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 Mel
Identificació de la sessió
Número de referència: MEL/01/2019
Data: 22/10/2019
Lloc: Serveis Centrals del DARP – Barcelona
Horari: 10:00h - 13:45h
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
Sector Apícola: Recull estadístic
Programa Nacional Apícola: novetats
Protocol de retirada d’arnes abandonades
Ajuts al sector apícola
5.1 . Ajuts al foment de la producció ramadera: PIC i POL
5.2. Resum pagaments de la mesura agroambiental “ Apicultura per a la millora de la Biodiversitat”

6. Pla de formació del sector apícola
7. Torn obert de paraules
Assistents
Representats del sector
UNIÓ DE PAGESOS: Josep Mª Clària i Joana Rull
JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya): Joan Maria Llorens i Alberto Alcañíz
FCAC: Jordi Brull i Àngela Casanovas
APICULTORS GIRONINS ASSOCIATS: Àngel Noguer i Carles López
ASSOCIACIÓ D’APICULTORS DE BARCELONA: Franc López
APICULTORS LLEIDATANS ASSOCIATS: Josep Mª Bonet
ASSOCIACIÓ CATALANA D’APICULTORS: Xavier Llobet
COOPERATIVA APÍCOLA TARRAGONINA: Vicens Pallarés i Miquel Gil
Excusen assistència a la reunió
GREMI HERBOLARIS, APICULTORS, I ALIMENTACIÓ DIETÈTICA I BIOLÒGICA DE CATALUNYA
Entitats convidades
Excusen assistència a la reunió
COL·LECTIU D’ABELLARIES
APICULTORS ECOLÒGICS ASSOCIATS
Representants del DARP
DIRECCIÓ GENERAL D’AGRICULTURA I RAMADERIA
La directora general d’Agricultura i Ramaderia: Elisenda Guillaumes (presideix la reunió)
El subdirector general de Ramaderia: Quim Xifra
La coordinadora tècnica de les Taules Sectorials Agràries: Ana Llansó
La cap del Servei d’Ordenació Ramadera: Montse Álamos
El tècnic del Servei d’Ordenació Ramadera: Oriol Gallo
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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DIRECCIÓ GENERAL DE DESENVOLUPAMENT RURAL
La cap del Servei de Sostenibilitat Agrària: Pilar Ricart
DIRECCIÓ GENERAL D’ALIMENTACIÓ, QUALITAT I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
El coordinador del Departament d’Apicultura de l’Escola Agrària Forestal de Sta. Coloma de Farners:
Alex Sirera
SECRETARIA GENERAL
La tècnica del servei d’estadística i preus agroalimentaris: Olga Lao
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A GIRONA
La responsable de Gestió Telemàtica Ramadera: Anna Martell (actua com a secretària de la reunió)
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
El cap del Servei de Fauna i Flora: Ricard Casanovas

Desenvolupament de la reunió
La Sra. Elisenda Guillaumes, directora general d’Agricultura i Ramaderia es presenta com a tal i inicia
la reunió quan són les 10:15 hores, agraeix l’assistència dels presents i excusa el retard en convocar
aquesta reunió de la Taula Sectorial de la Mel però per les circumstàncies polítiques viscudes l’any
passat no va ser possible i exposa la seva voluntat de replantejar el format de les Taules Sectorials per
tal que esdevinguin més dinàmiques i s’aconsegueixi una millor cogestió entre el sector i l’administració
per aconseguir la valorització del sector primari davant la societat urbana.
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior
S’aprova, per unanimitat i sense esmenes, l’acta de la reunió anterior referenciada amb el codi
MEL/01/2017 que va tenir lloc el passat 22 de febrer de 2017 . Acord 1.a
La Directora informa que les entitats Apicultors Ecològics Associats i el Col·lectiu d’Abellaires van
sol·licitar ser convocats a les reunions de la Taula Sectorial de la Mel, i han estat convocats, ja que
considera convenient reunir i escoltar a tot el sector. Tanmateix, remarca la Directora, les entitats
representatives del sector professional suposen aproximadament un 75% de les arnes però a nivell
d’apicultors representen només un 18%. Per tant, observa la Directora, hi ha un important nombre
d’apicultors no professionals amb un nombre petit d’arnes que és molt important que també compleixin
tots els requeriments sectorials.
El Sr. J.M. Clària de la Unió de Pagesos es queixa que s’hagi convidat a aquestes entitats perquè
considera es tracta d’un col·lectiu petit de les moltes entitats minoritàries existents que no tenen la
representació suficient per ser tinguts en compte en aquesta Taula i manifesta que les associacions ja
representen el 90% de les arnes i dels apicultors professionals i no, i els ecològics ja disposen d’una
Taula específica. Acord 1.b
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2. Sector Apícola: Recull estadístic
La Sra. Olga Lao, tècnica del Servei estadística i Preus Agroalimentaris del Gabinet Tècnic exposa la
seva presentació en suport informàtic de la que en estaca el següent:

