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/01/2019
Data: 06/11/2019
Lloc: PRODECA- Barcelona
Horari: 11:00h /14:11
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Observatori de la Llet: Informe 2018
3. Pla d’Acció del sector lleter a Catalunya: seguiment
4. Actuacions relacionades amb la Subdirecció general de Ramaderia:
4.1 Projectes del Reial Decret pel que s’estableixen les bases de les actuacions de prevenció, control
i erradicació de la Rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR) i s’estableix un programa nacional
voluntari contra dita malaltia
4.2 Llet crua: aclariments sobre els requisits de comercialització
4.3 Protocol d’actuació enfront d’entrades il·legals a les explotacions ramaderes
5. Ajuts directes al sector làctic
6. Incompliment dels terminis de comunicación dels moviments del bestiar: implicació en els Ajuts
7. Decret 153/2019 de gestió de la fertilització i del programa d’actuació a les zones vulnerables
8. Torn obert de paraules
ASSISTENTS
Representats del sector
UNIÓ DE PAGESOS: Marc Xifra i Marga Hereu
JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya): Gemma Comajuncosa
FCAC: Jordi Pallarès
Entitats convidades
Associació Interprofessional Lletera de Catalunya (ALLIC) Anna Jubert .
Associació de Ramaders de Cabrum de Catalunya (ARCC): Excusen Assistència
Representants del DARP
DIRECCIÓ GENERAL D’AGRICULTURA I RAMADERIA
La directora general d’Agricultura i Ramaderia: Elisenda Guillaumes (presideix la reunió)
El sub-director general de Ramaderia: Quim Xifra
La cap de la Secció de Vigilància, Lluita i Control de les Malalties dels Animals: Irene Mercader
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08007 Barcelona
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La responsable del Foment de les Produccions Ramaderes i el Sector Làctic: Emma Rodríguez
El responsable d’Assumptes Mediambientals: Josep Mª Virgili
La coordinadora tècnica de les Taules Sectorials Agràries: Ana Llansó (actua de secretària de la reunió)
DIRECCIÓ GENERAL D’ALIMENTACIÓ, QUALITAT I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
El sub-director general d’Indústries i Qualitat Agroalimentàries: Joan Gòdia
DIRECCIÓ GENERAL DE DESENVOLUPAMENT RURAL
El sub-director general de Gestió i Ajuts Directes: Valentí Marco
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A GIRONA
La responsable de Gestió Telemàtica Ramadera: Anna Martell
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A LA CATALUNYA CENTRAL
El director dels Serveis Territorials: Ramón Lletjós
SECRETARIA GENERAL
El cap del Gabinet Tècnic: Joan Barniol
La Tècnica del servei d’Estadística i Preus Agroalimentaris: Olga Lao
DEPARTAMENT DE SALUT
La responsable de Coordinació Interadministrativa de l’Agència Catalana de la Salut: Raquel Arpa
GESTRUM INTEGRAL SLP
L’enginyer agrònom: Jordi Maynegre
L’enginyer agrònom: Moisés Nogué
_________________________________________________________________________________
Desenvolupament de la reunió
La directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, es presenta com a tal, ja que és la
primera reunió d’aquesta Taula a la que assisteix. Agraeix la presència a tothom i s’excusa per la tardança
en convocar aquesta reunió de la Taula Sectorial de la Llet, motivada en gran part, per la situació
d’inestabilitat política durant aquest període, que ha fet retardar el ritme normal de les convocatòries,
però espera poder reprendre aquestes reunions, al menys un cop a l’any. La directora comenta que vol
replantejar el format de les reunions de les Taules Sectorials Agràries, de manera que siguin més
proactives per tal, que tant el sector com l’administració, puguin obtenir un millor feedback.
La DG menciona que estem en un període d’incertesa pel que fa a la nova PAC, tot i que s’està treballant
conjuntament amb el MAPA, per a la qual copsa s’estan formant una sèrie de grups de treball per definir
les seves línies bàsiques. Un dels temes que més preocupen al DARP, és el fet de treballar en un Pla
estratègic nacional, quan el posicionament del Departament és el de treballar en un Pla estratègic
regionalitzat.
En relació amb el Decret 40/2014 d’Ordenació de les explotacions ramaderes, la DG comenta que el
DARP està pensant en limitar la capacitat de les explotacions de boví de llet, tal i com ja s’ha fet amb el
sector porcí, buscant el model productiu més adient per al sector lleter de Catalunya, qüestió que portarà
a debat amb el sector en la propera reunió de la Taula Agrària prevista per aquest pròxim 19 de
novembre.
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1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior
Per unanimitat dels assistents es dóna per aprovada, i sense esmenes, l’acta de la reunió anterior
referenciada amb el codi LLET/01/2017 duta a terme el passat 2 de novembre de 2017. Acord 1a
2. Observatori de la Llet: Informe 2018
En Jordi Maynegre, enginyer agrònom de GESTRUM INTEGRAL SLP (empresa col·laboradora del
DARP pel que fa a l’Observatori del boví de llet i de carn), explica als assistents el darrer informe amb
les dades i resultats de la gestió econòmica a les explotacions de vaques de llet de Catalunya
corresponents a l’exercici 2018, amb el suport de la presentació que s’adjunta i que passa a formar part
d’aquesta acta per poder consultar les dades exposades:
Punt 2- OLC vaques
llet 2018 061119 [Modalitat compatibilitat].pdf

