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/01/2018
Data: 16/11/18
Lloc: Seu de PRODECA a Barcelona
Horari: 11:45h – 15:35h

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior
2. Situació estructural i conjuntural del sector: Recull estadístic
3. Sanitat animal i PRAN
3.1. Seguiment de la campanya de sanejament ramader.
3.2. Programa oficial de vigilància, control i eradicació d’Agalàxia contagiosa
3.3. Reducció de l’ús d’antibiòtics
4. Indicació de l’origen a l’etiquetatge de la carn
5. Interaccions de depredadors amb la ramaderia extensiva de muntanya
6. Ajuts al sector de l’oví i el cabrum
6.1. Ajuts a les ADS 2018: Situació 2018 i previsió 2019
6.2. Ajuts al foment de races autòctones en perill d’extinció (RAPE): situació de
pagaments
6.3. Ajuts directes: pagaments 2018 i previsió 2019
6.4. Ajuts per a la prevenció d’incendis mitjançant pasturatge
7. Torn obert de paraules
ASSISTENTS
Representats del sector
UNIÓ DE PAGESOS: Brigitte Garolera, Josep Puig, Francesc Molins, Marga Hereu
JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya): Josep de Ros i Falgàs i Aleix Perarnau
Associació Catalana de Fabricants de Pinsos (ASFAC): Jordi Anton Forés
Fed. Catalana d’Indústries de la Carn (FECIC): Ignasi Pons
GREMSA-ANAFRIC: Gemma Rodríguez
Excusen Assistència la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i la Federació
Catalana de Carnissers-Xarcuters
Convidats:
Associació de Ramaders de Cabrum de Catalunya (ARCC): Xavier Grifoll i Jordi Herrero
Federació d’Entitats Catalanes d’Oví i Cabrum (FCOC): Xavier Ribera, Ramon Bach i Francesc
Batalla
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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 subdirector general de Ramaderia: Quim Xifra
La coordinadora de Taules Sectorials: Ana Llansó
La cap del Servei de Protecció en Salut Animal: Mercè Soler
La cap del Servei d’Ordenació Ramadera: Montse Álamos
La cap del Servei d’Alimentació Animal i Seguretat en la Producció Ramadera: Mili Voltes
El veterinari del Servei de Sanitat Animal: Ignacio Plasencia
La responsable de GTR: 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 Subdirectora general d’Inspecció i Control Agroalimentari: Glòria Cugat
L’inspector de la Subdirecció general d’Inspecció i Control Agroalimentari: Pere Garrido
Responsable d’Estructuració Agroalimentària del servei d’Indústries i Comercialització
Agroalimentària: Pere Vilaseca
DIRECCIÓ GENERAL D’ECOSISTEMES I GESTIÓ FORESTAL DEL MEDI
El Subdirector de Boscos: Enric Vadell
SERVEIS TERRITORIAL DEL DARP A BARCELONA
La cap del Servei de Coordinació i Gestió Territorial: Marta Esparza
SECRETARIA GENERAL
La tècnica del Gabinet Tècnic: Olga Lao

Altres representants convidats
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 11,45 hores, agraint l’assistència als participants i exposa l’ordre del dia
prevista.
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior
La Directora informa que s’han rebut tres esmenes a l’esborrany de l’acta de la Taula Sectorial
que va tenir lloc el passat 25 de juliol de 2017, aportades per la Unió de Pagesos, les quals ja
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han estat incorporades a l’acta pendent d’aprovar. La Sra. Margarita Hereu de la Unió de
Pagesos intervé per afirmar que ja s’han incorporat al document, i enviat amb la convocatòria de
la Taula Sectorial. Sense cap nova aportació, es dóna per aprovada l’acta Ref. OC/01/2017.
A continuació, la Sra. Guillaumes informa que es canvia l’ordre del dia de la reunió per la petició
de la Sra. Gloria Cugat, subdirectora general d’Inspecció i Control Agroalimentari, que passa a
presentar el punt 4 de l’ordre del dia.