punt 2- Sector
Apicola Recull Estadístic [Modalitat compatibilitat].pdf









Estructura i evolució del nombre d’explotacions a Catalunya: el nombre d’explotacions és
bastant similar entre demarcacions. Els 10 últims anys s’ha incrementat un 68% el nombre
d’explotacions, especialment des del 2013.
Cens d’arnes: els darrers 3 anys s’han mantingut més o menys constant el cens total d’arnes,
tot i que continua la clara tendència de trasvas d’“arnes no transhumant” a “arnes transhumants”
Producció de mel i cera: Els anys 2015 i 2016 caiguda de la producció per recuperar-se
lentament els dos darrers anys, tot i que encara no han recuperat els valors del 2014.
Comerç exterior: Exportacions (2018): Catalunya és clarament exportadora de mel des de
Catalunya.. Els principals països exportadors de Catalunya son: França: 27 %, Alemanya: 22
%, i Estats Units: 22 %. Aquests tres països ocupem el més del 70% de les exportacions.
Importacions (2018): Igual evolució que les exportacions. Els principals països importadors a
Catalunya son: Alemanya: 69 %, Xina: 12%, seguits del Regne Unit: 9%. Aquests tres països
ocupem el 90% de les importacions. Cal destacar que des del 2015 les importacions de Xina
no han parat de pujar, passant de ser el 1,7% al 2015 al 12% actual.
Preus anuals percebuts pels agricultors a Catalunya: cera i la mel: gran revalorització del preu
de la cera a partir de l’any 2013 i un augment més progressiu en la mel, tot i que aquest darrer
any 2018 ha tornat a cotitzacions del 2014.
Consum a Catalunya: Estacional (a l’hivern incrementa el consum) i l’any 2018 ha sigut 2.977
M de kg/any i inclou producció catalana i importacions. Consum per càpita es manté estable.
2018- 0,43 kg/any.

Les dades exposades també es poden trobar publicades a la web del DARP:
http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/ramaderia/sectors-ramaders/apicola/
El Sr J. M Clària de la Unió de Pagesos es refereix a les dades referents a les importacions catalanes
de mel procedent de Xina, generalment de mala qualitat, i qüestiona que no figurin les del Mercosur
(Argentina) i Bèlgica. El Sr. J. Brull de la FCAC afegeix que sovint la mel xinesa arriba procedent d’altres
països. Acord 2
3. Programa Nacional Apícola: novetats
La cap del Servei d’Ordenació Ramadera, Sra. Montse Alamos, informa que pel 2020 s’inicia el
Programa Nacional Apícola (PNA) 2020-2022, pel que es publicarà una nova Ordre adaptant els criteris
als que conten a la normativa actual. Acord 3.a
El PNA estableix 4 grans objectius derivats de l’anàlisi de les necessitats del sector, explica la Sra.
Alamos, i aquests són: estructurals, sanitaris, de maneig i de competitivitat, i es aquests, es
desenvolupen en objectius més concrets. En el document adjunt i que s’annexa a l’acta es poden
consultar les principals novetats presentades per la Sra. Alamos.

punt 3 i punt 5.1Programa Nacional Apicola i PIC i POL (2).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 3 de 11

