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 l’Oli d’oliva
Identificació de la sessió
Número de referència: OLI/01/2020
Data: 22/06/2020
Lloc: Virtual / Teams
Horari: 16.00 h / 18.30 h
Ordre del dia
1. Aprovació si escau de l’acta de la reunió anterior
2. Anàlisis estadístic de la situació del Sector de l’oli d’oliva: producció, mercats i preus
3. Presentació del Pla estratègic de l’Oli d’oliva
4. Novetats en Sanitat Vegetal:
4.1. Xylella fastidiosa
4.2. Productes fitosanitaris per al control de la mosca de l’olivera
5. Actuacions de desplegament del Decret 153/2019 de gestió de la fertilització
6. Ajuts als productors destinats a pal·liar els efectes econòmics de la crisi del Covid-19
7. Projecte europeu POCTEFA TRANSGROWTH
8. Torn obert de paraules
Assistents
Representats del sector
UNIÓ DE PAGESOS: Jordi Pascual, Ramon Moix i Eva Morera
JARC: Lluís Gaya, Gemma Comajuncosa i Sisco Esquerda
FCAC: Antoni Galceran, Damià Rodríguez i David Casadevall
ASSOCIACIÓ CATALANA D’ALMASSERERS I ENVASADORS: Antoni March, Francesc Teixidó i
Josep M Salvat
DOP LES GARRIGUES: Enric Dalmau i Pilar Pardell
DOP SIURANA: Antoni Galceran i Montserrat Gelonch
DOP OLI TERRA ALTA: Josep Pere Colat i Candelària Andreu
DOP BAIX-EBRE- MONTSIÀ: Josep Lluis Cardona, Marina Soler i Jaume Roe
UNIÓ CORPORACIÓ ALIMENTÀRIA: Josep Maria Buqueras
Representants del DARP
CONSELLERIA
L’Hble. Consellera: Teresa Jordà (co-presideix la reunió)
DIRECCIÓ GENERAL D’AGRICULTURA I RAMADERIA
La directora general d’Agricultura i Ramaderia: Elisenda Guillaumes
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08007 Barcelona
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La subdirectora general d’Agricultura: Neus Ferrete
El cap del Servei de Sanitat Vegetal: Jordi Giné
El cap del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària: Jaume Boixadera
La coordinadora de Taules Sectorials: Ana Llansó (actua de secretària de la reunió)
DIRECCIÓ GENERAL DE DESENVOLUPAMENT RURAL
El Director General: Oriol Anson
El subdirector general de Gestió i Control d’Ajuts Directes: Valentí Marco
DIRECCIÓ GENERAL D’ALIMENTACIÓ, QUALITAT I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
El Director General Carmel Mòdol
El Sub-director general d’Indústries i Qualitat Agroalimentàries: Joan Gòdia
La Responsable de Distintius de Qualitat: Yolanda Morcillo
El cap del Servei de Regulació de Mercats Agroalimentaris: Adolfo Tris
SECRETARIA GENERAL
La cap del Servei d’Estadística i Preus Agroalimentaris (e.f.): Cristina Fumanal
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A Barcelona
El director: Josep Pena
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A DARP A Girona
La directora: Elisabet Sánchez
La Responsable de Gestió Telemàtica Ramadera: Anna Martell
DEPARTAMENT DE TES - Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural
El cap del Servei de Fauna i Flora: Ricard Casanovas Urgell
Desenvolupament de la reunió
Prèviament a l’inici de la reunió, la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes,
estableix el funcionament de la reunió virtual. Durant el transcurs de les intervencions i/o presentacions
es podran formular preguntes i demanar paraula a través del xat. Finalitzada la presentació, o en el
moment que cregui oportú d’acord amb el nombre de dubtes o preguntes, s’obrirà torn de preguntes.
S’inicia la reunió quan passen 5 minuts de les 16.00 h, amb les salutacions i benvinguda als assistents
per part de l’Honorable Consellera Teresa Jordà i de la Directora general.
L’HC destaca el valor de l’oli d’oliva en la nostra cultura i el descriu com el producte de qualitat més
característic i essencial de la cuina mediterrània, que alhora és sinònim d’una bona alimentació, sana i
nutritiva, encara més apreciada durant aquests mesos de confinament per part de la ciutadania.
La pandèmia del COVID-19, ha demostrat el valor del producte local, sostenible, sà, i de qualitat i des
del DARP sempre es recolzaran aquests productes de qualitat diferenciada, com és l’oli d’oliva, perquè
