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’Oví i Cabrum
Identificació de la sessió
Número de referència: OC/01/2020
Data: 18/06/2020
Lloc: Virtual / TEAMS
Horari: 16:07-19:47 hores
ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior
2. Mesures COVID-19:
2.1. Ajut a la pèrdua de renda motivada dels productors d’oví/cabrum, per les
conseqüències de la situació d’alarma provocada per la Covid-19 (RD 508/2020)
2.2. Ajuts als productors destinats a pal·liar els efectes econòmics de la crisi de la Covid19 (mitjançant donacions al Banc d’aliments
2.3. Plataformes de comercialització: #AlimentsDeProp
3. Ajuts directes: Informació 2019 i novetats 2020
4. Festa del xai. Actuacions DARP
5. Novetats en la Gestió Telemàtica Ramadera (GTR):
5.1. Posada en funcionament del mòdul del Registre d’Explotacions ramaderes (RER)
5.2. Posada en funcionament del mòdul d’oví i cabrum
6. Informació sobre els Programes sanitaris del bestiar oví i cabrum
7. Traçabilitat al llarg de la cadena de valor
8. Actuacions de desplegament del Decret 153/2019 de gestió de la fertilització
9. Torn obert de paraules
ASSISTENTS
Representats del sector
UNIÓ DE PAGESOS: Brigitte Garolera, Josep Puig, Francesc Molins i Joana Rull
JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya): Josep de Ros i Alberto Alcañiz
ASFAC (Associació Catalana de Fabricants de Pinsos): M. Carme Soler i Pere Borrell
FECIC (Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies): Ignasi Pons
GREMSA-ANAFRIC: Carolina Cucurella
Federació Catalana de Carnissers i Cansaladers-Xarcuters: Enric Torrent i Alfons Navarra
Excusen assistència: Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)
Convidats
ARCC (Associació de Ramaders de Cabrum de Catalunya): Míriam Grasa, Marc Morell i Andreu
Padrisa.
FECOC (Federació d’Entitats Catalanes d’Oví i Cabrum ): Xavier Ribera, Ramon Bach, Joaquim
de Ros i Josep Miquel Jornet
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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: Joaquim Xifra
La coordinadora de Taules Sectorials: Ana Llansó
La cap del Servei de Prevenció en Salut Animal: Mercè Soler
La cap del Servei d’Ordenació Ramadera: Montse Álamos
El cap del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària: Jaume Boixadera
La cap de la Secció de Vigilància, Lluita i Control de les Malalties dels Animals: Irene Mercader
La responsable de GTR (e.f.): Anna Martell (actua de secretària de la reunió)
DIRECCIÓ GENERAL DE DESENVOLUPAMENT RURAL
La cap del Servei de Coordinació d’Ajuts i Registres: Anabel Aguilar
DIRECCIÓ GENERAL D’ALIMENTACIÓ, QUALITAT I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
La sub-directora general d’Inspecció i Control Agroalimentari: Glòria Cugat
El sub-director de Qualitat i Indústries Agroalimentàries: Joan Gòdia
L’inspector de la subdirecció general d’Inspecció i Control Agroalimentari: Pere Garrido
SECRETARIA GENERAL
La tècnica del Gabinet Tècnic: Olga Lao
SERVEIS TERRITORIAL DEL DARP A BARCELONA
La cap del Servei de Coordinació i Gestió Territorial: Marta Esparza
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A GIRONA
La directora dels Serveis Territorials: Elisabet Sánchez
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A LA CATALUNYA CENTRAL
El director dels Serveis Territorials: Ramon Lletjos
Altres representants convidats
AGENCIA CATALANA DEL CONSUM (ACC)
La directora de l'Agència Catalana del Consum: Elisabet Abad
PRODECA
La tècnica de l’Àrea de Solucions Sectorials - Sector Gastronomia: Laura Martí
DEPARTAMENT DE SALUT/AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA (ACSA)
La responsable de Coordinació Interadministrativa: Raquel Arpa
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DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
El cap del Servei de Fauna i Flora: Ricard Casanovas
________________________________________________________________________
Desenvolupament de la reunió
La directora general d’Agricultura i Ramaderia, Sra. Elisenda Guillaumes, presideix la reunió que
s’inicia quan són les 16,07 hores, agraint l’assistència als participants i explicant el funcionament
de la reunió en videoconferència per l’eina MICROSOFT TEAMS. Tot seguit, comenta que es
procedirà a gravar la sessió per tal de facilitar l’elaboració de l’acta pel que pregunta als assistents
si donen la seva conformitat. Ningú es manifesta en contra.
En relació amb l’ordre del dia enviada a la convocatòria de la reunió, la directora informa que
s’han afegit dos punts nous (“7.Traçabilitat al llarg de la cadena de valor” que serà presentat per
responsables dels diferents departaments implicats en la traçabilitat des de la granja fins al
consumidor (DARP, ACSA i ACC) i “8. Actuacions de desplegament del Decret 153/2019 de
gestió de a fertilització” que explicarà el Sr. Jaume Boixadera) i que, per temes d’agenda els
punts 4 i 7 es presentaran a l’inici de la reunió.
Elisenda Guillaumes destaca que el sector ha patit greument les conseqüències de la pandèmia,
i per això el MAPA va aprovar un ajut a la pèrdua de renta que serà complementat pel DARP fins
a un màxim de 12 €/femella reproductora.
A continuació la directora, recorda que resta pendent de tractar a la Taula la reorganització de
les ADS del sector oví i cabrum, eines fonamentals de control sanitari i d’assessorament global,
i informa que actualment la Direcció General hi treballa, i tot seguit informa que properament
s’iniciarà el Pla de Ramaderia Sostenible que inclou la ramaderia extensiva fins a la intensiva
amb la finalitat d’incrementar la viabilitat futura del sector. Acord 2
Dins aquest Pla, hi ha l’acció de foment de petits escorxadors de proximitat, diu Elisenda
Guillaumes, i es refereix al Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) BCN
Smart Rural, iniciativa de la Diputació de Barcelona , que té com a finalitat impulsar estratègies
econòmiques i empresarials en l’àmbit rural a la Catalunya Central, i que preveu executar
enguany un escorxador mòbil que donarà servei a la demarcació, i altre un escorxador a Moià.
Malgrat que encara no s’ha publicat el Reial Decret de flexibilització del MAPA que permetrà el
transport de la carn en calent, permetran donar cobertura legal a aquesta activitat, de moment
com a prova pilot. http://www.desenvolupamentrural.cat/es/mas_iniciativas/projecte-pect-bcnsmart-rural
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior
Per unanimitat dels assistents a la Taula, i sense esmenes, s’aprova l’acta de la reunió anterior
del 16 de novembre de 2018, Ref. OC/01/2018 . Acord 1
7. Traçabilitat al llarg de la cadena de valor
La directora general fa una breu introducció referint-se als procediments establerts en els
diferents departaments competents en el control de la cadena des de la granja fins el consumidor:
DARP, l’ACSA i Dep. de Consum.
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Mercè Soler, cap del Servei de Protecció en Salut Animal del DARP, informa que els animals de
les espècies oví i cabrum de menys de 12 mesos d’edat, amb destí a sacrifici, s’identifiquen
mitjançant cròtals amb la marca oficial de l’explotació, i els animals reproductors, abans dels 6
mesos de vida, s’identifiquen amb 2 cròtals amb numeració individual i identificador electrònic
(bol ruminal). Així mateix els ramaders formalitzen el llibre de registre i aquesta informació
s’integra en les bases de dades informatitzades REGA (Registre d’explotacions), RIIA (Registre
d’identificació individual) i REMO (Registre de moviments), alhora que tots els moviments dels
animals van emparats per un document de moviment Guies (CSM) o autoguies (DST) on figura
l’explotació d’origen, el destí i el nombre d’animals. S’adjunta la presentació exposada:

Punt 7-SGRAMidentificació i moviments oví-cabrum.pdf

Seguidament, en Pere Garrido, inspector de la subdirecció general d’Inspecció i Control
Agroalimentari del DARP informa que els controls que es realitzen en relació a la traçabilitat de
la qualitat agroalimentària es regulen en la Llei 14/2003 de Qualitat Agroalimentària, la Llei 6/2019
de Calidad Alimentaria espanyola i, en Reglaments de la Unió Europea. El Sr. Garrido fa la seva
presentació en suport informàtic que s’adjunta i destaca el següent:
Els controls del sistema de traçabilitat tenen com a finalitat comprovar la veracitat i exactitud de
l’etiquetatge, els documents d’acompanyament, els documents comercials la publicitat i la
presentació dels productes alimentaris i per tant es basen en:
 La identificació dels productes amb l’etiquetatge reglamentari.
 Els registres dels productes per correlacionar el producte correctament.
 La documentació d’acompanyament en el transport.
En cas de productes d’origen animal, s’apliquen els requisits específics del R(UE) 931/2011, que
fa referència a la descripció exacta del producte, quantitat, nom i adreça de l’empresa alimentària
expenedora i de la receptora, lot i data d’expedició. En concret, i pel R(UE) 1337/2013, en la carn
d’oví i cabrum cal fer constar el país de cria i sacrifici en l’etiquetatge e la carn.
Des de la subdirecció general, informa el Sr. Garrido, s’efectua el control de la traçabilitat a nivell
d’escorxador, sala de desfer i magatzem distribuïdor. Les principals irregularitats detectades són
en el etiquetatge de la carn i el sistema de traçabilitat.

