’ús de medicaments
veterinaris i pinsos medicamentosos.
M. Voltes informa que a nivell de l’estat espanyol, s’ha establert el “Plan Nacional de resistència a los
antibióticos (PRAN)“, en el que hi participen totes les comunitats autònomes, i per tant el DARP en
representació de Catalunya. En aquest marc, s’ha fet una categorització dels antibiòtics i s’han creat
els “Plans Reduce”, amb plans específics sectorials. En el cas del Pla Reduce per al boví de llet,
l'objectiu es reduir la utilització d'antibiòtics d'ús restringit i la realització de proves diagnòstiques abans
de prescriure.
Un altre aspecte important del Pla d’Acció és fomentar i promoure activitats relacionades amb el
seguiment de resistències, la reducció d’antibiòtics, fent una vigilància del consum (obligació dels
veterinaris a comunicar les prescripcions d’antibiòtics als animals de producció), fomentant la
bioseguretat de les explotacions i les bones pràctiques, així com la formació al sector, veterinaris, etc.
També es contemplen accions d’inspecció i control i d’obtenció de dades. M. Voltes posa a disponibilitat
del sector la possibilitat de fer més formació o organitzar alguna jornada específica, si així ho
consideren.
M. Voltes exposa les dades de la comunicació de prescripcions totals a Catalunya del període gener
2019-juny 2020, i les que corresponen concretament al sector del boví (carn i llet) (119.302 receptes
que suposen el 24,6% del total, en 3.926 explotacions).
Per finalitzar, s’exposen les dades de producció total de pinsos a Catalunya durant l’any 2019, i les que
corresponen als pinsos medicamentosos, per sectors. Per al sector del boví lleter només es fabrica un
3% de pinso medicamentós respecte al total de pinso produït. S’annexa la presentació exposada:

punt 6_problemàtica de les resistencies antimicrobianes.pdf

7.

Ajut al genotipatge de vedelles

M. Alamos fa una breu presentació de l’ajut, iniciat l’any 2018, que té per objecte subvencionar les
despeses de genotipatge de vedelles de menys de 24 mesos destinades a la reproducció per a
producció de llet d’explotacions en control lleter, per tal d’avaluar la seva qualitat genètica i la millora
de les races. El pressupost l’any 2020 és de 55.000€, amb el que es podran certificar unes 3.100
mostres de 39 explotacions.
punt 7GENOTIPATGE TAULA SECTORIAL.pdf

.

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 8 de 11

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General
d’Agricultura i Ramaderia
8.

Ajuts directes al sector lleter

El sub-director de Gestió i Control d’Ajuts Directes, Valentí Marco, presenta el resum dels pagaments
de la campanya 2019 al sector boví lleter (ajuts dissociats i ajuts associats) així com la previsió per la
campanya 2020.
Dades de la Campanya 2019:
 Ajuts dissociats: el pagament principal (95%) es va realitzar el 2 de desembre de 2019 i
posteriorment pagaments complementaris i recàlculs. Import total pagat al sector: 12 milions d’€
 Ajuts associats (Ajut associat a les explotacions de boví lleter - Import unitari definitiu: primeres
75 vaques ZM: 146 €/cap; primeres 75 vaques resta territori: 127€/cap; diferents a les primeres
75 vaques ZM: 73€/cap; diferents a les primeres 75 vaques resta territori: 63€/cap i l’Ajut associat
per a les explotacions de boví lleter amb drets especials 2014: 171€/cap): el pagament principal
es va efectuar el 6 de març de 2020 (90%) i el 24 d’abril de 2020 la resta. Import total pagat: 7
milions d’€
Previsió de pagaments de la Campanya 2020:
 Ajuts dissociats: data prevista del pagament de la bestreta (70%): 13 de novembre de 2020 i
saldo (95%): 18 de desembre de 2020
 Ajuts associats: previsió de pagament: 1er trimestre 2021
S’adjunta presentació:
punt 8- Ajuts directes
al sector lacti.pdf

9.