constitueixen eines de valorització, ordenació i aprofitament dels recursos del nostre país, bàsiques per
la dinamització de les nostres comarques, generant la riquesa que necessiten.
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L’HC manifesta la voluntat del DARP en defensar i consolidar els nostres productes de qualitat i
proximitat, com l’oli d’oliva, i les cadenes curtes de comercialització, a través del suport a plataformes
logístiques per facilitar aquests circuits curts de comercialització, per aconseguir un accés més directe
entre productors i consumidors. Un cop més-diu- la pandèmia ha posat de relleu que quants menys
intermediaris tenim a la cadena de valor, més bé es poden guanyar la vida els productors i més
accessibilitat té la ciutadania a productes sans, de qualitat i de proximitat a uns preus accessibles a
tots.
L’HC anuncia que es farà un Pla d’Acció per al sector de l’oli d’oliva, amb 6 objectius bàsics:
1. Mapejar el sector de l’oli català per estratègies de negoci
2. Buscar solucions competitives per a cada tipus d’empresa i territori productiu
3. Analitzar iniciatives d’èxit, nacionals i internacionals
4. Definir les estratègies de diferenciació cap al mercat
5. Identificar noves iniciatives empresarials en el sector de l’oli d’oliva i acompanyar-les en el seu
desenvolupament
6. Potenciar la comercialització de l’oli en formats que afegeixen encara més valor al producte
final
L’HC manifesta que la voluntat del DARP és entomar aquest Pla des de la co-governança que
caracteritza al Govern, i només des de l’empatia i les sinèrgies i co-responsabilitat de tots podrem donar
resposta a tots els reptes que se’ns plantegin en aquest Pla. Aquest Pla només tindrà èxit si el sector
se’l fa seu; hem de ser capaços de desplegar-lo conjuntament.
L’HC destaca que durant aquesta pandèmia, el sector agroalimentari ha estat l’únic sector que ha
demostrat tenir una estructura sòlida de país, i l’oli d’oliva té molt a veure. El Govern ha vist que esdevé
un sector essencial i, com a cap del DARP, es compromet a lluitar sempre perquè tingui el tractament
econòmic que necessita per part del Govern.
1. Aprovació si escau de l’acta de la reunió anterior
Per unanimitat dels assistents, i sense cap aportació a l’acta anterior, es dóna per aprovada l’acta de
la reunió del passat 28/05/2019, referenciada amb el codi OLI/01/19.
2. Anàlisis estadístic de la situació del Sector de l’oli d’oliva: producció, mercats i preus
La directora general, Elisenda Guillaumes fa un breu apunt sobre la “Hoja de Ruta del sector del aceite
de oliva” elaborada pel MAPA, que els van presentar la setmana passada en una reunió de coordinació.
Segons dades del MAPA, quan entrin en plena producció una sèrie de plantacions intensives arreu de
l’estat espanyol que ara no estan, es calcula que en anys bons estarem al voltant d’una disponibilitat
d’oli d’oliva de 2,3-2,5 milions de tones al conjunt de l’Estat espanyol, i per tant serà el primer productor
mundial. Com el consum mundial està bastant estable a nivell mundial, al voltant de les 3 milions de
tones, s’evidencia un desequilibri entre l’oferta i la demanda, cosa que provoca el descens dels preus.
Per això des del MAPA han dissenyat aquest full de ruta, amb 3 objectius bàsics:
1. Afavorir l’ajust entre l’oferta i la demanda
2. Millorar la traçabilitat, la informació al consumidor i la segmentació del mercat
3. Nova PAC (mesures de suport)
La directora diu que el MAPA està treballant en aquest full de ruta i encara no està disponible informació
escrita al respecte. El MAPA en farà difusió quan el tingui finalitzat. Passa la paraula a la Sra. Fumanal.
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La Cap del Servei d’Estadística i Preus Agroalimentaris, Cristina Fumanal, presenta el recull estadístic
del sector de l’oli d’oliva elaborat pel Gabinet Tècnic del DARP, amb dades de superfícies, produccions
i existències, comerç exterior, preus i consum a les llars, d’acord amb la presentació que s’adjunta i
passa a formar part d’aquesta acta:
Punt
2-RECULL_OLI_2020_JUNY.PDF