Punt 7- SGICTRAÇABILITAT TAULA SECTORIAL OVÍ v23 juny.pdf

Joana Rull de la Unió de Pagesos consulta quins són els tipus d’irregularitats detectades pels
inspectors de fraus. P. Garrido li respon que sovint són la incorrecta indicació del país d’origen
i/o cria, i que no es transmet correctament la informació entre els diferents operadors de la
cadena. Glòria Cugat, subdirectora general d’Inspecció i Control Agroalimentari, intervé per
remarcar que els controls de la Subdirecció s’efectuen en base a un anàlisi de risc del frau, per
tant no es pot interpretar com a representatius del sector.
Carolina Cucurella de GREMSA-ANAFRIC pregunta si les irregularitats detectades han generat
expedients sancionadors. P. Garrido respon que s’apliquen les sancions d’acord de la normativa.
G. Cugat afegeix que generalment les irregularitats són derivades de la dificultat de confecció de
lots en els establiments, més que un frau, i que també es detecten problemes de transmissió de
la informació entre baules.
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Raquel Arpa, responsable de Coordinació Interadministrativa de la Subdirecció General de
Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
(ASPCAT), presenta el model de control oficial de la traçabilitat dut a terme per l’ASPCAT d’acord
a la presentació que s’adjunta a aquesta acta:
Punt 7(ACSA)Control traçabilitat Escorxadors.pdf

Aspectes a destacar de la seva intervenció:
- El control oficial a les indústries s’efectua en funció del risc de cada establiment i d’acord a
d’aquest s’apliquen els programes de control i vigilància, i les verificacions de l’eficàcia del
control oficial.
- En cas d’escorxadors, el control és diari (control ante i post mortem, i benestar animal). En
el control ante mortem es realitza revisió documental, origen i identificació animal i
observació dels animals per determinar l’aptitud dels animals pel sacrifici. En el control post
mortem es realitza la inspecció reglamentària garantint la traçabilitat de les partides
sacrificades, així com el dictamen d’aptitud de les carns i vísceres pel consum humà.
- Es disposen de procediments per garantir en tot moment la traçabilitat en els establiments.
Elisabet Abad, directora de l'Agència Catalana del Consum (ACC) explica el procediment aplicat
per l’ACC en els controls a la comercialització del producte, que es regulen en la normativa del
Codi de Consum. La finalitat dels controls, diu la directora, són donar garantia al dret a la
informació del consumidor i es basen en l’etiquetatge . Anualment, explica la directora, l’Agència
aprova un Pla d’Acció on es defineixen objectius concrets. Per exemple, enguany es va aprovar:
de març a juny, Campanya d’etiquetatge del peix, i de setembre a desembre: Campanya de la
carn, que han estat ajornades per la COVID-19 i que seran reactivades un cop millori la situació.
E. Abad informa que la metodologia de l’ACC és, en primer lloc treballar en la coordinació amb
el departament competent en la matèria i el sector productor; a continuació informar al sector
comercialitzador (grans superfícies i gremis de petits comerciants); posteriorment donar
publicitat; i, finalment, realitzar la inspecció en els punts comercialització del producte, amb
sanció, si escau. En aquest sentit, no es detecten generalment problemes en l’etiquetatge en les
grans superfícies però si en mercats i petits establiments. Per concloure, E. Abad recorda la
importància de les Campanyes de promoció dels productes locals i el consum responsable.
Brigitte Garolera de la Unió de Pagesos pregunta si a nivell d’escorxador l’ASPCAT pot garantir
la traçabilitat de les carns i on hauria de presentar una denuncia. R. Arpa li respon que qui ha de
garantir la traçabilitat de les carns és l’escorxador, ja que forma part de les seves obligacions i
que el veterinari oficial, a través dels programes d’inspecció, tant en l’ante-mortem com en el
post-mortem, comprova el compliment d’aquesta obligació de l’operador econòmic. G. Cugat
respon a B. Garolera que pot presentar la denuncia a qualsevol seu de l’administració i s’adreçarà
a l’òrgan competent.
Carolina Cucurella (GREMSA-ANAFRIC) exposa per al·lusions, que ni als operadors comercials,
ni als escorxadors els interessa realitzar canvis del producte, ni per interessos econòmics ni per
qüestions de responsabilitat civil i, lamenta que des de fa anys es parli de manca de traçabilitat
pel que, conclou C. Cucurella, si hi ha sospites de canvi, que es denunciï. Així mateix, manifesta
que al sector de la carn li preocupa, des de fa uns anys, la suplementació de productes derivats
de la carn per productes que no contenen carn. La directora Abad li respon que l’ACC sanciona
i que darrerament també s’ha detectat productes vegans que contenen productes càrnics i
productes amb informació incorrecta referida al tipus de carn a l’etiquetatge. C. Cucurella es
refereix al RD 474/2014 de derivats carnis, que regula les hamburgueses, dient que un associat
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seu, per elaborar hamburgueses sense cap altra ingredient li han posat una sanció, malgrat que
hamburgueses sense carn si que poden ser etiquetades amb aquesta denominació, pel que
manifesta el seu desacord.
A continuació, B. Garolera sol·licita informació referent a la situació de la marca “Xai Català” que
es va tractar en la darrera reunió de la Taula. La directora de l’ACC li respon que el passat gener
el Consell de Direcció de l’Agència va assolir el compromís de incloure dins el Pla d’acció de
l’any 2020 aquesta acció, en concret, dins la Campanya de la carn de xai, però degut a la
pandèmia ha estat posposada.
4. Festa del xai. Actuacions DARP
Montse Álamos, cap del Servei d’Ordenació Ramadera, presenta les actuacions informatives
realitzades enguany per tal de garantir que la celebració de la Festa del Sacrifici (data prevista
enguany, 31 de juliol) es desenvolupi sense riscos per la salut i el benestar dels animals, i amb
els protocols establerts. Continua explicant que juntament amb el Dep. de Salut enguany s’ha
elaborat un document amb mesures per prevenir contagis per la COVID-19 que serà enviat
properament als escorxadors i als responsables de les Federacions religioses.
Punt 4- Festa del
xai.pdf

