Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General
d’Agricultura i Ramaderia
Acta de la reunió de la Taula Sectorial Agrària de la Producció Agrària Ecològica
Identificació de la sessió
Número de referència: PAE/01/20
Data: 01/10/2020
Lloc: Plataforma virtual Teams
Horari: 11.05 h / 14.28 h
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior
2. Decret PAE
3. Catàleg de faltes: novetats
4. Actuacions de foment realitzades al 2019
5. Segell ecològic català
6. GT ramaderia ecològica: resum de les actuacions realitzades fins a dia d’avui
7. Ajuts a l’agricultura i a la ramaderia ecològica
8. Ajuts als productors destinats a compensar els efectes econòmics de la crisi de la Covid-19,
mitjançant donacions al Banc d’Aliments
9. Presentació de la nova GASTROTECA-ECOTECA
10. Torn obert de paraules
Assistents
Representats del sector
Unió de Pagesos: Ferran Berenguer, Pino Delas, Jaume-Miquel Aleu i Roger Clavaguera
JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya): Mercè Sangüesa , Josep Agulló i Alberto Alcañiz
FCAC (Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya): Judit Casellas i Àngela Casanovas
Agricultura Biodinámica de España: Eduard Reixach
Excusen assistència:
Gremi d'Herbolaris, apicultors i alimentació dietètica i biològica de Catalunya
Entitats Convidades
CCPAE: David Torrelles i Núria Vallés
Excusen assistència
Associació Empresarial per a l'Agricultura Ecològica (AE2)
Representants del DARP
DIRECCIÓ GENERAL D’AGRICULTURA I RAMADERIA
La directora general: Elisenda Guillaumes (presideix la reunió)
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 Barcelona
Tel.: 93 304 67 00
taules.sectorials.darp@gencat.cat
http://agricultura.gencat.cat/
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La subdirectora general d’Agricultura: Neus Ferrete
La cap del Servei d’Ordenació Agrícola: Anna Goutan
El/les tècnic/ques del Servei d’Ordenació Agrícola: Albert Marcé, Anna Gomar i Núria Armengol
El responsable de la Producció Agrària Ecològica: Isidre Martinez
La coordinadora de les Taules Sectorials Agràries: Ana Llansó
La responsable de Gestió Telemàtica Ramadera: Anna Martell (actua com a secretària de la reunió)
DIRECCIÓ GENERAL D’ALIMENTACIÓ, QUALITAT I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
La responsable d’assessorament tècnic: Anna Castellví
DIRECCIÓ GENERAL DE DESENVOLUPAMENT RURAL
La sub-directora de Planificació Rural: Laura Dalmau
SECRETARIA GENERAL
L’advocada en cap l'Assessoria Jurídica : Imma Puigmulé
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A LA CATALUNYA CENTRAL
La cap del Servei de Coordinació i Gestió Territorial: Patricia Pladevall
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A GIRONA
La directora dels Serveis Territorials: Elisabet Sánchez
El cap del Servei de Coordinació i Gestió Territorial: Joaquim Xifra
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A TARRAGONA
El director dels Serveis Territorials: Àngel Xifré (excusa assistència)
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A LES TERRES DE L’EBRE
El director dels Serveis Territorials: Jesús Gómez
PRODECA
La Tècnica de l’àrea de Solucions Sectorials: Laura Martí

Desenvolupament de la reunió
Inicia la reunió la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, quan són les 11:05
hores, agraint l’assistència als participants i comentant el funcionament de la reunió en videoconferència
per l’aplicació MICROSOFT TEAMS. Així mateix, informa 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.
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Guillaumes explica que s’ha inclòs en l’ordre del dia la presentació, per part de l’advocada en cap del
DARP, Imma Puigmulé, de l’estat de la tramitació de l’esborrany de Decret PAE català, el qual s’ha vist
condicionat per la publicació del nou Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell,
de 30 de maig de 2018, sobre producció ecològica i etiquetat dels productes ecològics i pel que es
deroga el Reglament (CE) 834/2007 del Consell, al que s’ha cregut convenient adaptar el nou Decret
PAE català. En tot cas, la directora espera que pugui ser aprovat en el termini de 9 mesos. Acord 2
El DARP, destaca la directora, properament elaborarà d’un nou Pla d’Acció de la Producció Agrària
Ecològica, amb la finalitat de continuar fomentant la producció ecològica a Catalunya, ja que l’actual
programa de foment acaba a finals d’any. Acord 4
La Setmana BIO, que tindrà lloc del 16 al 24 d’octubre de 2021 en format virtual, serà presentada per
la Hble. Consellera el 16 d’octubre via screening, informa E. Guillaumes, i demana als assistents que
enguany, degut a les circumstàncies actuals, facin difusió, en format virtual, dels seus projectes. Així
mateix, els guardons del Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica d’enguany també es lliuraran
en un acte en format virtual, el dia 20 d’octubre.
L’informe de la producció agrària ecològica de Catalunya de 2019, que elabora el Consell Català de la
Producció Agrària Ecològica (CCPAE), va ser presentat el passat 15 de maig, informa la directora. Les
dades estan disponibles a la web del CCPAE: https://www.slideshare.net/ccpae/informe-de-la-producciagrria-ecolgica-a-catalunya-2019-234030772 i confirmen el creixement de la producció ecològica a
Catalunya: augmenten els operadors (+7,49%), la producció agrícola (+8,91%), la producció ramadera
(+4,75%) i les activitats agroalimentàries (+12,47%), així com també les facturacions (+19,28%). També
informa que, en data 28 de juliol, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va
publicar l’últim estudi del Baròmetre de Percepció i Consum dels Aliments Ecològics:
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/386932/cop-persones-que-consumeixen-alimentsecologics-certificats-mensualment-superen-que-no-consumeixen-mai, que mostra que, per primer cop,
les persones que consumeixen aliments ecològics certificats superen a les que no en consumeixen mai
i que sis de cada deu catalans han consumit alguna vegada aliments ecològics certificats, mentre que
gairebé la meitat ho fa almenys un cop al mes i un de cada tres cada setmana.
Ferran Berenguer de la Unió de Pagesos demana espai per fer aportacions a l’ordre del dia, en concret
informa que tenen temes a tractar, com el projecte d’agricultura sostenible, els nous OMG, control dels
productors no inscrits al CCPAE i la prohibició de noves granges de producció ecològica en zones
vulnerables. La directora li respon que sempre que s’envia l’Ordre del dia als assistents de la Taula
Sectorial, es proposa al sector que faci aportacions, i remarca que el DARP té la voluntat fomentar la
participació activa del sector, en tot cas, pot haver fallat la comunicació i, ofereix tractar aquests temes
en el torn obert de paraules de l’Ordre del dia.
1. Aprovació , si escau, de l’acta de la reunió anterior
Sense cap esmena a l’acta anterior, i per unanimitat dels assistents, es dona per aprovada (Ref.
PAE/01/2019), de data 25 de juliol de 2019. Acord 1
Esborrany acta
reunió TS PAE 25 Juliol .PDF