4. Indicació de l’origen a l’etiquetatge de la carn
La Sra. Cugat reconeix que se li ha demanat que parli de la indicació de l’origen a l’etiquetatge
de la carn per la qual cosa farà un breu resum de la situació actual, i seguidament diu que com
ja s’ha explicat en reunions anteriors, des de l’abril de l’any 2015 és obligatori identificar en la
etiqueta de la carn que va destinada al consumidor final, el país de cria i sacrifici, i és pot
substituir per la indicació “origen”, sempre que l’animal hagi nascut, criat i sacrificat en el mateix
lloc (estat membre o país tercer). També es pot completar la informació referida a l’estat membre
amb informació addicional de l’origen, sempre i quan aquesta pugui ser traçable i no entri
contradicció amb altres mencions utilitzades.
Posteriorment la subdirectora es refereix als controls realitzats d’aquesta normativa, i exposa que
en els darrers tres anys s’han fet 10 controls de traçabilitat i d’etiquetatge de carn d’oví (des de
la indústria a l’origen) de les quals només en un no s’han trobat incompliments; i en carn de
cabrum se n’han efectuat 12, dels quals en 9 s’han trobat incompliments, i conclou que caldrà
seguir amb els controls.
La Sra. Cugat aclareix que les irregularitats trobades en els controls es sancionen, i que els
resultats de les inspeccions tenen una tendència a la millora, tot i que els controls es fan en base
a l’avaluació del risc per normativa de la Unió Europea i optimitzant els recursos disponibles
La Directora pregunta si la Sra. Cugat té informació de la marca “Xai Català”. La Sra. Cugat
respon que ha parlat amb el Sr. Gòdia, subdirector general d’Indústries i Qualitat
Agroalimentàries, i informa que es contempla la distinció de xai/cabrit nascut, criat i sacrificat a
Catalunya dins la modificació del Decret de Venda de Proximitat, concretament el tema del xai i
cabrum està implícit a l’article 9 (*) i que es preveu es publiqui durant el mes d’abril. Així mateix
la Sr. Cugat demana responsabilitat i compromís en la utilització de la menció.
(*)Article 9 S’afegeix un nou apartat c) a l’article 7.1 amb el redactat següent:
“c) En el cas de la carn emparada sota el distintiu de venda de proximitat, cal que els animals
siguin nascuts i engreixats en explotacions ubicades a Catalunya. Pels animals que no hagin
nascut en aquestes explotacions, aquests hauran d’haver estat engreixats a explotacions
catalanes com a mínim 4 mesos per a boví, 40 dies en cas d’aviram i 4 mesos en el cas de
l’espècie porcina. En tots els casos, els animals han de ser sacrificats a Catalunya.”
FECOC (R. Bach) demana conèixer el redactat final de la modificació del Decret de venda
de proximitat abans de la seva publicació, prevista pel final d’abril-maig de 2019, entre
d’altres coses per conèixer com ha quedat el tema del “xai de ramat català” El DARP (G.
Cugat) informa que es contempla la distinció de xai/cabrit nascut, criat i sacrificat a Catalunya.
La Directora General es compromet a transmetre-ho a la DG06.
Unió de Pagesos (B. Garolera i M Hereu) demana al DARP que s’analitzin on es produeixen
els incompliments de traçabilitat (a l’escorxador, al distribuïdor o al taulell) i més controls en
aquest sentit. El fet es que la carn del xai arribi al taulell ben etiquetada perquè s’evitarien els
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fraus de fer passar un xai d’engreix per un de ramat català. G. Cugat es compromet a transmetre
aquesta inquietud del sector a l’Agencia Catalana del Consum, que és l’autoritat competent per
fer els controls als punts de venda minorista, i proposa al sector que ho demani directament a
l’ACC.
El Sr. Francesc Batalla (FCOC) assegura que el principal problema és la manca de diferenciació
entre el xai de ramat, que hauria d’estar totalment identificat al taulell, i el xai d’engreix. Per altra
banda, explica que s’havia arribat a un principi d’acord pel qual en els establiments amb venda
de xai de ramat, no podrien tenir altre carn ovina. Això, afirma el Sr Batalla, s’ha comentat
repetidament perquè el problema sempre és al taulell, no a l’escorxador. La Sra. Cugat pregunta
si aquest punt s’ha acordat.
El Sr. Batalla (FECOC) recorda que ja es va tractar amb el Sr. Gòdia, que el segell de venda de
proximitat no es pot col·locar a la porta d’un establiment de venda perquè potser no tots els
productes són de proximitat, i podria portar a engany. La Sra. Cugat aclareix que el DARP té
competència en el control de productors, però el punt de venda minorista és competència de
l’Agència Catalana del Consum, i per això un dels projectes del DARP és l’Agència Catalana de
Control Oficial de la Cadena Alimentària que permetria unificar aquests controls.
La FECOC (R. Bach) reitera la seva demanda referent a que els xais s’identifiquin a
l’escorxador amb el codi REGA o marca oficial de l’explotació d’origen a l’etiqueta, per tal
de garantir la traçabilitat fins el taulell (igual com ja s’utilitza en boví). G. Cugat respon que ja
existeix l’obligació de mantenir la traçabilitat. FECIC (I. Pons) i ANAFRIC (G. Rodríguez) afirmen
que la traçabilitat no es perd a l’escorxador.
El DARP (G Cugat) i el sector acorden informar per escrit de les pràctiques o protocols
utilitzats per mantenir la traçabilitat de l’escorxador fins al comerç minorista, i la DG06
sol·licitarà a Consum la normativa de traçabilitat de l’escorxador fins el consumidor final
per tal d’elaborar un document conjunt i passar-lo al sector en el decurs de la propera reunió
que es determini.
La Sra. Cugat reitera que hi ha traçabilitat en el sector, tot i que hi ha gent que potser intenti fer
irregularitats, i per això anima als assistents que ho denunciïn, recorda als assistents que tota la
informació
està
disponible
a
la
web
del
DARP:
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/lluita-frau-alimentari/
El Sr. Aleix Perarnau (JARC) demana informació referent a un nou sistema de valoració
d’aliments anomenat NUTRI-SCORE. La Sra. Cugat aclareix que es tracta d’un nou sistema de
puntuació nutricional dels productes alimentaris, ja utilitzat a França, que classifica els aliments
en funció del contingut de elements per 100g per tal ajudar al consumidor a prendre decisions en
la seva dieta. Aquests elements són, energia, sal, àcids grassos saturats i sucre. El Sr. Ignasi
Pons (FECIC) destaca que la indústria no hi està d’acord pels algoritmes utilitzats i expressa que
caldrà veure com ho regula l’administració. La subdirectora comenta que la ministra de Sanitat
espanyola ho va anunciar però encara no ha regulat. El Sr. Pons remarca que a Europa ja
coincideixen sis models diferents i ho valora com un gran error de la Unió Europea no voler
regular-ho i deixar-ho a mans de cada Estat Membre, això provocarà, inevitablement, sistemes
diferents.

2. Situació estructural i conjuntural del sector: Recull estadístic
La directora general presenta a la Sra. Olga Lao, tècnica del Gabinet Tècnic del DARP, que fa
una presentació en suport informàtic de la que en destaca el següent:
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En 8 anys la capacitat de les explotacions ovines ha disminuït un 18% i la de cabrum un
10%. El nombre d’explotacions d’oví i cabrum ha disminuït un5%. La causa d’aquestes
dades pot ser que les gran explotacions amb la crisi han pogut mantenir-se, i a un
creixement de petites explotacions. La tendència segueix a la baixa en el nombre
d’explotacions però s’espera que s’estabilitzi.
El cens oví, en 10 anys (des 2007-nov 2017) ha disminuït un 37%. El cens actual és
d’unes 350.000 femelles reproductores. La tendència clarament és a la baixa
El cens de cabrum té una incidència baixa en la producció final agrària, però té un paper
important pel manteniment dels ecosistemes. Els cens, en els últims 10 anys ha disminuït
un 12%, sent el cens actual d’unes 56.000 femelles. La tendència és a la baixa.
El sacrifici d’oví també té una clara tendència a la baixa, i en el últims anys 17 anys ha
disminuït un 51% el pes dels animals sacrificats. El pes al sacrifici del cabrum també ha
disminuït un 52%. Clarament el sector s’ha especialitzat en animals més joves amb pes
més baix.
La producció de llet d’ovella i cabra a Catalunya sembla que té tendència a l’augment
però encara no es disposen de suficient dades per verificar aquesta tendència.
Exportacions: increment del volum d’animals vius comercialitzats als països àrabs en els
darrers 4 anys, que comporta un increment del 15% respecte a la l’any anterior. Aquestes
dades es refereixen a comerç d’animals comercialitzats des de Catalunya, no implica
que siguin nascuts a Catalunya. Les importacions de carn tenen una tendència històrica
a la baixa, les exportacions són molt superiors, fent que la taxa de cobertura sigui una
dada molt positiva.
Els preus percebuts tenen una clara tendència a l’alça des de l’any 2012. Des del 2018
hi ha preus superiors a la mitjana respecte 2013-2017. La tendència de les cotitzacions
és estable durant l’any.
El consum a les llars, en els darrers 5 anys, ha disminuït un 20%. La crisi econòmica ha
afectat negativament al consum, que té un fort caràcter estacional i és poc apreciada pel
consumidor jove.
FECOC (R. Bach) qüestiona les dades estadístiques presentades referents al preu del xai
percebut pel pagès a Catalunya i demana la revisió de les fonts d’informació. El DARP (O. Lao)
recull la petició i traslladarà al cap del Gabinet Tècnic aquesta petició de revisar la xarxa
d’informadors, subministradors actuals dels preus. La Directora General es compromet a
demanar al Gabinet Tècnic del DARP que revisi la xarxa d’informadors.
El sector demana la creació d’un observatori de preus. La Directora es compromet a fer
arribar la petició al Gabinet Tècnic.
S’acorda passar la documentació de la reunió.