Algunes dades a destacar:
-

Tarragona produeix un 70% de l’oli d’oliva verge de Catalunya i Lleida un 25%
Catalunya produeix un 3% del total de la producció estatal d’oli d’oliva verge (34.331 tn en 109.315
ha en 2019)
Espanya produeix un 61% de la producció de tota l’UE d’oli d’oliva verge
Les exportacions, en tones, han pujat l’any 2019 (122.828 t) respecte el 2018 (103.993 t), però en
milions d’euros han baixat per la davallada del preu. S’exporta principalment a Itàlia, França i EUA.
Els preus percebuts pel pagès i els preus en llotges han baixat considerablement en totes les
categories
El consum a les llars catalanes el 2019 té una tendència lleugerament a la baixa respecte el 2018

3. Presentació del Pla estratègic de l’Oli d’oliva
El director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Carmel Mòdol, informa, que el
Consell de Direcció del DARP va aprovar tirar endavant un Pla d’Acció de l’Oli d’oliva, tal i com ha
anunciat l’HC que, tenint en compte tots els paràmetres que es consideren en funció de la diversificació
del sector, contingui un seguit de mesures acordades entre tots, i que aquestes s’arribin a dur a terme.
En la presentació exposada pel Director, que s’adjunta i que passa a formar part de l’acta, es detallen
la justificació del Pla, els seus objectius, i la metodologia que es seguirà per dur-ho a terme.
El Pla estarà estructurat en 4 fases:
1. Diagnosi del sector, basada en un anàlisi quantitatiu, un anàlisi DAFO i un anàlisi de
sostenibilitat del sector
2. Creació de grups de treball amb agents i experts, per valorar els reptes i les potencialitats del
sector
3. Definició del Pla d’Acció, amb les línies d’actuació, mecanismes per desenvolupar dites
actuacions i fixació d’indicadors de seguiment del Pla.
4. Activació del Pla i seguiment, mitjançant la calendarització, definició de responsables i agents
implicats i seguiment dels indicadors establerts.
Un cop exposats els fonaments del Pla, el director Carmel Mòdol demana a la Taula Sectorial el vistiplau
per tirar endavant l’elaboració del Pla d’Acció de l’Oli d’oliva. Acord 3a
Punt 3-_Pla d'accio
del sector de l'oli d'oliva.pdf