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General
d’Agricultura i Ramaderia
De les 7 línies exposades, les línies G i H, generalment no s’han aplicat a Catalunya per manca de
pressupost, diu la Sra. Alamos i afegeix que si el sector les considerés importants s’haurien de treballar
per la seva definició.
El Sr. Xifra consulta al sector si consideren que la Línia G els hi podria ser interessant, ja que el
seguiment de mercat amb una eina com un observatori, ha estat molt valorat en d’altres sectors. El Sr.
Clària li respon que el problema és el pressupost i assegura malgrat el poc pressupost, la resta de
l’Estat admira l’aplicació i els resultats del PNA a Catalunya, però si el DARP aconseguís pressupost
extra, els hi seria un bon instrument disposar d’un observatori.
El Sr. Clària de la Unió de Pagesos consulta si és possible subvencionar la maquinària per altres línies
i excloure-la del PNA. Acord 3.b
La Directora exposa que els pressupostos del Govern de la Generalitat estan prorrogats des del 2017 i
que en els nous es podria incloure accions com l’Observatori de la Mel.
4. Protocol de retirada d’arnes abandonades
El Sr. Xifra recorda als assistents que el Protocol de retirada d’arnes abandonades és un tema plantejat
pels apicultors davant la seva preocupació per la sanitat apícola, i informa que s’ha redactat un
document-proposta de Protocol però que encara conté un punt no resolt i que espera consensuar-los
amb el sector.
El Protocol, exposa el Sr. Xifra, recull les actuacions a realitzar en cas d’arnes abandonades i/o
sospitoses d’estar abandonades, en el que s’haurà de comunicar a l’Oficina Comarcal la ubicació per
tal que comprovi l’existència d’un propietari. En el cas d’existir un propietari, li informaran que cal
identificar les arnes correctament i que ha de complir el programa sanitari. En cas de no localitzar el
propietari de les arnes, si no hi ha abelles, el Cos d’Agents Rurals (CAR) les transportarà a un punt de
recollida ubicat a Torreferrussa. En cas d’haver-hi abelles, es proposa eliminar les abelles in situ tot i
que és necessari una persona responsable/apicultor per efectuar d’aquesta activitat amb l’aprofitament
de la caixa prèvia neteja desinfecció de la mateixa. Seguidament demana la opinió als assistents,
especialment en la disponibilitat d’un apicultor per demarcació que es fes responsable de la destrucció
i/o valorar l’estat de l’eixam.
Al Sr. C. Lopez d’Apicultors Gironins Associats i al Sr. X. Llobet de l’Associació Catalana d’Apicultors
els hi sembla correcte. El Sr. Xifra comunica que és començarà a redactar el protocol. Acord 4.a
El Sr. Llobet de l’Associació Catalana d’Apicultors es refereix a un cas en que una persona li va
comunicar l’existència d’arnes abandonades però malauradament es va trobar que no existeix un
protocol clar i que els Agents Rurals tampoc li han comunicat com s’ha resolt . Acord 4.b
5. Ajuts al sector apícola
5.1 Ajuts al foment de la producció ramadera: PIC i POL
La Sra. Alamos informa que la línia d’Ajuts per a la millora de la producció i comercialització dels
productes de l’apicultura (PIC-2019) es va certificar el passat dia 11 d’octubre de 2019 fent-se efectiu
el pagament amb un import total de 435.516 € amb la distribució següent:



Línia A. Assistència tècnica a les persones apicultores i agrupacions de productors (20,0%):
87.103,40 euros
Línia B. Lluita contra la varroasi (70,3%): 306.327,31 euros
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Línia C. Racionalització de la transhumància (7,8%): 34.345,77 euros
Línia D. Mesures de suport als laboratoris d’anàlisi de la mel (1,7%): 7.740,51 euros

El resum dels ajuts PIC (2017-2019) es podem consultar en el document que s’adjunta i en el que es
comprova que l’import total anual pràcticament s’ha mantingut en aquests darrers 3 anys.
La línia d’ajut a la pol·linització (POL-2019) disposa d’una aportació del DARP de 80.000€. El resum
dels ajuts concedits durant el període 2017-2019 es pot consultar en el document que s’adjunta del que
es desprèn que el pressupost total de l’ajut s’ha incrementat el darrer any.