Declaració anual de nitrogen (DAN) i desplegament del Decret 153/2019 de gestió de la
fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes

Jordi Ferré, tècnic del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental, informa sobre la Declaració Anual de
Nitrogen (DAN), que és un resum del Llibre de Gestió de Fertilitzants (relació dels fertilitzats nitrogenats
aplicats a les seves terres en un període determinat en cas d’agricultors, i comunicació de la gestió de
les dejeccions ramaderes, en cas dels ramaders), 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 exigeix la normativa europea.
J. Ferré 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 21/01/2021), 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:
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/dar_dejeccions_ramaderes_fertilitzants_nitrogenats/dar_impresos_models/

Per finalitzar, J. Ferré explica breument altres aspectes importants del desplegament del Decret
153/2019, com són l’assignació a cada explotació ramadera del Nitrogen de referència procedent de la
ramaderia que es podrà aplicar en les terres ubicades en zones vulnerables, que el DARP comunicarà,
revisió de les basses de purins cada 6 anys i l’obligatorietat de disposar d’assessorament tècnic en
fertilització per part de les explotacions agrícoles a partir d’una certa superfície.
S’annexa a l’acta la presentació amb el detall de la informació exposada:
punt 9- _ DAN i
desplegament Decret 153.pdf
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10. Torn obert de paraules
C. Mòdol exposa que la indústria làctia no està representada en la Taula Sectorial de la Llet per
dissolució del Gremi d’Indústries Làcties i la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL) ha
sol·licitat ser membre de la Taula Sectorial. El posicionament del DARP, informa Mòdol, és que no s’hi
oposa però ho condiciona a que els representants siguin d’indústries catalanes i a que els membres de
la Taula manifesten el seu acord. En conseqüència, C. Mòdol pregunta als assistents del sector si
aproven que FeNIL sigui membre formal de la Taula. D. Casadevall demana poder consultar-ho amb
les cooperatives lleteres catalanes i G. Comajuncosa coincideix que des del JARC també ho voldrien
valorar. S’acorda que el sector comunicarà la seva resposta a la bústia de Taules Sectorials en un
termini de 15 dies i es valorarà. Acord 10
Jordi Pallarès de la FCAC comenta que la situació del sector és molt difícil i coincideix que la solució
és la transformació. Demana que s’aportin inquietuds i s’informi de propostes de crear una OPL. Mòdol
li respon que el DARP està a disposició del sector.
Acords
1.

S’aprova, per unanimitat i sense esmenes, l’acta de la reunió anterior de data 6 de novembre de
2019, identificada amb el codi LLET/01/2019

2.

FCAC (D. Casadevall) demana al DARP poder disposar de l’informe 2019 de l’Observatori de
la Llet. El DARP (C. Fumanal) es compromet a publicar-lo al web del DARP tan bon punt estigui
enllestit (previsió finals d’any 2020).

3.a

EL DARP (E. Guillaumes) es compromet a enviar al sector el Pla de Suport al Sector Lleter per
tal de fer les observacions que considerin per a la posterior aprovació per la Taula Agrària.

3.b

El DARP (O. Anson) demana el sector que identifiqui les inversions necessàries per millorar
la competitivitat de les explotacions lleteres, es compromet a valorar si son subvencionables
i, si ho són, a incorporar-les als ajuts de competitivitat del nou PDR.

3.c

El DARP (O. Anson) demana al sector que presenti una proposta de modificació dels imports
de les indemnitzacions i nous sinistres a cobriren les explotacions lleteres i es compromet a
valorar-los per demanar la seva inclusió dins l’assegurança agrària.
10. El DARP (C. Mòdol) demana als membres de Taula Sectorial si estarien d’acord en que FeNIL
(Federación Nacional de Industrias Lácteas) assistís a la Taula Sectorial de la Llet, per
representar a la indústria lletera catalana, atès que el Gremi d’Indústries Làcties, membre
formal de la Taula, no està operatiu. S’acorda que el sector farà arribar les respostes per
correu electrònic a la bústia de Taules Sectorials, en un termini màxim de 15 dies, per tal
que el DARP, juntament amb la Taula Agrària ho puguin valorar.

Sense cap altre tema a tractar per part dels assistents, el director general dóna per finalitzada la reunió
quan són les 13:20 hores, agraint l’assistència i participació.
La Secretària

Vist-i-plau

Responsable de Gestió
Telemàtica Ramadera

Directora general
d’Agricultura i Ramaderia
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