En l’informe realitzat, J. Maynegre presenta les dades següents:
 evolució del sector boví lleter a Catalunya (1992-2019)
 conjuntura actual del sector boví de llet a Catalunya: estructura, producció, preus percebuts,
consum i comerç exterior
 composició de la mostra representativa d’explot. col·laboradores per a l’elaboració de l’informe
 característiques de l’explotació tipus (base territorial, ramat, mà d’obra, capital invertit, productivitat
lletera, indicadors)
 resultats econòmics:
̵ Ingressos: Venda de llet, venda de vaques i vedells, ajuts
̵ Costos variables: alimentació, cost parcel·les farratges, sanitat i reproducció, maquinària,
aigua, llum, detergents i desinfectants, jaç, sous eventuals, etc.
̵ Costos fixos: contribucions, arrendaments, amortitzacions, sous i seguretat social familiar...
̵ Costos d’oportunitat: renda de la terra, mà d’obra familiar, interessos del capital propi invertit
 Evolució dels costos de producció globals amb relació als ingressos (2006-2018)
Com a conclusions finals destaca:











En 27 anys, el 90% de les explotacions han abandonat la producció lletera
La producció lletera per explotació s’ha multiplicat per 14
Les explotacions s’han hagut de re-dimensionar a l’alça per poder retribuir la mà d’obra familiar
Actualment hi han 77.606 vaques de llet, de 437 titulars, que produeixen 750.667.067 litres llet
Explotació mitjana: 177 vaques presents, 1.717.774 litres de llet/explotació (9.673 l/vaca)
Reducció del consum de llet líquida del 20,4% des de l’any 2006
Balança comercial clarament negativa
En la mostra de l’informe:
̵ Cost mitjà de producció total d’1l de llet: 40,97 ct. d’€/l
̵ Llindar mitjà de rendibilitat del benefici: 33,72 ct. d’€/l
̵ Preu mitjà percebut per la llet: 33,06 ct. d’€/l
̵ Amb ajuts, el 59% de les explotacions han pogut obtenir un benefici positiu
̵ Augment dels costos de producció en relació amb els ingressos respecte l’any 2017 benefici
per al 2018 de -0,66 ct. €/l (al 2017, va ser d’1,33 ct. €/l)
̵ Molt difícil treure un salari digne per a la mà d’obra familiar en explotacions < 500 M l/any
Reptes de futur: relleu generacional i donar més valor afegit a la llet líquida
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La FCAC (J. Pallarès) considera que una de les coses que es podria fer en la normativa corresponent,
prioritzar les “teulades” de les granges per posar plaques solars, per rebaixar el cost energètic i alhora
incrementar el valor dels edificis, i obtenir uns ingressos addicionals a la producció lletera.
3. Pla d’Acció del sector lleter a Catalunya: seguiment
El sub-director general d’Indústries i Qualitat Agroalimentàries, Joan Gòdia i la responsable del Foment
de les Produccions Ramaderes i del Sector Làctic, Emma Rodríguez, s’encarreguen d’explicar l’estat
d’execució de les accions definides en el Pla d’acció del sector làctic català, amb el suport de la
presentació que s’adjunta i que s’annexa a la present acta, on es poden consultar les dades exposades.