DOP Les Garrigues (E. Dalmau) manifesta que lo més important és aconseguir augmentar el consum
d’oli de qualitat i diferenciat i per això cal promoció, sinó no hi ha res a fer. Demana al DARP suport en
aquest sentit. Acord 3a
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JARC (S. Esquerda) manifesta el seu desig que aquest cop el Pla funcioni. C. Mòdol diu que depès de
tots nosaltres, de tots i cadascun dels actors implicats; si el sector no es mou, no funcionarà. Les
mesures s’acordaran entre tots i si hi ha alguna cosa que no està clara, s’ha de dir que no, perquè el
Pla no ha de generar incertesa o frustració; ha de servir per dinamitzar el sector assolint, buscant
sortides complementàries per als diferents tipus d’olis per valoritzar el sector, donant una resposta
integral; el ritme el marcarà el sector. Des d’aquesta legislatura, les coses no es deixen al calaix,
s’intenta tirar-les endavant i com a mostra el Pla estratègic de l’Alimentació de Catalunya.
Unió de Pagesos (J. Pascual) manifesta la seva preocupació pel grau de competència que hi ha entre
el propi sector. C. Mòdol demana al sector que tingui la suficient visió per competir amb els de fora,
valoritzant el nostre producte i recorda que els joves han de poder mirar el futur amb esperança.
J. Pascual considera que cal donar a conèixer al consumidor que el consum per càpita d’oli a està al
voltant de 10 litres/persona/any i que val la pena consumir-lo de qualitat per la poca diferencia de preu
que suposa. C. Mòdol respon que s’insistirà en la promoció en aquest sentit.
La FCAC ( A. Galceran) dóna suport al Pla d’Acció, però mirant de trobar la part comú que pugui ajudar
a tothom, com poden ser unes bones estratègies de comercialització i promoció del consum. Afegeix
que Catalunya té un consum de 80.000 tones d’oli i només es produeixen 30.000 tones; per tant, hi ha
molt de recorregut per fer.
Finalment, per unanimitat, s’aprova tirar endavant el Pla d’Acció de l’Oli. Acord 3b
El director general C. Mòdol, recorda que si algú té estocs d’oli, hi ha a la seva disposició un ajut per
fer donacions al Banc dels Aliments, i fins el moment, han arribat molts pocs litres d’oli.
4. Novetats en Sanitat Vegetal
4.1. Xylella fastidiosa
El cap del Servei de Sanitat Vegetal, Jordi Giné, explica a la Taula la situació actual de la Xylella
fastidiosa a la UE i el risc d’introducció a Catalunya en base a la situació en les diferents zones de
l’Estat espanyol on s’ha detectat algun focus. També informa sobre les mesures a prendre en cas que
es detectés un focus a Catalunya, d’acord amb la Decisió (UE) 2015/789 (aprofita per informar que
s’està debatent una nova decisió al respecte) així com les mesures preventives que s’han pres des del
DARP per evitar l’entrada de la malaltia a Catalunya, amb el suport de la presentació que s’adjunta i
que passa a formar part d’aquesta acta:
Punt 4.1-XYLELLA
OLIVERA.pdf

4.2. Productes fitosanitaris per al control de la mosca de l’olivera
El cap del Servei de Sanitat Vegetal, Jordi Giné, informa que la Comissió Europea està retirant molts
productes fitosanitaris generalistes i cada cop està sent més restrictiva i exigent a l’hora d’autoritzar
productes fitosanitaris, moltes vegades per manca dels estudis que exigeix a les empreses que els
fabriquen. I els productes per la lluita contra la mosca de l’olivera és un clar exemple. Així, ja es va
retirar el Imidacloprid al desembre de 2018, el juliol de 2020 ja no es podrà aplicar el Dimetoat i al febrer
de 2021 es retirarà el Tiacloprid.
J. Giné, explica que no és gens fàcil consultar la llista de productes autoritzats al web del Registre de
productes fitosanitaris del MAPA, però el Ministeri està millorant el registre perquè és conscient
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d’aquesta mancança i s’espera que quan estigui finalitzat sigui més operatiu que el sistema actual. Per
part del DARP s’ha insistit diverses vegades al respecte.
El Servei de Sanitat Vegetal ha fet una llista, que figura a la presentació que s’annexa a l’acta, amb tots
els productes fitosanitaris autoritzats contra la mosca de l’olivera. Enguany, queden més productes
adulticides que larvicides.