Xavier Ribera de la FECOC exposa la importància de disposar de petits escorxadors de
proximitat per la viabilitat de les explotacions. Acord 4a
2. Mesures COVID-19
La directora general inicia aquest punt presentant al sub-director de Qualitat i Indústries
Agroalimentàries, Joan Gòdia i li pregunta si disposa d’informació referent a si s’ha inclòs, dins
el Decret de Venda de Proximitat, el xai nascut i criat a Catalunya, i l’estat de la campanya “Xai
de ramat”. J. Gòdia li respon que efectivament s’ha atès la petició del sector i ja figura inclòs dins
el Decret de Venda de Proximitat, i que s’està preparant una campanya de promoció de tots els
productes catalans, prevista pel mes de setembre.
2.1 Ajut a la pèrdua de renda motivada dels productors d’oví/cabrum, per les
conseqüències de la situació d’alarma provocada per la Covid-19 (RD 508/2020)
La cap del Servei d’Ordenació Ramadera, Montse Álamos explica que el MAPA ha aprovat un
ajut de mínimis (RD 508/2020) que es concedirà en concurrència competitiva i que s’articula com
a un complement del pagament per ovella i cabra i lliga l’ajut als beneficiaris de la DUN. Així
mateix a Catalunya es publicarà al juliol 2020 una ordre que estableix un complement de l’ajut i
es tramitarà separadament de la DUN per ser pressupost MAPA/DARP.
Els beneficiaris seran les persones físiques o jurídiques que hagin presentat DUN per l’any 2020
i siguin titulars d’una explotació d’oví/cabrum amb un nombre de femelles superior a 50 ovelles
o 30 cabres i hagin fet la declaració censal anual en el termini establert a la normativa. No serà
necessari fer una sol·licitud específica però si presentar una declaració responsable telemàtica
de no estar inclòs en algun dels supòsits d’exclusió de subvencions i si ha rebut o no altres ajuts
de mínimis. Altres requisits són haver comunicat moviments de sortida de l’explotació de almenys
0,6 xais/ovella elegible i any, així com la resta de comunicacions de moviments de sortida de
l’explotació a l’Oficina Comarcal del DARP a partir de l’1 de gener de l’any en curs.