punt 3 i punt 5.1Programa Nacional Apicola i PIC i POL (2).pdf

El Sr. M. Gil de la Cooperativa Apícola Tarragonina considera que es podria facilitar la gestió del sector
si es controlés i regularitzés més eficientment les explotacions inactives. Per part del DARP es comenta
que es van realitzar una sèrie d’actuacions amb les oficines comarcals per tal d’inactivar aquelles
explotacions que no han tingut activitat durant l’any anterior. Acord 5.1a
La Sra. Alamos informa que, per tal de ser subvencionables per aquesta línia d’ajuts, en el nou PNA
2020-2022 les analítiques hauran de ser realitzades en laboratoris amb certificació ISO en tècniques
de la mel. Acord 5.1b
El Sr. M. Gil de la Cooperativa Apícola Tarragonina expressa que la comunicació del cens anual
s’agilitzaria si es realitzés per mitjans telemàtics. Per part de la Sra. Montse Alamos es comenta que
amb la nova aplicació GTR els ramaders podran actualitzar els cens de les seves explotacions. Acord
5.1c
6. Pla de formació del sector apícola
Per raons d’agenda de la Sra. Ricart, es modifica l’ordre del dia i aquest punt s’exposa abans del 5.2.
El Sr. Alex Sirera, coordinador del Departament d’Apicultura d’ l’Escola Agrària Forestal, presenta el
Pla de formació del sector apícola que es porta a terme des de l’Escola Agrària Forestal de Santa
Coloma de Farners, amb la voluntat d’oferir una formació de qualitat en apicultura, l’intercanvi
d’experiència, i punt de trobada del sector.
L’Escola té en tres especialitats, el Forestal, el de Paisatgisme i entorn rural i el d’Apicultura, en que
s’integra les tasques i funcions de la Comissió Tècnica d’Apicultura, diu el Sr. Sirera, i té per objectiu
Conèixer/coordinar l’oferta formativa anual en apicultura a Catalunya, proposar plans de formació i
activitats a partir de les necessitats identificades pels interlocutors del sector i establir sinèrgies de
col·laboració amb entitats i organismes, i la forma agents del sector. La Comissió tècnica és
l’encarregada de recollir les necessitats formatives i elaborar el Pla anual de formació Apícola de
l’Escola, coordinat amb totes les ofertes formatives disponibles.
S’adjunta la presentació del Sr. Sirera:

Punt 6 Pla formacio
apicola ts 2019 [Modalitat compatibilitat].pdf
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5.2 Resum pagaments de la mesura agroambiental “ Apicultura per a la millora de la
Biodiversitat”
La Sra. Pilar Ricart, cap del Servei de Sostenibilitat Agrària, exposa el balanç de la mesura iniciada
l’any 2015 i les principals novetats.
El quadre resum del període 2015-2019 és:

Expedients

Import (€)

2015

150

832.613,76

2016

146

802.918,08

2017

150

735.560,64

2018

150

681.552,00

2019

136

0,00

Del que la Sra. Ricart en fa la següent valoració: els imports dels pagaments s’han reduït per la reiteració
dels incompliments dels compromisos bàsics (Distàncies i la comunicació dels moviments) que al tercer
any suposa la denegació de l’ajut, i referent a l’any 2019 encara s’estan valorant els expedients.
En relació a la distribució territorial de les sol·licituds, la Sra. Ricart destaca que la comarca amb més
sol·licituds és el Baix Ebre on el nombre de sol·licituds es manté estable i sense incompliments.
El Sr. Clària pregunta pel motiu dels incompliments, i el Sr. J. M. Llorens del JARC esmenta que es
conseqüència a la manca de comunicació i informació dels motius d’incompliment per part del DARP.
La Sra. Ricart conclou que els sol·licitants han de conèixer els compromisos derivats de la seva
sol·licitud, i en cas d’ajuts agroambientals els compromisos adquirits s’han de mantenir per un període
de 5 anys.
La Sra. Ricart reconeix que per problemes tècnics no va ser possible comunicar les resolucions dels
ajuts dins termini però això no impedia que els sol·licitant conegués els seus compromisos. En qualsevol
cas, es revisaran els expedients amb possibles casos d’incompliments de distàncies, que hagin
presentat recurs, tot i que puguin estar fora de termini si es comprova que realment no existia un
incompliment en aquest compromís, però no es pot fer el mateix en el cas de manca de comunicació
de moviments, ja que la comunicació s’havia d’efectuar durant la campanya objecte d’ajut. Acord 5.2a
El Sr. Clària de la Unió de Pagesos exposa que és fonamental declarar correctament els moviment de
les arnes i la seva ubicació mitjançant l’APP però actualment tenen problemes econòmics per al seu
manteniment. La Directora considera que és una bona eina pel sector. Acord 5.2b
L’any 2020 ha finalitzat el compromís de l’ajut, comenta la Sra. Ricart, però hi ha la possibilitat d’una
pròrroga d’un any amb caràcter voluntari i el manteniment del nombre d’arnes tampoc és obligatori,
però no es permeten les ampliacions.
El Sr. J. Brull de la FCAC pregunta quan s’abonarà l’ajut corresponent a l’any 2019. La Sra. Ricart li
respon que espera que sigui efectiu dins l’any 2019 però recorda les actuals restriccions
pressupostàries. En cas de passar a l’any 2020 seria de les primeres línies en ser abonades.
7. Torn obert de paraules
La Directora es refereix a una petició presentada per la Unió de Pagesos, fora de termini, i per aquest
motiu no ha estat inclòs dins l’ordre del dia, en la que demanaven conèixer la situació actual de
l’abellerol i la vespa velutina.
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El Sr. Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora, del Departament de Territori i Sostenibilitat,
inicia la seva intervenció explicant que a Catalunya les espècies exòtiques i invasores han esdevingut
un problema important i en creixement, i seguidament exposa la situació actual de la vespa asiàtica
(Vespa velutina) amb suport de la presentació que s’annexa a l’acta:

vespa velutina
Taula sectorial 22.10.2019.pdf

Així de la presentació el Sr. Casanovas en destaca el següent:
 La lluita front la vespa velutina es va iniciar l’any 2012 i l’any 2014 es distribueixen paranys per
frenar l’avanç.
 Els anys posteriors s’activen protocols de lluita i control amb altres sistemes i productes distribuïts
al sector apícola i amb l’objectiu de control de reines i coneixement de la distribució.
 Creació l’any 2013 d’una Comissió Tècnica per a la lluita i control de la Vespa velutina amb la
participació de diferents administracions i el sector, que revisa anualment el protocol d’actuació
en funció de la situació. A la web està disponible el Protocol d’actuacions 2019, així com tota la
informació actualitzada:
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_i
nvasores/llista-especies/llista-especies-catalogades/artropodes-no-crustacis/vespa-asiaticavespa-xinesa/
 La Diputació de Girona ha elaborat un protocol per la gestió local de la vespa asiàtica. Acord 7.f
 El Cos d’Agents Rurals realitza el Procediment de gestió d’avisos de presencia de Vespa:
verificació de la presencia de la vespa asiàtica, inspecció in situ, en aquelles comarques i
localitats on fins ara no s’havia detectat per constatar l’expansió i evolució de la colonització a
Catalunya.
 Pels avisos de detecció s’ha habilitat un correu electrònic: velutinacar@gencat.cat i el telèfon: 93
561 17000
Finalment el Sr. Casanovas reconeix que el DTiS seguirà subministrant paranys per minimitzar el
impacte a les explotacions apícoles i demana al sector que faci una petició de material tot optimitzant
els recursos disponibles.
El Sr. C. López d’Apicultors Gironins Associats informa que el sector ha realitzat a la primavera d’aquest
any 2019, i gràcies als paranys subministrats pel DTiS una captura massiva i, seguidament informa dels
resultats per demarcacions: Barcelona 3.299 reines, i a la de Girona 14.600, de la resta no disposa de
dades. A la tardor tenen previst aplicar les arpes elèctriques com a mètode de prevenció. El Sr.
Casanovas demana retorn d’aquestes dades per tal de fer seguiment de l’efectivitat i valorar els
resultats. Acord 7.g
Les entitats FCAC i la Unió de Pagesos consideren que és molt important col·locar correctament les
trampes per a la captura de la vespa asiàtica, la informació a la societat i valoren molt positivament la
implicació dels ajuntaments i el CAR. Acord 7.e
Referent a l’abellerol, el Sr. Casanovas diu que des del 2016 s’han dut a terme diferents estudis, i en
concret el de l’any 2018 conclou que no es descarten danys deguts a l’abellerol en l’activitat apícola per
la disminució de l’activitat de les abelles deguda a la presencia d’aquest, però no és l’únic factor que
afecti a la productivitat de les abelles.
El Sr. Clària de la Unió de Pagesos pregunta a quins altres factors es refereix. El Sr. Casanovas li
respon que es refereix a factors externs, com la climatologia, hàbitat, potencialitat de pecoreig,
temperatura, etc. per això, realment és multifactorial.
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Altres conclusions, diu el Sr. Casanovas, són la reacció de l’eixam a la presencia de l’abellerol. Els
diferents estudis s’han fet conjuntament amb la participació i col·laboració estreta del sector i els seus
resultats s’han comentat i valorat amb els seus representants, i així mateix estan disponibles per qui
pugui estar interessat. Referent a la possible compensació, amb la que hi està d’acord, comenta la gran
dificultat per a valorar-la ja que d’acord a la normativa es requereix justificar la relació causa/efecte i la
quantificació econòmica, així com trobar el paràmetre vàlid i fàcilment valorable i extrapolable a totes
les explotacions. Per tant, caldrà disposar d’estudis més concloents que permetin la quantificació dels
danys.
El Sr. Clària informa que tenen previst realitzar un estudi amb nous plantejaments que permetin obtenir