J. Pascual manifesta la problemàtica que hi ha actualment amb l’olivera ecològica, atès que amb el
caolí no és suficient, atès que a partir de mitjans de setembre deixa de funcionar el seu efecte. Pregunta
si es podrien utilitzar feromones de confusió sexual a l’olivera com a la vinya, que funcionen molt bé. J.
Giné, diu que aquí hem de recordar que la mosca és un dípter i en el cas de la vinya lluitem contra un
lepidòpter i no és el mateix. El sistema de captura massiva va bé per al control de la mosca de l’oliva,
però arriba un moment que per més trampes es posin cal reforçar moltes vegades amb algun tractament
insecticida, tot i que s’ha pogut acabar amb els tractaments aeris tradicionals a les Terres de l’Ebre,
substituïts per la captura massiva amb atraients ficats dins trampes en zones extenses.
5. Actuacions de desplegament del Decret 153/2019 de gestió de la fertilització
El cap del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària, Jaume Boixadera, informa
que el Decret 153/2019 ha comportat una sèrie de canvis per als productors d’oli d’oliva en relació al
anterior Decret (136/2009) que regulava matèries similars. A Catalunya, les plantacions d’oliveres es
troben tant en zona vulnerable com en zona no vulnerable, però al adoptar un programa d’actuació
reforçat, davant del fet de no assolir les millores necessàries de la qualitat de l’aigua, i davant de la
pressió de la Comissió Europea amb la seva Carta d’emplaçament per incompliment de la Directiva
Nitrats, les obligacions als pagesos de l’oli s’han incrementat substancialment.
Els principals canvis pel sector són:
• Obligació de presentar la Declaració Anual de Nitrogen (DAN) a les explotacions agrícoles aquest
any 2020 i, conseqüentment, de portar un Llibre de Gestió de la Fertilització per garantir la
traçabilitat dels fertilitzants orgànics
• Extensió a Zones No declarades Vulnerables de certes obligacions (períodes d’aplicació de les
dejeccions ramaderes, dosis,...) de Zones Vulnerables, encara que de una manera menys exigent
• Disposar d’un assessor en fertilització a les explotacions més grans; a partir del juliol d’enguany,
per a les explotacions en ZV, i a partir del juliol del 2021 per a la resta del territori
• Noves obligacions en la gestió que els poden afectar: incorporar les dejeccions ramaderes dins
del sòl (prohibició del ventall en l’aplicació de purins), limitacions en volum, temps i ubicació dels
apilaments temporals, etc.
La informació més detallada es pot consultar a la presentació que s’adjunta, i que passa a formar part
d’aquesta acta:
Punt
5_Decret153-2019 Modalitat compatibilitat.pdf

La DG E. Guillaumes, recorda que aquest Decret ha estat molt treballat i que des del DARP s’ha fet
una amplia campanya de difusió arreu del territori, i es continuarà fent, sobre tot per la vessant dels
agricultors, atès que els ramaders ho tenen més interioritzat. Acord 5
CR Terra Alta (JP Colat) es mostra preocupat per com afecta el nou Decret als petits productors, atès
que se’ls complica molt la gestió derivada.
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6. Ajuts als productors destinats a pal·liar els efectes econòmics de la crisi del Covid-19
El Sub-director general d’Indústries i Qualitat Agroalimentàries, Joan Gòdia, exposa als assistents que
es tracta d’un ajut d’estat pensat amb un doble objectiu: per una banda, per compensar la pèrdua dels
canals habituals de comercialització que han patit els petits productors agroalimentaris a causa de la
crisi de la COVID-19, i per altra banda compensar la pèrdua de poder adquisitiu dels sectors socials
més desfavorits, deguda a l’aturada econòmica, donant com a resultat aquest ajut als productors per
la donació de productes a la Fundació del Banc d’Aliments de Catalunya.
La dotació pressupostària és de 4 milions d’Euros, dels que se’n poden beneficiar els productors
agrícoles, SAT o cooperatives que hagin presentat la DUN 2020, que hagin tingut unes pèrdues del
canal habitual de vendes superiors al 30% i que facin donacions al Banc d’Aliments entre el 20 de maig
i el 20 de setembre, o fins esgotar el pressupost, tenint en compte els límits de 4.000€/productor, 30.000
€/cooperativa i 4.000 €/soci i 30.000 €/SAT. Joan Gòdia assenyala que es tracta d’un ajut amb efecte
retroactiu i que inicialment, es podia sol·licitar fins el 20 de juliol i s’ha ampliat fins el 20 de setembre.
J. Gòdia informa que la setmana vinent és prevista la publicació de l’Ordre amb les bases reguladores
i la Resolució de la convocatòria per a la primera tanda de donacions (20 de maig al 20 de juliol) per
avançar el pagament i s’obrirà una segona convocatòria per a les donacions efectuades del 20 de juliol
al 20 de setembre.
J. Gòdia afegeix que el sector de l’oli ha mostrat el seu interès i s’han fet, i s’estan pensant fer, donacions
al Banc dels Aliments. Per establir els preus de referència dels productes donats, s’han tingut en compte
els preus establert pel Gabinet Tècnic del DARP per als mesos de maig i juny dels darrers 3 anys ,
aplicant un percentatge del 85 al 100% en funció de si els productors estan adscrits a la venda de
proximitat o estan inscrits al Consell Regulador d’una DOP, IGP, CCPAE o CCPI.
DOP les Garrigues, demana al subdirector que els avisi quan s’esgoti el pressupost. Acord 6
Per a qualsevol dubte, es pot consultar tota la informació al web del DARP, on hi ha un correu de
contacte ajutperibles.agricultura@gencat.cat, al qual es poden adreçar totes les consultes. Respecte
aquest ajut.
S’annexa a l’acta la presentació exposada:
Punt 6- Ajut palliar
pèrdues COVID19.pdf