Punt 3_ seguiment
PLA D'ACCIÓ DEL SECTOR LLETER.pdf

E. Rodríguez informa que, de les 5 accions plantejades de les que és competent la DG d’Agricultura i
Ramaderia, s’han realitzat pràcticament la totalitat les 26 actuacions previstes, restant pendents només
3 actuacions parcials per finalitzar: la publicació de la radiografia del sector, el Protocol aflatoxines, que
està fet però en fase de revisió de les darreres observacions, i el full de càlcul per calcular els costos de
producció, que està a punt de sortir.
Respecte el genotipatge de vedelles, E. Rodríguez informa que al 2019 es donarà ajut per realitzar 2.579
proves, amb un pressupost de 38.685 euros (15€/prova). Al 2018 es van subvencionar 1.681 proves, per
un import de 25.215 euros.
J. Gòdia informa que s’han dut a terme la majoria de les actuacions corresponents a les accions
competents a la DG d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, malgrat hi ha algunes
excepcions com la “Creació de l’institut català de la llet i dels productes làctics”, que no s’ha pogut tirar
endavant per manca de consens del sector en el model de l’Institut, i la “Creació de la IGP “Mató”, ja que
encara no s’ha acabat de consensuar un plec de condicions, en el que hi tinguin cabuda els diferents
processos d’elaboració. D’aquesta actuació, en depèn la creació del Panell de tast, tot i que ja s’han
definit tots els passos a seguir. Tampoc s’ha pogut tirar endavant el projecte “Motzarella”, encara pendent
de que el sector valori la seva viabilitat.
En J. Gòdia informa en relació al programa “Llet a les escoles”, que Catalunya és la comunitat autònoma
que executa més fons del programa. Tot i que algunes Ampes no volen saber-ne res, informa que aquest
curs 2018-2019 amb un pressupost de 1.500.000€, són 402 les escoles adherides al programa, amb un
total de 62.000 alumnes.
Unió de Pagesos (M. Xifra) demana incloure en el programa la llet pasteuritzada (llet fresca) i altres
productes lactis com iogurts i formatges. J. Gòdia respon que lo primer és inviable per la dificultat en la
distribució i perquè caduca als 7 dies i lo segon perquè tant el Dep. de Salut com l’AECOSAN no admeten
incloure els productes ensucrats ni amb sal.
Unió de Pagesos (M. Hereu) demana lligar al Programa de la llet a les escoles el consum de la venda de
proximitat i recorda que hi ha ajuts per fer tallers en les escoles, que caldria aprofitar-los per aquesta
qüestió. J. Gòdia respon que el Programa de Llet a les escoles a les mesures d’acompanyament ja
s’intenta fomentar la Venda de Proximitat però hi ha un Reglament Europeu que s’ha de complir i ja tenim
una proposta de correcció financera per discrepàncies en la seva aplicació.
Per últim, en J. Gòdia informa als assistents, que dintre del Consell Català de l’Alimentació, s’està duent
a terme el Pla Estratègic d’Alimentació de Catalunya (PEAC). Els treballs i conclusions d’aquest PEAC,
hauran de servir perquè a finals de l’any vinent es formalitzi el Pacte Nacional per l’Alimentació de
Catalunya. Tot això amb l’objectiu de definir l’estratègia alimentària de Catalunya: Es tracta d’uns
instruments que han de ser per establir i planificar el camí perquè Catalunya sigui reconeguda aquí i a
fora com un país d’excel·lència alimentària, englobant totes les baules de la cadena alimentària i
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assegurant la continuïtat dels nostres sectors productors. El PEAC és un projecte molt ambiciós que
afecta a molts factors i que esta obert per tal que tothom pugui manifestar les seves opinions i propostes.
Acord 3a
4. Actuacions relacionades amb la Subdirecció general de Ramaderia:
4.1. Projecte del Reial Decret pel que s’estableixen les bases de les actuacions de prevenció,
control i eradicació de la Rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR) i s’estableix un programa
nacional voluntari contra dita malaltia.
La cap de la Secció de Vigilància, lluita i control de les malalties dels animals, Irene Mercader, informa
que ha estat publicat el Programa nacional voluntari de lluita contra l’IBR (RD 554/2019, de 27 de
setembre, publicat l’11 d’octubre de 2019). A Catalunya, per demanda del sector boví reproductor, ja
s’havia publicat un Programa (2013-2023) amb l’objectiu d’eradicar la IBR a Catalunya, però l’any 2015
el Ministeri el va “aturar” al·legant que no podíem regular els moviments en base a la qualificació sanitària
dels nostres ramats i limitar els moviments d’altres comunitats autònomes amb destí a Catalunya.
El programa aprovat a Catalunya, per tant, es veu compromès pel caràcter voluntari del programa
nacional establert pel nou Reial Decret i suposa un pas enrere pel que fa a l’assoliment de Catalunya
com a zona lliure de la malaltia, amb els avantatges que suposava, tant de caire comercial per les
garanties sanitàries que suposaria per als mercats respecte a altres zones de la UE o de països tercers
no indemnes, com de cara als costos que comporta la malaltia a les explotacions.
Així, cal replantejar-se la revisió dels objectius en relació amb la IBR a Catalunya, elaborant un nou
programa i actualitzant la normativa catalana. Una de les principals qüestions a replantejar-se és el de la
limitació dels moviments de bovins. Acord 4.1a
Q. Xifra es lamenta pel fet que si haguéssim pogut acabar de desenvolupar el nostre programa
d’eradicació, ara tindríem un valor afegit amb els nostres bovins reproductors lliures de la malaltia.
S’adjunta presentació exposada, que s’annexa a l’acta:
punt 4.1- IBR
[Modalitat compatibilitat].pdf

