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PLA DE SUPORT DEL SECTOR LLETER –
PRODUCCIÓ PRIMÀRIA

4 ACCIONS BÀSIQUES
1 Promoció del consum i situació del mercat
2 Producció i diversificació





Situació actual del sector productor: Elaboració enquesta.
Assessorament tècnic i econòmic.
Reconversió a producció ecològica
Simplificació gestió administrativa - GTR
3 Sostenibilitat
4 Innovació i formació del sector
Formació específica del treballadors en producció primària
Transformació de llet en productes de més valor afegit
Innovació: Millora genètica i assessorament genètic
Creació d'unitats per assessorament general a les explotacions ramaderes.
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PRODUCCIÓ I DIVERSIFICACIÓ I

SITUACIÓ ACTUAL DEL SECTOR PRODUCTOR: Elaboració d'una enquesta,
des del Gabinet Tècnic del DARP per determinar:
Possibilitats de futur
Nombre de vaques limitant
Continuïtat de les explotacions
Necessitats de les explotacions
Altres













ASSESSORAMENT TÈCNIC I ECONÒMIC
Identificació de les explotacions amb necessitats
Establiment d'ajuts específics per assessorament
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PRODUCCIÓ I DIVERSIFICACIÓ II
RECONVERSIÓ A PRODUCCIÓ ECOLÒGICA: Permetre un millor preu percebut per
la llet ecològica:
Insistir en la recerca duta a terme en l'anterior pla d'acció per permetre a les
explotacions l'obtenció de llet ecològica, actualment més demandada.
Contractes amb la indústria que garanteixin un preu just i una durada que justifiqui la
reconversió.






SIMPLIFICACIÓ DE LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA
Desenvolupament del sistema informàtic GTR (Gestió de la informació
ramadera) facilitant les gestions administratives des de l'explotació.
Aprofitar la tecnologia per fer els tràmits més senzills.
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INNOVACIÓ I FORMACIÓ AL SECTOR LLETER
FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS TREBALLADORS EN PRODUCCIÓ PRIMÀRIA







Cursos específics a l'Escola de Capacitació Agrària de Monells
Formació des de la granja experimental de l'IRTA

TRASNFORMACIÓ DE LLET EN PRODUCTES DE MAJOR VALOR AFEGIT



INNOVACIÓ: MILLORA GENÈTICA I ASSESSORAMENT GENÈTIC





Manteniment dels ajuts al genotipat de vedelles per seleccionar els millors exemplars.

Posada en marxa d'un sistema d'assessorament a les explotacions per l‘ús de la informació
genètica obtinguda del genotipat amb l'objectiu de que es prenguin les millors decisions de
futur en el moment present.



CREACIÓ DE UNITATS PER L'ASSESSORAMENT GENERAL A LES EXPLOTACIONS
RAMADERES: formació d’assessors.
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