7. Projecte europeu POCTEFA TRANSGROWTH
Yolanda Morcillo, tècnica de la Direcció general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries,
explica als assistents en què consisteix aquest Projecte europeu, aconseguit en la darrera convocatòria
d’Interreg POCTEFA, amb un pressupost total de 646.168,29 €. Està cofinançat al 65% pel Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i hi participen 3 socis: Catalunya (amb el 49% del
pressupost), França i Navarra.
L’objectiu principal és el foment de l’aparició i consolidació de noves iniciatives empresarials i la millora
de la qualitat dels productes en diversos sectors, en el cas de Catalunya , en el de l’oli d’oliva, i i per
això es presenta a questa Taula.
En la presentació que s’adjunta i que passa a formar part d’aquest acta, es detallen els objectius
específics, les actuacions previstes a Catalunya en el sector de l’oli d’oliva i el calendari previst per a la
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seva implementació, que s’ha vist afectat per la pandèmia del COVID-19, quedant aturat en la fase de
presentació als emprenedors del territori de l’anàlisi realitzat i identificació de propostes de noves
iniciatives empresarials a Catalunya (jornades de presentació, intercanvis d’experiències, visites de
camp, etc. Així es demana el consens del sector per ajornar aquesta presentació al febrer de l’any 2021
per no interferir en el període de tardor, quan el sector té més feina. També demana els hi demana que
si coneixen alguns emprenedors que puguin estar interessats, que els hi comuniquin a través de la
bústia de correu electrònica transgrowth.agricultura@gencat.cat, perquè des del DARP es posarien en
contacte amb ells. Acords 7a i 7b
Punt 7-Projecte
TRANSGROWTH.pdf

8. Torn obert de paraules
La DOP Les Garrigues manifesta el seu desacord en les campanyes de promoció dels productes
catalans del DARP, pel fet que no es distingeix entre els productes amb una diferenciació de qualitat,
com són els emparats per una DOP o IGP, de la resta, i demana que la promoció es dirigeixi a productes
de qualitat garantida. EL DARP (J Gòdia) li respon que en la campanya que s’inicia a la tardor sí que hi
haurà un apartat especial per als productes de qualitat diferenciada.
CR Terra Alta (JP Colat) es pregunta si hi ha previst fer un estudi sobre les conseqüències del COVID19, perquè entre que no han tingut l’oleoturisme, els preus i les pèrdues pel tancament del canal
HORECA, han provocat una situació molt complicada als productors, que han treballat de valent per
posar un producte de qualitat a l’abast del consumidor. A més, en cas dels productors ecològics, es
complica més, pel fet que només poden fer tractaments antifúngics amb coure, els quals s’han anat en
orris degut a la quantitat de pluges d’aquest any, fet que provocarà una collita escassa, al menys en la
Terra Alta i Terres de l’Ebre.
La DG E.Guillaumes respon que durant la pandèmia s’ha pogut veure la valorització de l’alimentació de
qualitat i de proximitat, i que aquesta tardor es realitzarà una campanya potent sobre el foment del
consum de productes de qualitat, com ho és l’oli d’oliva.
La subdirectora general d’Agricultura, Neus Ferrete, informa que Espanya té obert un expedient
informatiu arran de les denuncies de Green Peace en relació a l’elevada mortalitat d’aus provocada per
la pràctica de la recollida nocturna d’oliveres en règim súper intensiu. Arran d’aquest expedient, i per
incitació del MAPA, aquesta pràctica es va prohibir fins tenir un estudi que demostrés que no afectava
a les aus. Un cop realitzat l’estudi, amb les mesures disuassòries emprades, no s’ha pogut demostrar
Que la mortalitat disminueixi i, per tant, la recollida nocturna segueix estant prohibida.
JARC (S. Esquerda) mostra la seva preocupació pel fet que cada cop es va “collant “ més als productors
i els resulta molt difícil tirar endavant
ACORDS
Varis
1. S’acorda aprovar l’acta de la reunió anterior, OLI/01/2019, per unanimitat i sense esmenes.
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Pla estratègic de l’Oli d’oliva
3a