Unió de Pagesos (M. Xifra) demana al DARP quin Pla de prevenció hi ha a Catalunya enfront les
zoonosi com la Febre Q. Q. Xifra respon que no hi ha programa oficial.
I. Mercader afegeix que a Catalunya existeix un protocol intern d’actuacions davant la detecció d’un focus
de Febre Q, i s fan recomanacions (perquè no es pot obligar) de mesures sanitàries preventives, sobre
gestió dels residus, neteja i desinfecció de les instal·lacions, mesures de bioseguretat per al personal
treballador de l’explotació i per als transportistes de llet i bestiar que accedeixin a l’explotació, limitació
d’entrada de persones alienes a l’explotació ramadera, pasteurització de la llet produïda, vacunació
d’acord amb les pautes que estableixi el/la responsable sanitària de l’explotació, tractament amb
antiparasitaris, etc. També es fa un seguiment de l’explotació per part del/ de la veterinari/ària
responsable de l’explotació i per part de la l’oficina comarcal del DARP corresponent. Recorda que
França vacuna i que ja es va demanar al Ministeri l’elaboració del Programa oficial nacional d’eradicació
de la Febre Q, però el MAPA, no ho va estimar oportú. Acord 4.1b.
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4.2. Llet crua: aclariments sobre els requisits de comercialització
La responsable del Foment de les Produccions Ramaderes i del Sector Làctic, Emma Rodríguez, informa
que davant les consultes rebudes sobre l’aplicació del Decret 163/2018, de 17 de juliol de venda directa
de llet crua de vaca, i si afecta quan la llet es destina a establiments minoristes que no són indústries
làcties que la transformen per al seu consum com a postres, gelats, etc., es va fer una nota interpretativa
per als inspectors, tant del Departament de Salut com del DARP, per tal de aclarir en quin o quins
registres s’han d’inscriure les explotacions bovines que produeixen llet i fan venda de llet crua, en funció
de si la venda és a granel o envasada i de la destinació d’aquesta llet.
S’adjunta presentació exposada, que s’annexa a l’acta:
Punt 4.2.- SORComercialització llet crua a restaurants [Modalitat compatibilitat].pdf