3. Sanitat animal i PRAN
3.1 Seguiment de la campanya de sanejament ramader
La Sra. Mercè Soler, cap del Servei de Protecció en Salut Animal inicia aquest punt destacant
que la Decisión de Ejecución (UE) 2018/102 de la Comisión de 19 de enero de 2018, por la que
se modifica el anexo II de la Decisión 93/52/CEE en lo que respecta al reconocimiento de las
Comunidades Autónomas de Aragón y Cataluña, en España, como regiones oficialment
indemnes de brucelosis (Brucella melitensis), reconeix Catalunya Regió Oficialment Indemne a
brucel·losi (Brucel·la melitensis) pel que fa a l’oví i cabrum, i permet mantenir la qualificació
realitzant controls aleatoris a explotació o escorxador que demostrin amb un marge d’error de
l’1% que menys del 0,2% de les explotacions estan infectades o bé que al menys un 10% de les
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ovelles i cabres de més de 6 mesos han donat resultat negatiu a Rosa Bengala o Fixació de
Complement. És a dir, conclou la Sra. Soler, reduir el nombre de mostres a realitzar.
No obstant, per l’any 2018, reconeix la Sra. Soler, s’ha decidit incrementar la vigilància respecte
al que marca la Directiva, degut a que només fa tres anys que es va prohibir la vacunació, i que
pot ser sigui un termini molt just, ja que podria quedar bacteri acantonat. Per tant, afegeix, s’ha
continuat amb el mateix mostreig d’anys anteriors tot establint una classificació de les
explotacions en funció del seu risc (ramats de risc baix, mig o alt). En referència a la freqüència
de mostreig i el nombre de mostres realitzades, diu la Sra. Soler que anirà en funció d’aquesta
classificació i que el control d’identificació continuarà.
A continuació la Sra. Soler exposa les actuacions portades a terme durant l’any 2018:
Actuacions en ramats M4 de risc baix (darrers 5 anys sense antecedents): un control
serològic anual als animals de més de 6 mesos (Tots els mascles de més de 6 mesos,
totes les xaies i/o animals entrats i de la resta de reproductores un 25%, amb mínim de
50 mostres).
Actuacions en ramats M4 de risc mig (un buidat sanitari en els últims dos anys o tenir
entrada d’explotacions M3): un control serològic a tots els animals del ramat majors de 6
mesos i s’investigaran els avortaments sospitosos de brucel·losi.
Actuacions en ramats M4 de risc alt (ramats amb aïllament d’una brucel.la zootècnica en
els darrers 5 anys): dos controls anuals al 100% dels animals majors de 6 mesos, amb
un interval de proves de 4 mesos, i s’investigaran els avortaments sospitosos de
brucel·losi.
Referent a l’any 2017, la Sra. Soler informa que es van realitzar 225.906 extraccions a 3.654
explotacions d’oví i/o cabrum. La previsió per l’any 2018 és de 206.518 extraccions i 59.322
identificacions.
El Sr. Xavier Ribera de la FCOC pregunta qui ha de portar les mostres d’avortaments al laboratori.
La Sra. Soler li respon que les ha de trametre el veterinari de l’explotació i remarca que el cost
pel ramader és zero si s’envien al Laboratori de Sanitat Animal de Catalunya.
El Sr. Francesc Batalla de la FCOC consulta qui ha de fer el control dels avortaments si els
veterinaris adjudicataris dels Programa de sanejament no el fan. El Sr. Quim Xifra, subdirector
de Ramaderia, aclareix que en el concurs figura que han de fer el control serològic i les
extraccions, i que està previst que s’inclogui el control dels avortaments per a la Campanya 2019.
La Directora General intervé per observar que si hi ha obligatorietat de declarar els avortaments
i no se’n presenten, ni tampoc arriben mostres al laboratori, què vol dir? Que no hi ha
avortaments? El Sr. Batalla, explica que alguna qüestió passa en la cadena ja que reconeix que
els ramats registren avortaments, i valora que si és una campanya adreçada al control d’una
malaltia que provoca avortament, cal incloure aquest control dins el Programa de Sanejament.
Per altra banda, la Sra. Guillaumes informa que s’està preparant el contracte del Programa de
Sanejament corresponent a l’any 2019 en el s’incorpora la valoració de l’any 2018, les
observacions presentades pel sector, i la nova normativa derivada de la qualificació de regió
Oficialment indemne de Brucel·losi. El tema del control dels avortaments, la Directora diu que
s’ho anota per valorar-lo.
El Sr. Josep Puig de la Unió de Pagesos exposa que hi han ramaders que tenen xaies o cabrides
per sanejar i identificar i se’ls hi ha comunicat que es retardaran aquestes actuacions a l’any
2019, pregunta el motiu. La Sra. Soler respon que certament, ara s’estan fent ajustaments
econòmics i que habitualment la campanya ja finalitza el 15 de novembre, malgrat tot amb el
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romanent pressupostari disponible s’estan atenent peticions de ramaders que ho sol·licitin,
s’estudia cada cas, i per ordre de prioritat s’autoritzen.
El Sr. Xavier Ribera (FCOC) consulta quin protocol s’aplicarà a partir d’ara, en cas d’un animal
positiu a Brucel·losi. La Sra. Soler li respon que difícilment es diagnostica una sola ovella positiva
en un ramat, i en aquest cas s’efectua el buidat sanitari. El Sr. Xifra reconeix que d’acord a la
normativa sempre, s’aplica el sentit comú, i segueix dient que el problema greu és el rics sanitari
que suposa un ramat positiu confirmat pels ramats veïns, ja que actualment els nostres ramats
no estan vacunats, i per tant estan desprotegits, cal analitzar molt cada cas.
3.2 Programa oficial de vigilància, control i eradicació d’Agalàxia contagiosa
El Programa oficial de vigilància, control i eradicació de l’Agalàxia contagiosa ovina i caprina ha
estat elaborat pel MAPA, informa la Sra. Soler, i té caràcter oficial i voluntari. Les espècies
incloses són l’oví i el cabrum tant d’aptitud lletera com càrnia que pertanyin a una ADS, i els anys
d’execució són 2018-2020, i afegeix que es tracta d’un programa realment molt complicat.
Segueix explicant la Sra. Soler les principals mesures:
• Compromís per escrit dels titulars a aplicar les mesures que s’estableixin.
• Execució d’una avaluació inicial d’acord a l’enquesta epidemiològica i a unes mostres, i
segons els resultats es fixen les actuacions.
• Enquesta epidemiològica anual.
• Tipus de mesures: No es contemplen sacrificis obligatoris (no hi ha assignació
econòmica), els animals positius només destí a escorxador, programa vacunal i
tractaments amb antibiòtics, ...
Les avantatges que s’obtenen, destaca la Sra. Soler és la millora de la competitivitat de les
explotacions ja que les explotacions es qualificaran sanitàriament, i millor regulació de
moviments.
El Sr. Bach (FCOC) intervé comentat que desconeix el cens d’oví lleter a Catalunya, però afirma
que la prevalença d’Agalàxia en oví de carn és pràcticament 0, aleshores la FECOC (R Bach)
demana que el laboratori de Sanitat Animal del DARP faci diagnòstic diferencial de les
mostres d’avortaments trameses al laboratori de sanitat ramadera del DARP que seria molt
més útil pel sector català.
El Sr. Xifra pregunta quina valoració fa el sector si en el Contracte de Sanejament s’inclogués el
diagnòstic diferencial dels avortaments en el Laboratori de Sanitat Animal. El Sr Bach (FCOC)
assegura que bàsicament les etiologies d’avortament són quatre (Clamídia, Febre Q,
Salmonel·losi i Toxoplasmosi) però és car i està totalment d’acord en que cal fer l’escreening. El
Sr Xifra també es reafirma que cal oferir el diagnòstic diferencial per tal que els ramaders
s’adrecin al laboratori de Sanitat Animal, i està clarament convençut que cal fomentar la
comunicació dels avortaments que permetria avançar-se a la detecció de les malalties.
El Sr. Josep Puig de la Unió de Pagesos consulta si s’està portant a terme el control de
tuberculosi en cabres. La Sra. Soler informa que si, i que és un pla voluntari en el què s’han fet
controls a 50 ramats de cabres de llet i/o carn i només 2 explotacions han tingut resultats
desfavorables.
3.3