La DOP Les Garrigues (E Dalmau) demana que el Pla d’Acció faci èmfasi en l’anàlisi de mercat
i contingui mesures per incrementar el consum. El DARP es compromet a que abans
d’aprovar-se el Pla, es pactarà amb els sectors productor i comercialitzador les mesures
que ha de contenir.

3b DARP (C. Mòdol) i Sector (per unanimitat) aproven l’inici de l’elaboració d’un Pla d’Acció per
al sector de l’Oli d’oliva
Desplegament Decret 153/2019 de gestió de la fertilització
5

El DARP (E Guillaumes) es compromet a seguir realitzant jornades de difusió per a que tothom
sigui coneixedor del que disposa el Decret 153/2019 de gestió de la fertilització, sobre tot als
sectors agrícoles, atès que pot ser s’ha posat més èmfasi en els sectors ramaders.

Ajuts als productors destinats a pal·liar els efectes econòmics de la crisi del Covid-19 Ajuts
6

DOP les Garrigues, demana al subdirector que els avisi quan s’esgoti el pressupost. J. Gòdia
es compromet a fer-ho.

Projecte europeu POCTEFA TRANSGROWTH
7a

El DARP (A Castellví) demana al sector que presentin iniciatives per portar a terme dins el
Projecte POCTEFA TRANSGROWTH. El Sector s’hi compromet.

7b El DARP (A Castellví) i el sector, per unanimitat, acorden l’ajornament de la presentació al
territori (grups de treball) de l’anàlisi de les experiències realitzades en el projecte, prevista
inicialment per al segon trimestre d’enguany, posposant-la al període febrer fins l’abril de
2021, atès que durant la tardor el sector té molta feina.
Sense més temes a tractar, la directora general d’Agricultura i Ramaderia agraeix a tothom, sector i
administració, la seva presència i col·laboració en aquesta reunió de la Taula Sectorial i la dóna per
conclosa quan són les 18.33 h.
La secretària,
Ana Maria Llansó
Benito - DNI
46115244Z (AUT)

Signat digitalment per
Ana Maria Llansó Benito DNI 46115244Z (AUT)
Data: 2021.02.10 10:13:01
+01'00'

Coordinadora Tècnica de les
Taules Sectorials Agràries

Vist i plau,
Maria Teresa
Jorda Roura DNI 43629157C
(SIG)

Vist i plau,
Signat digitalment

Elisenda
per Elisenda
Guillaumes
Guillaumes Cullell DNI 43627998B (SIG)
Cullell - DNI
2021.02.10
43627998B (SIG) Data:
10:39:06 +01'00'

Signat digitalment per
Maria Teresa Jorda
Roura - DNI
43629157C (SIG)
Data: 2021.03.02
15:21:22 +01'00'

Honorable Consellera

Directora general

Annexos a l’acta (presentacions/documents)






Recull estadístic
Xylella fastidiosa
Decret 153/2019 Gestió fertilització
Projecte Transgrowht
Pla d’Acció de l’Oli d’oliva
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