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 6 de 13

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General
d’Agricultura i Ramaderia
El import màxim previst serà de 12 €/femella reproductora amb un màxim de 100 per espècie i
beneficiari, diu M. Álamos, i el termini de resolució és de 6 mesos. Tanmateix, s’han establert
criteris d’atorgament per tal de puntuar i ordenar per prioritats les sol·licituds admissibles, com
són la condició de jove agricultor i explotació prioritària. El pressupost que el MAPA destina a
Catalunya és 287.765€ i Catalunya amb fons propis aportarà 213.019€.
La tramitació es realitzarà mitjançant la comunicació per correu electrònic als possibles
beneficiaris on s’explicarà els requisits de l’ajut i les instruccions per l’accés al formulari per a la
declaració responsable, a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT).
Punt 2.1 Ajut ovi
cabrum [Modalitat compatibilitat].pdf

Joaquim Xifra , sub-director de Ramaderia, es mostra preocupat que es perdin recursos per no
haver sol·licitud expressa de l’ajut però si obligació de presentar la declaració responsable
d’acord a les bases del RD, així com l’obligatorietat de la presentació via telemàtica (OVT) pel
que demana al sector col·labori en fer-ne difusió.
Francesc Molins de la Unió de Pagesos es refereix als requisits de l’ajut, que són molt clars per
a les explotacions de producció de carn però no per les explotacions lleteres, malgrat que també
han sofert importants pèrdues econòmiques i considera que els requisits s’haurien de referir als
litres de llet i consulta si en algun article es contempla. Anabel Aguilar, cap del Servei de
Coordinació d’Ajuts i Registres, informa que els ajuts associats contemplen el 0,6 xais a efectes
de carn i l’equivalent a efectes de llet és 80 litres, pel que no queden exclosos.
B. Garolera de la Unió de Pagesos i A. Alcañiz (JARC) exposen que al món rural no es disposa
d’una correcta connexió digital pel que pot dificultar la presentació de la declaració responsable
i consideren que el tràmit es podria simplificar més. Acord 2a
B. Garolera de la Unió de Pagesos formula les següents preguntes: la quantitat màxima rebuda
pels ajuts de mínimis són 15.000€/3 anys o superior?, què passa si es comunica el moviment de
sortida inferior a 0,6 xais/femella elegible? i si s’aplicarà flexibilització. A. Aguilar informa que
enguany si hi ha flexibilització en els ajuts associats per motiu de força major evident (COVID)
pel que permetrà reduir sempre que un dels anteriors anys s’hagués complert.
X. Ribera (FECOC) considera que aquest ajut és una mesura molt poc efectiva per pal·liar els
dany de la crisi, i assegura que el MAPA va crear falses expectatives en l’import de l’ajut.
Finalment lamenta els preus als que van haver de vendre i que aquests no hagin repercutit en el
consumidor final.
2.2 Ajuts als productors destinats a pal·liar els efectes econòmics de la crisi de la Covid19, mitjançant donacions al Banc d’aliments
El sub-director general d’Indústries i Qualitat Agroalimentàries, Joan Gòdia, explica 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, 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

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 7 de 13

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General
d’Agricultura i Ramaderia
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
15.000€/productor i 75.000 €/cooperativa o SAT. J. 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 comenta que malgrat l’Ordre no ha estat publicada, pels productors que han fet les
donacions entre el 20 de maig i el 10 de juliol, el període de presentació de sol·licitud anirà del
13 al 20 de juliol i cobraran l’ajut al setembre, i el període de presentació de sol·licituds de la
segona convocatòria per a les donacions que s’efectuïn entre l’11 de juliol i el 20 de setembre,
serà del 21 al 28 de setembre.
Convé destacar, diu en J. Gòdia, que per tal que la carn arribi en correctes condicions de ser
distribuïda pel Banc d’Aliments, FECIC, ANAFRIC i el Banc van signar un conveni en que els a
escorxadors feinegen, congelen i transporten la carn.
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 o ser
adjudicatari de la Marca Q que reben, aquests últims el 100% de l’ajut.
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 2.2 Ajut
pal·liar pe`rdues COVID19.pdf