altres resultats per tal de constar els danys. El nou estudi el faran els Srs. Jordi Fraxanet, tècnic
d’Agroxarxa i Lluis Palomera, veterinari de les ADS apícoles catalanes.
El Sr. Clària es refereix a les dades dels preus que ha presentat la Sra. Lao, li sobta el increment del
preu de la cera mentre que la mel es manté i considera que és conseqüència de què la cera és
difícilment adulterable, en canvi la mel és més fàcil la seva adulteració amb les mels importades i
provoca la baixada de preus. Així doncs, conclou el Sr. Clària, els problemes actuals del sector són la
importació de mel i xarops de tercers països, els fraus, pel que seria necessari disposar de mètodes
laboratorials per detectar barreges Acord 7.a
El Sr. Xifra, informa que el Serveis de Fraus de Catalunya fa campanyes per detecció de barreges en
mel. El Sr. Clària de la Unió de Pagesos li respon que a Espanya són difícilment detectables els fraus
i considera que el sector hauria de fer un esforç important per tal de valoritzar la mel produïda a
Catalunya que comportaria una millora dels preus, tot i que caldria valorar també el possible efecte dels
aranzels a les exportacions a USA. Acord 7.b
La Directora coincideix en que caldria impulsar iniciatives per divulgar i sensibilitzar dels beneficis de la
mel produïda a Catalunya pregunta si el sector té previst realitzar alguna actuació. Acord 7.c
El Sr. Clària de la Unió de Pagesos exposa que l’any 2017 el Parlament Europeu va elaborar un informe
pel qual aconsella als Estats incrementar els pressupostos al sector apícola en un 47,8% pel trienni
2020- 2023. Acord 7.d
Acords
1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior
1.a S’aprova, per unanimitat i sense esmenes, l’acta MEL/01/2017
1.b Unió de Pagesos (JM Clària) es queixa que s’ha convidat al Col·lectiu d’Abellaires i als
Apicultors Ecològics Associats perquè considera que no tenen la representació suficient per
ser tinguts en compte en aquesta Taula. La DG recull la queixa i es compromet a valorar-ho.
2. Sector Apícola: Recull estadístic
2 Unió de Pagesos (JM Clària) demana analitzar la incidència que pot tenir les importacions
del Mercosur (Argentina) i Bèlgica a Catalunya. El DARP (O. Lao) es compromet a afegir les
gràfiques de comerç exterior ( importacions i exportacions) amb les dades de l’Estat Espanyol per
la propera Taula sectorial.
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3. Programa Nacional Apícola: novetats
3.a El DARP (M. Alamos) es compromet a fer arribar al sector l’esborrany de decret de les bases
reguladores dels ajuts a la producció i comercialització de la mel, que s’haurà de modificar per
adaptar-la al Pla Nacional Apícola 2020-2022, per tal que en facin aportacions.
3.b Unió de Pagesos (JM Clària) demana al DARP que es revisi la compatibilitat de les línies
dels ajuts PIC amb els ajuts a la Millora de la Competitivitat de les Explotacions Agràries. J.
Xifra es compromet a passar-ho a la DG 02 (Subdirecció general de Planificació Rural).
4. Protocol de retirada d’arnes abandonades
4.a El DARP (J. Xifra) es compromet a fer arribar al sector el protocol d’eliminació d’arnes
abandonades modificat amb les aportacions realitzades durant la reunió de la Taula, per tal que
en facin les observacions que considerin, abans d’implementar-ho.
4.b El DARP (E. Guillaumes) es compromet a treballar el protocol d’eliminació d’arnes amb la
direcció general d’Agents Rurals, per la seva implicació en el mateix.
5. Ajuts al sector apícola
5.1. Ajuts al foment de la producció ramadera: PIC i POL
5.1a La Cooperativa Apícola Tarragonina (M. Gil) es queixa que a les Oficines Comarcals del DARP
no hi ha control de les explotacions inactives o que no han declarat el cens anual. El DARP
(M. Alamos) es compromet a revisar el protocol general d’ inactivació i baixa de les explotacions per
veure si s’adapta a les explotacions apícoles.
5.1b El DARP (M. Alamos) es compromet a estudiar la repercussió que pot tenir en la concessió
dels ajuts de PIC l’incompliment del requisit establert pel nou Pla Nacional Apícola de que els