Reducció de l’ús d’antibiòtics

La Sra. Mili Voltes, cap del Servei d’Alimentació Animal i Seguretat en la Producció Ramadera
comenta que el tema de la reducció de l’ús d’antibiòtics no s’havia tractat mai en la Taula Sectorial
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i per tractar-se d’un tema que cada cop té més importància per tractar-se d’una problemàtica de
salut global, s’ha decidit presentar-la als assistents de la Taula Sectorial.
A finals d’aquest any o principis de l’any vinent està prevista la publicació un nou reglament de
pinsos medicamentosos i també un reglament de medicament veterinari que vol racionalitzar i
restringir l’ús dels medicaments en ramaderia, diu la Sra. Voltes, i a continuació passa a comentar
que un 23,91% del pinso medicamentós fabricat a Catalunya, és per destinat a l’oví/cabrum.
També destaca la Sra. Voltes que només un 1,14% del total del pinso fabricat va adreçat a
l’oví/cabrum, però suposa un 2,41% del pinso medicamentós elaborat, aleshores podríem afirmar
que l’oví-cabrum es medica més que en altres espècies.
El Sr. Bach (FCOC) pregunta a què es refereix quan es parla de pinso medicamentós, a pinso
amb antibiòtics o amb qualsevol altre medicament. La Sra. Voltes li aclareix que es refereix a
pinso amb antibiòtics.
A continuació la Sra. Voltes passa a comentar dades estadístiques del consum d’antibiòtics per
països de la UE, en les quals queda reflectit que Espanya és el segon consumidor.
La Sra. Margarita Hereu de la Unió de Pagesos qüestiona si al tenir-se en compte les dades de
venda no s’estan comptant més d’una vegada les diferents vendes del mateix medicament. La
Sra. Voltes aclareix que a nivell Europeu les dades que s’expressen són les dades de venda, i
es deia que potser es sumem varis esglaons de la cadena però l’Agència assegura que no i que
ja ho controlen.
La Sra. Voltes destaca que a partir de l’1 de gener de 2019 entra en vigor un Reial Decret pel
qual els veterinaris hauran de comunicar totes les prescripcions que efectuïn en animals de
producció, i que permetrà obtenir dades més precises. Per tant, conclou la Sra. Voltes, es podrà
disposar de tota la informació del que ha prescrit el veterinari i tota la informació prescrita en les
explotacions.
La FECOC (R. Bach) demana segregar les dades referents al percentatge de pinso
medicamentós consumit en explotacions d’engreix de xais, i en explotacions de
reproducció. La Sra. Mili Voltes respon que de cara al 2019, amb l’entrada en vigor del Reial
Decret 191/2018, de 6 d’abril, pel qual s’estableix la transmissió electrònica de dades de les
prescripcions veterinàries d’antibiòtics destinats a animals productors d’aliments per al consum
humà es podrà atendre aquesta petició, atès que les dades seran per explotació, i es compromet
a informar al sector.
La Sra. Voltes a continuació exposa que enguany es va iniciar l’enquesta de bones pràctiques
en l’ús d’antibiòtics adreçada a explotacions ramaderes, amb l’objectiu de conèixer les
dinàmiques en les explotacions ramaderes i els veterinaris prescriptors, i segueix informant que
els qüestionaris van ser efectuats per veterinaris de les Oficines Comarcals. En concret un 20%
de les enquestes van ser realitzades en explotacions d’oví i, a partir d’aquest moment la Sra.
Voltes passa a comentar els resultats més significatius de les 218 enquestes globals realitzades,
referent a l’administració antibiòtics, en un 80% de les enquestes s’havien administrat algun
antibiòtic en el darrer any, un 29% de les explotacions havien realitzat tractaments col·lectius
amb més d’un antibiòtic; coneixement i percepció de la problemàtica de la resistència als
antibiòtics, un 69% dels enquestats opina que la principal causa de les resistències als antibiòtics
és a causa del mal ús dels antibiòtics en les persones; nombre de veterinaris que han prescrit a
l’explotació en el darrer any, sorprèn que la majoria tenen varis veterinaris, i en un 43% dels
enquestats és el veterinari del proveïdor de medicaments qui li fa la prescripció, i en un 32% és
el veterinari del proveïdor de pinsos, que són tècnics, que en la seva majoria, que no visiten
l’explotació ni coneixen la situació sanitària de l’explotació.
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Finalment la Sra. Voltes comenta als assistents els Plans “reduce”, liderats per l’Agència
Espanyola del Medicament, dels quals al DARP només informen, i que són plans específics per
sectors, tenen caràcter voluntari, i diferents fases d’implantació segons sector. Per exemple, el
pla del sector porcí es va iniciar l’any 2015, i té l’objectiu de reduir l’ús de colistina, en boví de
carn l’objectiu és eliminar la medicació a través del pinso i l’aigua; en vaquí de llet la problemàtica
és deguda a una qüestió de qualitat ja que no utilitzen molta quantitat d’antibiótics però els que
utilitzen s’haurien de preservar; i el sector avícola s’ inicia el pla l’any 2020. En un futur es posaran
en marxa plans en el sector oví-cabrum i animals de companyia.
La Sra. Gemma Rodríguez (GREMSA-ANAFRIC) informa que, com a membres de la
interprofessional de la carn ovina i caprina de l’Estat Espanyol (INTEROVIC) han fet una proposta
a l’Agencia del Medicament i actualment està en fase de treball. El Sr. Xifra valora que és molt
desafortunat que el DARP conegui aquests treballs a través del sector i no directament per
l’Agència.
El Sr. Puig de la Unió de Pagesos exposa que si a partir del gener de 2019 és necessari fer un
estudi del medicament a utilitzar en un laboratori, serà car i lent. La Sra. Voltes li respon que
dins el Reglament del Medicament Veterinari de la UE, que per raons d’urgència es pot utilitzar
un antibiòtic d’ampli espectre, però desprès caldrà utilitzar el específic.