X. Ribera (FECOC) considera que és una bona mesura però en aquests moments no surt a
compte perquè el preu de mercat ha pujat i al retard del pagament. J. Gòdia informa que es
pagarà el més aviat possible i en tot cas abans de finals d’any.
2.3 Plataformes de comercialització: #AlimentsDeProp
Arrel de la pandèmia, diu E. Guillaumes, van sorgir diferents iniciatives disperses arreu del territori
i, amb la voluntat d’agrupar-les i fer-ne difusió PRODECA-DARP va elaborar #AlimentsDeProp.
Laura Martí, tècnica de l’Àrea de Solucions Sectorials - Sector Gastronomia de Prodeca presenta
la nova Plataforma de comercialització #AlimentsDeProp que neix en el moment en que per
l’estat d’alarma a causa de la COVID, els elaboradors i productors tenen problemes per treure la
seva producció, i alhora es crea un gran nombre d’iniciatives locals disperses que intenten posar
a disposició del consumidor els productes. Per tant, l’objectiu de la Plataforma és donar visibilitat,
incentivar la comercialització, disposar d’una eina de fàcil accés i endreçar l’oferta i la demanda,
amb el requisit que els productors estesin adherits a la Venda de Proximitat.
Inicialment, informa L. Martí, es va crear una llista de distribució per Twitter que es basava en un
taulell de compra-venda a temps real, però posteriorment es va crear una web que donava les
funcionalitats necessàries per aglutinar totes les iniciatives. S’adjunta la presentació:
Punt
2.3-AlimentsDeProp-Prodeca-160620.pdf
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B. Garolera de la Unió de Pagesos pregunta si la pàgina web seguirà activa un cop es retorni a
la normalitat. L. Martí respon que la pàgina seguirà però és una plataforma per passar a d’altres
iniciatives com per exemple el web Gastroteca.cat.
3. Ajuts directes: Informació 2019 i novetats 2020
Anabel Aguilar, cap del Servei de Coordinació d’Ajuts i Registres presenta un resum dels
pagaments d’ajuts dissociats (PB, PV, i C. Joves) de l’any 2019 als ramaders del sector oví i
cabrum, els quals ja han estat ja abonats en la seva majoria. Referent als ajuts associats de la
C-2019 informa que també han estat ja pagats, i recorda que en cada campanya hi ha sol·licitants
que no arriben a complir els requisits del 0,6 xais/femella elegible, pel que no reben l’ajut. L’import
unitari definitiu ha estat de 11,83 €/cap ovella, 8,61€/cabrum a muntanya, 7,03€/resta de cabrum,
i els drets especials dels 2014: 36,21€.
Respecte a la Campanya 2020, A. Aguilar informa que ha finalitzat el període de presentació
DUN el passat 15 de juny, i ja es disposen les primeres dades referents a les sol·licituds. Es
manté el nombre de sol·licituds respecte a les campanyes anteriors, diu A. Aguilar, i remarca
que estan previstes mesures de flexibilització dels controls a causa del COVID-10, i que
s’aplicarà d’ofici el concepte “Causa de força major” en tots aquells ramaders que incompleixin
en la C-2020, el requisit del llindar de producció, sempre i quan siguin nous o haguessin complert
amb el llindar mínim a alguna de les 3 campanyes anteriors. S’adjunta a l’acta la seva
presentació:
Punt 3 - Ajuts
directes.pdf

5. Novetats en la Gestió Telemàtica Ramadera (GTR):
5.1. Posada en funcionament del mòdul del Registre d’Explotacions ramaderes (RER)
Montse Álamos informa que recentment s’ha comunicat al sector, per la bústia de Taules
Sectorials, la posada en marxa d’aquest nou mòdul al sistema GTR, que permetrà realitzar la
tramitació del Registre d’Explotacions Ramaderes (RER) i la gestió de dades, telemàticament, i
recorda que per normativa, a partir del 2 d’octubre de 2020, totes les persones físiques i
jurídiques que portin a terme una activitat econòmica hauran d’adreçar-se a l’administració
telemàticament en tots els seus tràmits. L’accés al GTR es realitzarà mitjançant un link en el que
es podrà sol·licitar usuari i contrasenya per registrar-se i accedir sense certificat. Tanmateix i per
facilitar la tramitació, s’han elaborat manuals i vídeos tutorials. Acord 5
S’adjunta la presentació exposada:
Punt 5.1
GTR-RER.pdf

5.2 Posada en funcionament del mòdul d’oví i cabrum
Mercè Soler, cap del Servei de Protecció en Salut Animal, explica que està en elaboració un nou
mòdul pel sector oví i cabrum al GTR, que entrarà en funcionament l’any 2021 i que inclourà els
apartats següents:
 Usuaris ( ramader, escorxadors, veterinaris/àries).
 Identificació dels animals, gestió de baixes i cròtals, i actualització de cens.
 Gestió telemàtica de Moviments: trasllats per vida i sacrifici dins a Catalunya (DST i
CSM) , trasllats fora de Catalunya (CSM) i intercanvi intracomunitari (TRACES)
 Gestió sanitària: en una segona fase s’integraran els resultats i les qualificacions.
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S’adjunta la presentació:
Punt 5.2- GTR
mòdul Oví-cabrum.pdf