laboratoris disposin de la certificació ISO en les tècniques utilitzades en les analítiques de la
mel. Per això farà les gestions oportunes amb els actors implicats (MAPA, associacions, Laboratori
Agroalimentari, etc.). Es donarà el retorn corresponent.
5.1c La Cooperativa Apícola Tarragonina (M. Gil) demana poder comunicar els cens anual dels
seus associats via telemàtica, per mitjà d’un fitxer que es pugui carregar a les aplicacions del
DARP. J. Xifra es compromet a que en la nova aplicació GTR es contempli aquesta eina, tot i que
no estarà disponible fins el segon trimestre 2020.
5.2. Resum pagaments de la mesura agroambiental “Apicultura per a la millora de la
Biodiversitat”
5.2a Vist el balanç dels pagaments de 2015 a 2018 de l’ajut agroambiental Apicultura per a la millora
de la biodiversitat, el sector es queixa de molts apicultors han vist reduït l’import de pagament,
degut a la manca d’informació dels incompliments dels compromisos, i demana la revisió
dels expedients afectats. El DARP (P. Ricart) revisarà els expedients amb possibles casos
d’incompliments de distàncies, que hagin presentat recurs, tot i que puguin estar fora de termini si
es comprova que realment no existia un incompliment en aquest compromís, però no es pot fer el
mateix en el cas de manca de comunicació de moviments, ja que la comunicació s’havia d’efectuar
durant la campanya objecte d’ajut.
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5.2b Unió de Pagesos (JM Clària) demana finançament pel manteniment de l’APP de
comunicació de moviments de les arnes, que té un cost estimat de 3.000-5.000€/any. El DARP
(E. Guillaumes) es compromet a estudiar-ho malgrat que tots els temes informàtics de la Generalitat
es canalitzen a través del CTTI i no es fàcil incorporar eines informàtiques foranies a les oficials.
7. Torn obert de paraules
7.a Unió de Pagesos (JM Clària) demana que es realitzin analítiques per a la detecció de xarops
i altres productes que rebaixen la qualitat de la mel, i que constitueixen un frau alimentari. La
directora E Guillaumes es compromet a traslladar aquesta petició a la DG 06, concretament a la
subdirecció d’Inspecció i Control Alimentari, i recorda que es fan inspeccions d’acord amb una
anàlisi de risc, però que també s’actua en cas de denúncies per sospita de frau.
7.b El DARP (E Guillaumes) es compromet a investigar si el sector apícola està entre els afectats
pels aranzels anunciats pel President dels Estats Units, per tal de valorar la seva possible
repercussió.
7.c El sector demana al DARP que es realitzin accions d’informació i sensibilització als
consumidors referents als beneficis de les abelles i la mel. La directora E. Guillaumes es
compromet a estudiar, juntament amb l’Oficina de Premsa del DARP i la DG 06, accions de
divulgació, coincidint amb el Dia mundial de les abelles (20 de maig) i la Fira de Sant Ponç (11 de
maig), i demana pro-activitat al sector.
7.d Unió de Pagesos (JM Clària) es compromet a enviar al DARP l’informe referent a l’estat del
sector apícola de la Unió, elaborat pel Parlament Europeu.
7.e FCAC i Unió de Pagesos demanen la col·laboració del Cos d’Agents Rurals per col·locar
els paranys per capturar la vespa velutina. La directora E. Guillaumes proposa que aquest tema
es tracti en el marc de la Comissió Tècnica de la vespa velutina.
7.f FCAC i Unió de Pagesos demanen que es linki al nostre web i al de DTES el document
elaborat per la Diputació de Girona sobre la vespa velutina.
7.g El D. TES (R. Casanovas) demana al sector que li faci el retorn dels resultats obtinguts
amb el material entregat per la lluita front la vespa velutina. El sector s’hi compromet a fer-ho.

Sense cap altre tema a tractar per part dels assistents, la Directora general dóna per finalitzada la reunió
quan són les 13:45 hores.

La responsable de Gestió Telemàtica Ramadera,

Vist i plau

La directora general
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