5. Interaccions de depredadors amb la ramaderia extensiva de muntanya
La directora general presenta al Sr. Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora del
Departament de Territori i Sostenibilitat (Dep TiS), el qual informa que és el responsable de la
gestió de la fauna protegida, i avui en concret presentarà la situació de dos depredadors: l’ós i el
llop a Catalunya.
A la dècada de 1970, destaca el Sr. Casanovas, la població dels ossos al Pirineu té un declivi
fins que a l’any 1996 es reintrodueixen tres exemplars (Pyros i dues femelles) a la vessant
occidental dels Pirineus dins un programa europeu liderat per França; l’any 2006 es van alliberar
quatre exemplars més. El Programa, reconeix el Sr, Casanovas, ha permès que l’evolució de la
població original anés creixent amb els animals reintroduïts. El últim cens (2018) d’animals
detectats és de 45 ossos bruns. Actualment, els ossos estan ubicats en una àrea de distribució
als Pirineus 4.900 km2, entre els Pirineus Centrals i Occidentals, que ha evolucionat per
l’increment de la població.
Des de l’any 2015, el Projecte PirosLife cofinançat per la UE, i amb un pressupost de 2,5 milions
d’euros, permet finançar mesures per la prevenció dels danys de l’ós bru. El Dep de TiS ha
establert una zona de presència permanent de l’ós bru a Catalunya, bàsicament a les comarques
de la Vall d’Aran, Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça, i és on es centren els esforços, tot i que varia
d’acord a l’evolució del cens. Continua explicant que s’ha realitzat un estudi de l’evolució del
sector ramader afectat per la presència de l’ós, i s’observa una estabilització del cens des de
l’any 2000.
Les actuacions finançades pel projecte PirosLife, continua explicant el Sr. Casanovas, es centren
en recuperar la ramaderia de muntanya. El Projecte es va iniciar l’any 2011 a la Vall d’Aran, i al
2013 a la Vall de Cardós i Vall Farrera, i consisteix en actuacions d’agrupament, aplatament,
contractació de pastors i gossos per la vigilància dels ramats i construcció de cabanes pels
pastors per facilitar els seu refugi. L’any 2018 s’han finançat dos agrupaments a la Val d’Aran i
quatre al Pallars Sobirà. Aquests agrupaments són voluntaris. El pressupost total l’any 2018 és
de 219.197€. Els danys causats per l´os són compensats íntegrament i afecten bàsicament, per
ordre d’importància a les espècies oví i cabrum, apícola, boví i equí. Des de l’any 2014 s’observa
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un increment de danys, depredacions i atacs degut a l’increment de la població, però hi ha certa
tendència a la baixa per les mesures de prevenció presses pels ramaders. L’any 2018, reconeix
el Sr. Casanovas, s’ha detectat un increment d’atacs degut a l’ós Goiat (a la vall d’Aran ha predat
sobre 7 cavalls, 2 arnes, 6 ovelles i 1 cabra, al Pallars Sobirà: 1 cavall i una arna, i a França: 1
cavall, 5 arnes i 37 ovelles), però que en els ramats amb protecció s’han reduït significativament.
La Sra. Hereu de la Unió de Pagesos pregunta si es comptabilitzen els danys per avortaments,
quina capacitat d’ossos creu que té el Pirineu, i finalment, fins quin any es disposarà de
pressupost per pagar les mesures de protecció. El Sr. Casanovas li respon que el Projecte
PirosLife acaba a mitjans l’any 2019, i les inversions en Zona de Presència Permanent de l’ós
les assumirà la Generalitat i/ el Consell General de l’Aran. Així mateix, fora d’aquest àmbit es
planteja subvencionar mesures preventives per l’ós bru i el llop. Respecte a la capacitat d’acollida
del Pirineu, el Sr. Casanovas reconeix que és enorme ja que a la Serralada Cantàbrica, per
exemple el cens és de 250 ossos, i al Pirineu la superfície és superior, per tant la capacitat
d’acollida és molt gran, tot i que el Dep de TiS són conscients dels canvis d’hàbits i maneig que
pot comportar per la gent de territori i que caldrà establir mesures per evitar els danys.
Amb referència al llop, exposa el Sr. Casanovas, l’any 2000 es va detectar el seu retorn a
Catalunya, i des de les hores s’ha detectat 17 exemplars diferents, però sempre són individus
aïllats i provenen de població dels Alps franco-italians que s’està estenen. Actualment hi han
localitzats 3 exemplars: 1 al Ripollès, 1 a Cerdanya francesa i 1 al Solsonès (Port del Compte),
sent aquest darrer l’únic que provoca danys, pel que s’ha ofert als ramaders mesures de
protecció. Segueix dient el Sr. Casanovas que tots els danys detectats i comprovats s’han cobert,
i afirma que el Dep TiS no té intenció de repoblar ni reintroduir més llops.
La Unió de pagesos (B. Garolera) demana que el Departament de Territori i Sostenibilitat
que s’indemnitzin els dany produïts pels depredadors, però no només per la pèrdua de
l’animal sinó que també pel lucre cessant. El Sr. Casanovas (TES) informa que s’hi treballa i
proposa al sector que sol·liciti la revisió del Decret 176/2007, de 31 de juliol, regulador dels
procediments de compensació de danys i perjudicis causats a l'agricultura i la ramaderia per