Quadre resum:
Activitat de l’explotació

Destinació

L’explotació ha d’estar inscrita a:

Venda directa de llet crua
a granel o envasada

només a consumidor final

 Directori d’explotacions de venda
directa de llet crua de vaca

Venda directa de llet crua
envasada

a botiga minorista o a establiment
com restaurant que la venen en
l’envàs original, sense
transformar
a restaurant o establiment
minorista que la transforma, bullint
o fent tractament culinari
equivalent i que no ven llet crua
directament a consumidor final.
a granel o envasada venuda a
l’explotació i venda envasada
venuda a restaurant o establiment
minorista que la transforma (bull o
fa tractament culinari equivalent)

 Directori d’explotacions de venda
directa de llet crua de vaca

Venda directa de llet crua
envasada

Venda directa de llet crua

 RSIPAC - RGSEAA
 RIAAC

 Directori d’explotacions de venda
directa de llet crua de vaca
 RSIPAC - RGSEAA
 RIAAC

4.3. Protocol d’actuació enfront d’entrades il·legals a les explotacions ramaderes
La DG E. Guillaumes informa que, arran dels últims casos d’entrades il·legals a les explotacions
ramaderes de Catalunya i a altres establiments,, des del DARP s’està treballant en la modificació de la
Llei d’orientació agrària per tal de poder penalitzar aquestes accions sota els eixos de la sanitat i el
benestar animal, que és el que ens competeix com a DARP, i comunica que s’ha elaborat un Protocol
d’actuació, per intentar ser més àgils a l’hora de respondre davant aquests atacs, juntament amb els
cossos dels Mossos d’Esquadra i dels Agents Rurals.
El SG d’Agricultura, Quim Xifra, informa que la modificació es basa en afegir un capítol que reguli el règim
sancionador en matèria de sanitat i benestar animal derivat de l’entrada sense autorització de persones
alienes a les instal·lacions ramaderes , amb la corresponent tipificació de les infraccions i l’establiment
de les sancions que van des dels 600 als 60.000 €, depenent de si són lleus, greus o molt greus
Q. Xifra afegeix que s’ha elaborat material informatiu sobre aquesta qüestió, del qual s’ha n’ha fet molta
difusió mitjançant la distribució de tríptics informatius a Oficines comarcals del DARP, organitzacions
professionals, etc. i demana la col·laboració del sector en aquest sentit.
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5. Ajuts directes al sector làctic
El sub-director general de Gestió i Ajuts directes, Valentí Marco, informa sobre la situació de pagaments
dels ajuts directes al sector làctic de la campanya 2018, tant dels ajuts desconnectats o dissociats:
pagament bàsic, pagament verd i pagament complementari per als joves agricultors/res, com dels ajuts
associats per a les explotacions de boví de llet, i les previsions per a la campanya 2019, d’acord amb les
dades que es poden consultar en el document annex, que passa a formar part de l’acta:
punt 5- Ajuts directes
al sector làctic.pdf