B. Garolera de la Unió de Pagesos pregunta si els talonaris de guies amb destí a escorxador
(DST) desapareixeran. M. Soler li respon afirmativament i que seran substituïts per guies
telemàtiques o prenumerades. La directora Guillaumes destaca que en d’altres sectors ja està
operatiu i el seu resultat és satisfactori.
J. Xifra remarca que aquest mòdul suposa un important salt qualitatiu en la traçabilitat del sector
oví i cabrum ja que permetrà gestionar millor la identificació individual dels reproductors i la
comunicació dels moviments, així com permetrà l’operativitat del ramader. La directora conclou
que el GTR és una important eina de comunicació entre els ramaders i l’administració.
6. Informació sobre els Programes sanitaris del bestiar oví i cabrum
M. Soler exposa que des de l’any 2018 Catalunya té la qualificació d’Oficialment Indemne de
Brucel·losi ovina i caprina (B. melitensis) i, tot i que es segueix realitzant la presa de mostres d’un
percentatge dels ramats, és molt important la vigilància passiva per la vigilància efectiva de la
malaltia que es realitza mitjançant l’estudi d’avortaments. Acord 6
Tot seguit, M. Soler exposa els tres Programes Sanitaris que actualment s’estan portant a terme:
a) Programa Tuberculosi (TB) en cabres de llet, és un pla pilot voluntari promogut per l’ADS
d’oví i cabrum de llet de Catalunya i compta amb 71 explotacions de les quals un 50%
estan qualificades T3.
Degut a un increment de brots confirmats l’any 2009 de TB en explotacions de cabres, explica
M. Soler, el DARP elabora el full de ruta per controlar i lluitar contra la TB caprina amb l’objectiu
d’eradicar la malaltia en cabrum de llet (per la seva repercussió en la venda de llet crua per a
formatges) i en una segona fase en explotacions de cabrum de carn.
b) Pla d’inspecció de TB en ovelles de llet: el control s’efectua a nivell de vigilància passiva
que es va iniciar l’any 2019 i compta amb 3 explotacions en seguiment.
c) Programa d’Agalàxia contagiosa en oví i cabrum, amb 10 explotacions participants: el
MAPA l’any 2018 va aprovar un programa voluntari de control i eradicació. El DARP
subvenciona les actuacions de les ADS.
Finalment M. Soler destaca que, com a projectes de futur, en primer lloc es treballa en reactivar
les ADS d’oví i cabrum perquè clarament és la millor eina de col·laboració entre ramaders i
veterinaris i que permet millorar la sanitat dels ramats i en segon lloc en establir un Programa
Oficial de TB en cabres de llet extensiu a tot el territori català.
Francesc Molins de la Unió de Pagesos pregunta si el Programa Oficial de TB en cabres s’iniciarà
properament i si serà voluntari o s’indemnitzarà. M. Soler li respon que el MAPA el volia iniciar
l’any 2021 però per la pandèmia s’ajornarà. La directora reafirma la voluntat del DARP d’iniciar
el Programa tant aviat com sigui possible econòmicament. F. Molins es mostra en desacord amb
el Programa voluntari aplicat fins ara.
Irene Mercader, cap de la Secció de Vigilància, Lluita i Control de les Malalties dels Animals
observa que cal definir clarament els objectius. A Catalunya des del 2009 es coneix la situació
real de la malaltia; per una banda hi havia la pressió de la normativa sanitària europea als
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productors de llet i per l’altra l’administració sense recursos que va intentar donar suport a
aquestes explotacions, i reconeix que el sector lleter ha participat molt activament per aconseguir
els seus objectius de qualificar els ramats. La directora afirma que el Programa oficial es pactarà
amb el sector.
Punt 6_Programes
sanitaris.pdf

8. 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 ramaders i agricultors
en relació al anterior Decret (136/2009) que regulava matèries similars. El nou Decret s’ha
publicat realment és 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 dels ramaders
s’han incrementat substancialment.
Els principals canvis pel sector són:



Millora de les gestió de les dejeccions en origen.
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.
 S’inclou aspectes col·laterals a la fertilització com són el risc sanitari, les males olors i
l’amoníac.
La informació més detallada es pot consultar a la presentació que s’adjunta, i que passa a formar
part d’aquesta acta:

2020-06.18_OVI_CA
BRUM_JB [Modalitat compatibilitat].pdf

9. Torn obert de paraules
B. Garolera exposa que a la zona dels Ports, i ara també a Boadella (Alt Empordà) s’observen
problemes de sarna que afecten a fauna cinegètica, que poden provocar problemes sanitaris.
Acord 3
Acords
Varis
1

S’aprova l’acta de la reunió anterior, referenciada amb el codi OC/01/2018 de data 16
de novembre de 2018, per unanimitat i sense esmenes.
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2

La Directora es compromet a presentar al sector la proposta del Pla de Ramaderia
Sostenible tan aviat sigui possible, que inclou accions adreçades a la viabilitat de la
Ramaderia Extensiva i Semi-Intensiva ovines.

3

La Unió de Pagesos demana que s’actuï urgentment en la fauna salvatge (cabres
salvatjades, cabirols, senglars,...) afectada per sarna, ja que poden afectar al bestiar
de les explotacions ramaderes. La Directora es compromet a informar del tema a la
Subdirecció general d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental i a la DG d’Agents Rurals
per tal de valorar una prospecció.

Mesures COVID-19
2a

El sector (Unió de Pagesos i JARC) demanen que per problemes de cobertura digital en
el mon rural, la declaració responsable que s’haurà de presentar per l’ajut a la pèrdua
de renda motivada per les conseqüències de la situació d’alarma provocada pel
COVID, es pugui presentar a les Oficines Comarcals. El DARP (J Xifra) es compromet a
estudiar-ho.

Festa del Xai
4a

Els sector (FECOC) demana que es faciliti la viabilitat dels petits escorxadors al
territori, i que durant la Festa del Xai s’ampliï l’horari. La Directora respon que els DARP
n’és sensible i que es preveu, dins el Pla de recuperació econòmica del COVID, una línia
d’ajuts per als escorxadors de baixa capacitat existents per tal que realitzin millores per
millorar la seva eficiència i ajudar a la seva viabilitat. Està previst que surti la línia el mes de
juliol. Es compromet a passar la informació per Taules Sectorials.

GTR
5

El DARP informa que el 15 de juny va entrar la versió pública del mòdul RER del GTR que
implica que es podran iniciar a la nova aplicació totes les tasques relacionades amb el tràmit
i gestió de les explotacions ramaderes a Catalunya. El DARP (Montse Alamos) es
compromet a comunicar a través de Taules Sectorials els enllaços per poder accedir al nou
mòdul.

Sanitat animal: Programes sanitaris del bestiar oví i cabrum
6

El DARP (M Soler) demana al sector que col·labori en la vigilància passiva de la
Brucel·losi enviant mostres dels avortaments produïts a les explotacions al Laboratori
de Sanitat Animal de Catalunya per tal que es realitzin diagnòstics laboratorials (diferencials
i gratuïts). El sector es compromet col·laborar enviant mostres.

Sense cap altre tema a tractar per part dels assistents, la directora general d’Agricultura i
Ramaderia, dóna per acabada la reunió quan són les 19:47 hores, agraint a tothom la seva
participació.
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La secretària,
Anna Maria Martell
Barrubes - DNI
35019243H (AUT)

Signat digitalment per Anna
Maria Martell Barrubes - DNI
35019243H (AUT)
Data: 2021.05.04 11:15:42
+02'00'

Responsable de Gestió Telemàtica
Ramadera

Vist i plau
Elisenda
Guillaumes
Cullell - DNI
43627998B
(AUT)

Signat digitalment
per Elisenda
Guillaumes Cullell DNI 43627998B
(AUT)
Data: 2021.05.04
13:55:02 +02'00'

Directora general

Annexos a l’acta














Recull estadístic sector oví-cabrum. Juny 2020.
Ajut per Pèrdua de Renda a l’Oví i Cabrum.
Ajut per pal·liar les pèrdues degudes al COVID-19
Plataformes de comercialització: #AlimentsDeProp
Ajuts directes al sector Oví i Cabrum
Festa del sacrifici islàmic
Mòdul de RER al GTR
Gestió Telemàtica Ramadera: Mòdul Oví i Cabrum
Programes sanitaris de l’oví i cabrum
Control de la traçabilitat en oví i cabrum. ASPCAT (ACSA)
El control oficial de la traçabilitat al sector de l’oví i cabrum (SGIC)
Identificació i moviment del bestiar oví-cabrum (SGRAM)
Decret 153/2019 Gestió de la fertilització
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