espècies animals protegides de la fauna salvatge autòctona.
Finalment, intervé el Sr. F. Batalla (FCOC) manifestant que el Dep de TiS ha perdut tota la
credibilitat que tenia perquè han enganyat a la gent de territori en molts aspectes, per exemple
en les dades del cens d’ossos, ell creu que el cens és superior, ja que cada dia augmenten els
atacs en zones no habituals, i afirma que no és cert que els ossos fugin dels humans, com es va
demostrar a Castanesa (Osca). Seguidament es queixa el Sr. Batalla que no reconeixen
fàcilment els danys, i no es pot admetre que els Dep de TiS no ajudin a buscar els animals
desapareguts per ensurts amb l’os. I finalment es refereix a l’os Goiat dient que el territori
demanava que fos capturat i repatriat i el Dep de TiS només el va capturar per canviar-li el
transmissor i tornar a alliberar-lo. L’acusa de jugar amb la sensibilitat dels ramaders i d’obligar a
fer canvi d’hàbits. On es vol arribar, pregunta el Sr Batalla, i molt indignat afirma que l´ós i la
ramaderia no són compatibles, i vol obtenir respostes concretes, i sosté que s’han fet jornades
al Territori i mai s’ha convidat al sector ramader afectat a manifestar la seva opinió, i en darrer
terme, pregunta quines avantatges i desavantatges ha tingut per la gent del territori la
reintroducció de l’os, i demana que no es tingui menyspreu a la gent del territori i del sector.
El Sr. Casanovas diu que respecta la opinió personal del Sr. Batalla, però no accepta algunes de
les afirmacions com per exemple, el nombre d’exemplars d’ós i que no es té en compte a la gent
del sector, afirma que sempre s’ha convidat a tothom, alhora que estan tancats a parlar amb el
sector.
El Sr. Ribera (FCOC) intervé per destacar que els ramats són propietat dels ramaders, els prat i
les muntanyes també són de titularitat particular i insisteix que hi ha hagut una invasió flagrant
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amb depredadors, sense consultar a la gent del territori i en aquest sentit demana al govern que
parli, ara que es disposa d’experiència des de l’any 1996, la realitat no es pot amagar.
El sector qüestiona la reintroducció dels animals depredadors i demana informació
referent a quin benefici per la gent del territori se’n deriva, i manifesten que no se senten
escoltats per l’Administració. Sol·liciten al DARP que transmetin al Govern la necessitat
de dialogar directament amb la gent del territori. La DG recorda que la Consellera es va
comprometre a portar a debat aquesta problemàtica al Govern. La DG es compromet a recordarli a la Consellera.
6. Ajuts al sector de l’oví i el cabrum
6.4 Ajuts per a la prevenció d’incendis mitjançant pasturatge
La Directora General informa que hi haurà un nou canvi en l’ordre del dia i passa la paraula al
Sr. Enric Vadell, Subdirector de Boscos, que explicarà els ajuts per a la prevenció d’incendis
mitjançant pasturatge.
El Sr. Vadell inicia la seva intervenció comentant que a Catalunya s’han identificat unes àrees
estratègiques de gestió, on els Bombers en cas d’incendis poden fer maniobres de control per tal
que els incendis no incrementin la seva dimensió, i que fa uns anys es van iniciar uns ajuts
directes en determinades zones per tal que els ramats pasturessin i fessin els manteniment. Ara
bé, l’any 2013, per problemes legals es determina que no es poden donar els ajuts directament
i cal incloure aquests ajuts en els fons Feader, i finalment, l’any 2016 es van aprovar 10
expedients amb un pressupost de 40.000€, al 2018 un total de 14 expedients amb 50.000€ i per
l’any 2019 es disposa de 100.000€, de manera que està previst incloure aquestes ajudes en el
marc del nou PDR.
La FECOC (F. Batalla) qüestiona el límit de 10.000 €/explotació en els ajuts per la prevenció
d’incendis mitjançant pasturatge. El Subdirector de Boscos respon que es posa el límit per
assegurar un repartiment més just dels ajuts, perquè sinó podria ser que no es poguessin atendre
a més de 3 o 4 explotacions.
La Sra. Hereu de la Unió de Pagesos puntualitza que a través del primer pilar és impossible
subvencionar els ajuts per neteja de sotabosc, el bosc no entra al primer pilar, per tant no es pot
reconèixer el coeficient de pastura, aleshores Unió de Pagesos va fer un estudi on es
demostrava els beneficis de la pastura del sotabosc i va fer una proposta al PDR 2007-2013 i es
va incloure l’ajut dins el primer pilar. El problema va ser un pressupost molt limitat. La Unió de
Pagesos (M. Hereu) demana que en el nou PDR es recuperi l’ajut agroambiental de pastura
en sotabosc, amb dotació econòmica suficient. L’Anabel Aguilar es compromet a transmetreho a la Subdirectora de Planificació Rural.
La FECOC (F. Batalla) demana que es faci un estudi per modificar el coeficient de pastura
= 0 de moltes superfícies que són pasturades realment per ramats. El DARP (A Aguilar)
recorda que les superfícies forestals no tenen cabuda en els ajuts del primer pilar; en tot cas
caldria sol·licitar la modificació d’ús d’aquestes superfícies (pastures arbrades) i fer el canvi, si
procedeix.