En destaca l’anticipació de dues setmanes del pagament del saldo dels ajuts dissociats per a la
campanya 2018, (no s’ha pagat bestreta), havent-se pagat el 99% dels expedients la primera setmana
de desembre de 2018, amb el 95% de l’import de PB, PV i C. Joves i el 100% de petits agricultors. En
quests moments s’estan calculant els percentatges de reducció de disciplina financera, que és del 1,45%.
No hi ha hagut reducció per coeficient de sobrepassament. El percentatge del pagament verd és del
51,993515%.
Pel que fa als ajuts associats 2018 per a les explotacions de boví de llet, la primera setmana de febrer
de 2019 s’ha fet el pagament principal del 90% de l’ajut amb import unitari provisional i a l’abril es va
pagar fins el 100% amb l’import unitari definitiu.
Pel que fa a la campanya 2019, el pagament principal (98,5% dels expedients) dels ajuts dissociats és
previst realitzar-lo la primera setmana de desembre de 2019 i el pagament principal dels ajuts associats
es previst fer-lo el primer trimestre de 2020.
V. Marco conclou que per la campanya 2018, dels 149 M d’€ del pagament bàsic dels ajuts dissociats a
Catalunya, 8,6 M d’€ se’n van al sector làctic, als que cal sumar 4,4 M d’€ de pagament verd, 72.000 €
del C. Joves i els 6,8 M d’€ dels ajuts associats i 133.000€ amb drets especials, amb un total d’uns
77.000 animals pagats.
Finalment, recorda que el nou sistema de notificació de resolucions dels ajuts directes està plenament
operatiu, i comunica que el passat 21 d’octubre es varen publicar les de 2017 i la setmana del 28 d’octubre
les del 2018. Es poden consultar a l’aplicació “Consulta Pública”. A partir d’ara, les resolucions de
pagament es podran consultar el mateix dia que es realitza el pagament, i per tant, el DARP s’ha adaptat
als requisits de l’administració electrònica.
6. Incompliment dels terminis de comunicació dels moviments del bestiar: implicació en els
ajuts
El subdirector general de Ramaderia, Quim Xifra, informa que, arran de l’auditoria efectuada per la
comissió Europea a finals de 2017 en varies comunitats autònomes, es preveu l’establiment d’una
correcció financera per la interpretació de l’administració sobre els incompliments dels terminis de
notificació de naixements, morts i moviments dels bovins, la qual serà oportunament al·legada pel DARP,
però ja es veurà.
En Q. Xifra remarca la importància de dur a terme aquestes comunicacions obligatòries en els terminis
establerts per la normativa d’identificació, per les conseqüències que impliquen en la percepció dels ajuts.
Passa la paraula al subdirector general de Gestió i Ajuts Directes, Valentí Marco.
V. Marco informa que es va elaborar un Pla de comunicació adreçat a tots els ramaders de boví, entitats
col·laboradores ramaderes (DUN), associacions del sector boví, ADS i oficines comarcals del DARP, per
informar-los dels efectes que tenen sobre els ajuts i la condicionalitat, la manca o retard en la comunicació
dels naixements, morts i moviments del bestiar boví.
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V. Marco assabenta que fins ara, aquesta manca o retard de la comunicació dels moviments es saldava
amb el no pagament dels animals afectats però, a partir d’aquesta campanya 2019, a més de no ser
admissibles, també penalitzaran. També es modifica el control la condicionalitat, afectant al global dels
ajuts, ja que dels expedients sotmesos a control sobre el terreny es verificaran tots els moviments entre
l’1 de gener i la data d’inspecció . Adverteix al sector, que arran d’aquest advertiment de la CE, cal tenir
en compte que, a partir d’ara, es faran controls administratius dels moviments durant tot l’any i els demana
que segueixin fent la màxima difusió entre tots els seus associats.
Per últim, V. Marco informa que, a efectes del boví de llet la incidència en els ajuts associats és petita,
però, en el boví d’engreix és bastant significativa.
7. Decret 153/2019 de gestió de la fertilització i del programa d’actuació a les zones vulnerables
El responsable d’Assumptes Mediambientals, Josep Mª Virgili, presenta les novetats d’aquest nou Decret
i les principals implicacions que té per al sector del boví de llet especialment. S’acompanya de la
presentació que s’annexa a l’acta, on es poden consultar més en detall els aspectes exposats.
Punt 7- Decret
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En J.M. Virgili, destaca les principals novetats del nou Decret:


Fins ara, no hi havia èpoques prohibides d’aplicació de les dejeccions ramaderes (DR a partir d’ara)
en zones no vulnerables (ZNV), i ara sí.



Cal conèixer la concentració de les DR generades (obligació de conductímetre en cisternes de
purins).



Explotacions obligades a disposar d’assessor en fertilització, per planificar-la. L’obligació de disposar
d’assessorament entrarà en vigor de forma gradual, en funció de si és ZV-A, ZV-B o ZNV.



Prohibició de l’aplicació amb vano, no només per la condicionalitat, sinó per raons de reducció
d’emissió d’amoníac a l’atmosfera, amb aplicació de sancions administratives definides en la llei
d’orientació agrària en cas d’incompliment.



Traçabilitat per conèixer la destinació real de les DR obligatorietat de portar GPS per aplicacions
a més de 10 km (5km d’aquí a 3 anys), amb sol·licitud de codi de GPS i contractació de software a
una empresa autoritzada pel DARP (excepció granges de < 2.000Kg N).



Prohibició d’ampliacions de granges en municipis amb ICR>1,2.



Limitació d’aplicació de DR en ZV (només es pot aplicar el N de referència, en funció del seu Pla de
Gestió).



Compostatge: reducció del 15% del N a gestionar, i 25% de reducció del volum d’emmagatzematge



En cas de venda del compostatge a tercers: reducció del 25% del volum d’emmagatzematge, sense
obligació de tenir base agrícola (sí justificació de la venda del producte).



Declaració anual de Nitrogen (DAN) telemàtica de l’origen i destinacions dels fertilitzants nitrogenats:
obligació per a ramaders i agricultors (enguany fins 21/01/2020). S’ha enviat usuari i contrasenya
als titulars (a les OOCC del DARP també es pot consultar).



Prevista revisió de les ZV, que s’ampliaran ens uns 40 municipis.

En JM. Virgili comenta que es pot trobar molta més informació a l’Oficina de Fertilització, que es troba al
portal de RuralCat, i anima al sector a fer una ullada, recomanant especialment les Fitxes tècniques i les
jornades informatives previstes.
La directora general d’Agricultura i Ramaderia, E. Guillaumes, demana al sector que facin un esforç per
fer-ne difusió, també als agricultors, i els trasllada el repte de ser capaços de valoritzar les dejeccions

Pàgina 8 de 9

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General d’Agricultura
i Ramaderia
ramaderes, atès que amb un tractament adequat es pot obtenir un fertilitzant orgànic de qualitat, molt
necessari per fertilitzar aquells sòls de Catalunya que són deficitaris de matèria orgànica.
8. Torn obert de paraules
La FCAC (J. Pallarès) demana si als productors que fan venda directa de llet crua de vaca, els afecta les
extensions de norma establertes per la INLAC. E. Rodríguez comenta que en principi sí, tot i això es
compromet a fer la consulta al MAPA. Acord 8a
Acords
1a

Per unanimitat i sense esmenes, s’aprova l’acta Llet/01/2019

3a

El DARP (J. Gòdia) convida a participar al sector en la definició del Pla estratègic de
l’Alimentació impulsat pel Consell Català de l’Alimentació

4.1a El DARP (E Guillaumes) es compromet a que la SG de Ramaderia elabori un primer document
definint la regulació de moviments d’animals per tipus d’explotació, amb les mesures
previstes inicialment quan es va implantar el Programa de prevenció, vigilància, control i
erradicació de la Rinotraqueïtis infecciosa bovina (IBR) de Catalunya (Ordre AAM 2/2013), que es
farà arribar al sector via bústia de Taules Sectorials per fer observacions. Posteriorment, es
proposa crear un Grup de Treball amb el sector per discutir les futures mesures del programa
d’IBR de Catalunya.
4.1b Unió de Pagesos (M. Xifra) demana al DARP quin Pla de prevenció hi ha a Catalunya enfront
les zoonosi com la Febre Q. E. Guillaumes es compromet a insistir al MAPA, que valori la
necessitat de definir un programa nacional d’eradicació de la Febre Q. (Mail al seu homòleg
esmentant la preocupació de la Taula Sectorial de la Llet).
8a

FCAC (J. Pallarès) demana si als productors que fan venda directa de llet crua de vaca, els
afecta l’extensió de norma. E. Rodríguez comenta que en principi sí, tot i això es compromet a
fer la consulta al MAPA

Sense més temes a tractar, , la directora
La Secretària

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

Vist i plau
La Presidenta
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