6.1 Ajuts a les ADS 2018: Situació 2018 i previsió 2019
El Sr. Joaquim Xifra, subdirector de Ramaderia, explica que l’ajut a les ADS per l’any 2018, va
adreçat als sectors cunícola, porcí, aqüícola i oví/cabrum, i que també hi ha un Programa sanitari
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de tuberculosi en explotacions de cabrum de llet de Catalunya amb un pressupost de 20.000€
amb el que es subvenciona el 80% de les despeses veterinàries. Així mateix hi ha un altre ajut
adreçat sector oví/cabrum és el Programa Nacional de Agalàxia contagiosa que disposa d’un
pressupost de 15.000€ amb el que es subvencionen el 80% de les despeses d’assessorament,
difusió del programa i de l’execució.
En relació a l’any 2019, exposa el Sr. Xifra, s’estan definint els aspectes sanitaris que actualment
no es porten a terme amb els veterinaris de les ADS, i que poden ser d’interès pel sector, com
per exemple comunicació, tractament i profilaxis d’avortaments, antibiogrames en cas de
prescripció d’un antibiòtic,.. La intenció és reunir-se amb l’ADS de cabrum de llet per tal de definir
el programa de tuberculosi i d’agalàxia i incorporar nous programes tot incrementant el
pressupost per tal de cobrir les despeses derivades de tasques veterinàries amb la finalitat de
per potenciar la figura d’aquest. El punt crític de les ADS d’oví i cabrum, certament, diu el Sr.
Xifra, és la seva dimensió ja que generalment tenen molt poques explotacions associades i baix
nombre de caps.
El Sr. Puig de la Unió de Pagesos declara que no està d’acord en que ara es demani 20.000
caps per constituir una ADS. El Sr. Xifra informa que això és una proposta del sector i que el
DARP encara no s’ha pronunciat, però si que cal apostar pel dimensionat.
La FECOC (Sr Batalla) demana la reestructuració de les ADS i que es doti de pressupost
suficient pel seu correcte i eficient funcionament. La Directora General es compromet a
estudiar una proposta de transició pel 2019 mentre es defineix el model pel 2020, però demana
la coresponsabilitat i complicitat al sector.
6.3 Ajuts directes: pagaments 2018 i previsió 2019
La Sra. Anabel Aguilar, cap del Servei de Coordinació d’Ajuts i Registres, presenta informació
referent als tres ajuts directes associats a les explotacions d’oví, cabrum i als productors amb
drets especials. La campanya 2017, explica que ja està tancada i els imports abonats han estat
aproximadament 3.700.000€, dada molt similar a la Campanya anterior, però s’ha registrat una
davallada del 12% en el nombre de beneficiaris pel canvi dels requisits.
Referent a les dades de l’any 2018, diu la Sr. Aguilar, que el nombre de sol·licitants s’ha
incrementat, però sovint es tracta de ramaders que no tenen el nombre d’animals mínim per
demanar l’ajut, i hi ha observat increment el nombre de ramaders que declaren els moviments.
A banda d’això, destaca que per l’any 2019 no hi hauran canvis en la normativa.
La Unió de Pagesos (Sr. Puig) demana que es passi de nou al 0,4 xais/cabrits comunicats
per femella i any pel cobrament de l’ajut associat a les explotacions d’oví i cabrum, o bé
es comptabilitzi la reposició de les explotacions pel còmput del 0,6 xais/cabrits
femella/any. La directora es compromet a insistir al MAPAMA sobre la possibilitat de fer distinció
entre ramaderia intensiva i ramaderia extensiva.
El Sr. Batalla (FCOC) opina que el sector no declara i/o no fa les guies corresponents, i
posteriorment fa referència al pagament complementari d’un recàlcul (0,5922 €) corresponent a
l’any 2017. A Espanya, pel pagament definitiu corresponent a l’any 2017 hi havia 10.802.726
reproductores, moltes comunitats autònomes (CA)A s’havien passat, s’havien declarat més
animals, per tant en el recàlcul sobrava pressupost i s’ha pogut redistribuir. La Sra. Aguilar
reconeix que hi ha CA on hi ha ramaders que declaren caps que no hi tenen dret i també CA que
fan una estimació molt superior, però ja es treballa per corregir les estimacions. I també demana
que s’expliqui perquè Catalunya no ha avançat el 50% de l’import unitari. La Sra. Aguilar li respon
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que cal intentar avançar el pagament però també cal garantir uns controls ben fets, i li demana
al Sr. Batalla que no faci una afirmació quan encara no s’ha acabat el termini per pagar.
El sector està passant per un moments molt crítics per això, el sector demana la creació d’un
observatori de preus. La Directora es compromet a fer arribar la petició al Gabinet Tècnic.
6.2 Ajuts al foment de races autòctones en perill d’extinció (RAPE): situació de
pagaments
La Sra. Montse Álamos, cap del Servei d’Ordenació Ramadera confirma que el 15 de novembre
es va formalitzar el pagament corresponent a les sol·licituds 2017, amb un pressupost total de
194.476€, dels quals 51.353€ es destinen a races d’oví i cabrum (Raça Aranesa, Raça Ripollesa
i Raça Cabra Blanca de Rasquera) i referent als ajuts 2018, comenta s’han presentat 8 sol·licituds
per un total de 206.326,85€, dels que 60.915€ corresponen a associacions de races d’oví i
cabrum.
La Sra. Álamos també informa que aquest mes s’ha tramés al MAPA l’expedient elaborat per la
Universitat de Lleida pel reconeixement per part de Comitè de races de la Cabra Catalana.
7. Torn obert de paraules
La Directora General conclou la reunió destacant que la reunió ha estat molt intensa, amb temes
molt importants i reconeix que el sector està passant una situació molt crítica i per tant des de la
Direcció General es treballa amb totes les iniciatives que poden ajudar al sector.
La Directora General es compromet a desencallar, conjuntament amb el Departament de Salut,
el procediment d’autorització dels escorxadors de “baixa capacitat” amb criteris de flexibilització.
La FECOC (F. Batalla) reitera que es canviï la representativitat de la Taula Sectorial. La
Directora General informa que està previst treballar en la modificació del Decret de Taules
Sectorials per adequar-lo a la realitat sectorial actual.
Sense més temes a tractar, la directora general d’Agricultura i Ramaderia, dóna per tancada la
reunió quan són les 15,35 hores, agraint a tothom la seva participació.

Acords
Qualitat i control Agroalimentari
1.

FECOC (R. Bach) demana conèixer el redactat final de la modificació del Decret de
venda de proximitat abans de la seva publicació, prevista pel final d’abril-maig de
2019, entre d’altres coses per conèixer com ha quedat el tema del “xai de ramat català”
El DARP (G. Cugat) informa que es contempla la distinció de xai/cabrit nascut, criat i
sacrificat a Catalunya. La Directora General es compromet a transmetre-ho a la DG06.

2.

Unió de Pagesos (B. Garolera i M Hereu) demana al DARP que s’analitzin on es
produeixen els incompliments de traçabilitat (a l’escorxador, al distribuïdor o al taulell) i
més controls en aquest sentit. El fet es que la carn del xai arribi al taulell ben etiquetada
perquè s’evitarien els fraus de fer passar un xai d’engreix per un de ramat català. G. Cugat
es compromet a transmetre aquesta inquietud del sector a l’Agencia Catalana del Consum,
que és l’autoritat competent per fer els controls als punts de venda minorista, i proposa al
sector que ho demani directament a l’ACC.
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3. La FECOC (R. Bach) reitera la seva demanda referent a que els xais s’identifiquin a
l’escorxador amb el codi REGA o marca oficial de l’explotació d’origen a l’etiqueta, per
tal de garantir la traçabilitat fins el taulell (igual com ja s’utilitza en boví). G. Cugat respon que
ja existeix l’obligació de mantenir la traçabilitat. FECIC (I. Pons) i ANAFRIC (G. Rodríguez)
afirmen que la traçabilitat no es perd a l’escorxador.
4. El DARP (G Cugat) i el sector acorden informar per escrit de les pràctiques o protocols
utilitzats per mantenir la traçabilitat de l’escorxador fins al comerç minorista, i la DG06
sol·licitarà a Consum la normativa de traçabilitat de l’escorxador fins el consumidor
final per tal d’elaborar un document conjunt i passar-lo al sector en el decurs de la propera
reunió que es determini.
Preus
5. La FECOC (R. Bach) qüestiona les dades estadístiques presentades referents al preu del
xai percebut pel pagès a Catalunya i demana la revisió de les fonts d’informació. El DARP
(O. Lao) recull la petició i traslladarà al cap del Gabinet Tècnic aquesta petició de revisar la
xarxa d’informadors, subministradors actuals dels preus. La Directora General es compromet
a demanar al Gabinet Tècnic del DARP que revisi la xarxa d’informadors.
6. El sector demana la creació d’un observatori de preus. La Directora es compromet a fer
arribar la petició al Gabinet Tècnic.

Sanitat Animal
7. La FECOC (R Bach) demana que el laboratori de Sanitat Animal del DARP faci diagnòstic
diferencial de les mostres d’avortaments trameses al laboratori de sanitat ramadera del
DARP.
8. La FECOC (Sr Batalla) demana la reestructuració de les ADS i que es doti de pressupost
suficient pel seu correcte i eficient funcionament. La Directora General es compromet a
estudiar una proposta de transició pel 2019 mentre es defineix el model pel 2020, però
demana la coresponsabilitat i complicitat al sector.

Reducció d’ús d’antibiòtics
9. La FECOC (R. Bach) demana segregar les dades referents al percentatge de pinso
medicamentós consumit en explotacions d’engreix de xais, i en explotacions de
reproducció. La Sra. Mili Voltes respon que de cara al 2019, amb l’entrada en vigor del Reial
Decret 191/2018, de 6 d’abril, pel qual s’estableix la transmissió electrònica de dades de les
prescripcions veterinàries d’antibiòtics destinats a animals productors d’aliments per al
consum humà es podrà atendre aquesta petició, atès que les dades seran per explotació, i es
compromet a informar al sector.

Danys per depredadors
10. La Unió de pagesos (B. Garolera) demana que el Departament de Territori i Sostenibilitat
que s’indemnitzin els dany produïts pels depredadors, però no només per la pèrdua de
l’animal sinó que també pel lucre cessant. El Sr. Casanovas (TES) informa que s’hi treballa
i proposa al sector que sol·liciti la revisió del Decret 176/2007, de 31 de juliol, regulador dels
procediments de compensació de danys i perjudicis causats a l'agricultura i la ramaderia per
espècies animals protegides de la fauna salvatge autòctona.
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11. El sector qüestiona la reintroducció dels animals depredadors i demana informació
referent a quin benefici per la gent del territori se’n deriva, i manifesten que no se
senten escoltats per l’Administració. Sol·liciten al DARP que transmetin al Govern la
necessitat de dialogar directament amb la gent del territori. La DG recorda que la
Consellera es va comprometre a portar a debat aquesta problemàtica al Govern. La DG es
compromet a recordar-li a la Consellera.
Ajuts
12. La FECOC (F. Batalla) qüestiona el límit de 10.000 €/explotació en els ajuts per la
prevenció d’incendis mitjançant pasturatge. El Subdirector de Boscos respon que es posa
el límit per assegurar un repartiment més just dels ajuts, perquè sinó podria ser que no es
poguessin atendre a més de 3 o 4 explotacions.
13. La Unió de Pagesos (M. Hereu) demana que en el nou PDR es recuperi l’ajut
agroambiental de pastura en sotabosc, amb dotació econòmica suficient. L’Anabel
Aguilar es compromet a transmetre-ho a la Subdirectora de Planificació Rural.
14. La FECOC (F. Batalla) demana que es faci un estudi per modificar el coeficient de
pastura = 0 de moltes superfícies que són pasturades realment per ramats. El DARP (A
Aguilar) recorda que les superfícies forestals no tenen cabuda en els ajuts del primer pilar; en
tot cas caldria sol·licitar la modificació d’ús d’aquestes superfícies (pastures arbrades) i fer el
canvi, si procedeix.
15. La Unió de Pagesos (Sr. Puig) demana que es passi de nou al 0,4 xais/cabrits comunicats
per femella i any pel cobrament de l’ajut associat a les explotacions d’oví i cabrum, o
bé es comptabilitzi la reposició de les explotacions pel còmput del 0,6 xais/cabrits
femella/any. La directora es compromet a insistir al MAPAMA sobre la possibilitat de fer
distinció entre ramaderia intensiva i ramaderia extensiva.
Varis
16. S’aprova l’acta de la reunió anterior, amb les aportacions, ja incorporades a l’acta, de la
Unió de Pagesos, referenciada amb el codi OV/01/2017.
17. S’acorda passar la documentació de la reunió.
18. La Directora General es compromet a desencallar, conjuntament amb el Departament de
Salut, el procediment d’autorització dels escorxadors de “baixa capacitat” amb criteris de
flexibilització.
19. La FECOC (F. Batalla) reitera que es canviï la representativitat de la Taula Sectorial. La
Directora General informa que està previst treballar en la modificació del Decret de Taules
Sectorials per adequar-lo a la realitat sectorial actual.

La secretària,
Vist i plau

Anna Martell Barrubés
Responsable de Gestió Telemàtica Ramadera(ef)
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Annexos a l’acta
•
•
•
•
•
•
•

Recull estadístic sector oví-cabrum. Novembre 2018.
Sanejament ramader 2018.
Programa voluntari de vigilància, control i eradicació d’Agalàxia contagiosa
Reducció de l’ús d’antibiòtics.
Evolució del sector primari i la població d’ossos. Accions aplicades en el marc del
PirosLife. Resultat de danys.
Ajuts a les ADS 2018: situació 2018 i previsió 2019.
Ajuts RAPE
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