2. Decret PAE
La subdirectora general d’Agricultura, Neus Ferrete, presenta la proposta de nou Decret sobre
producció agroalimentària ecològica, que ve motivat per la publicació del nou Reglament (UE)
2018/848, si bé el DARP ja havia avaluat la necessitat d’actualitzar el Decret 180/2001 per adaptar-lo
a la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que
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va modificar el règim jurídic de la producció agroalimentària ecològica a Catalunya. Els principals canvis
afecten al regim de control, al CCPAE i a les sancions. N. Ferrete explica que es disposa d’una nova
versió del Decret, que va ser presentada el mes de juliol de 2020 a la Junta Rectora del CCPAE.
Imma Puigmulé, advocada en cap de l'Assessoria Jurídica del DARP, destaca que la finalitat del nou
Decret és possibilitar l’aplicació directa de la normativa europea en l’àmbit de Catalunya i, seguidament,
exposa els principals canvis introduïts des de l’última versió d’abril de 2018, motivats per la publicació
del nou Reglament (UE) 2018/848, canvis que afecten al Registre d’operadors/es ecològics de
Catalunya, al regim de certificació, a la protecció de l’ús dels termes de la i retirada de la certificació, a
les funcions del Consell, la composició de la Junta Rectora, les funcions de la Comissió de Parts, així
com als logotips i al control d’etiquetes comercials. S’adjunta la presentació:
punt 2- Decret
producció ecològica - TS.pdf

El text del projecte de Decret està molt avançat, pel que ara s’inicia la seva tramitació, informa I.
Puigmulé, i espera que en el termini de 9 mesos pugui ser aprovat pel govern. N. Ferrete puntualitza
que en els diferents processos de la tramitació encara es podran afegir al·legacions i observacions al
text.
Àngela Casanovas, de la FCAC, pregunta per l’exempció de control i inscripció en el Registre
d’operadors que afecta als operadors que fan venda al consumidor final de producte ja envasat. I.
Puigmulé li respon que aquesta exempció ja existeix actualment, i es manté en el nou marc normatiu,
concretament en l’article 34.2 del Reglament (UE) 848/2018. Aquesta exempció té com a finalitat
facilitar el comerç dels productes ecològics a tots aquells operadors comercials, inclosos els minoristes,
que només treballen amb productes ecològics ja envasats i etiquetats i que no cal que es sotmetin al
sistema de control de la producció ecològica, ja que el risc de frau és molt baix i ja estan sotmesos a
d’altres controls oficials.
3. Catàleg de faltes: novetats
El responsable de la Producció Agrària Ecològica, Isidre Martinez, informa de les principals novetats
referents a les mesures que ha d’aplicar el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE)
davant de les no conformitats comeses pels operadors ecològics sotmesos al seu control i certificació.
Segons l’article 92 quinquis del Reglament (CE) 889/2008 (així com també l’article 41.4 del nou
Reglament (UE) 848/2018), les autoritats competents han d’adoptar un catàleg amb les mesures que
les autoritats de control han d’aplicar en cas d’infraccions o irregularitats comeses pels operadors. El
MAPA, mitjançant la “Mesa de coordinación de la producción ecològica” (MECOECO), ja va aprovar
l’any 2017 un catàleg d’incompliments amb les orientacions comuns amb la finalitat de coordinar el
contingut mínim dels catàlegs d’incompliments de totes les Comunitats Autònomes (CCAA). El DARP,
amb la participació del CCPAE, ha elaborat aquest catàleg, publicat com a Instrucció de 15 de maig,
per la qual s’estableix el Catàleg de mesures aplicables pel Consell Català de la Producció Agrària
Ecològica en cas d’incompliments de la normativa de producció agroalimentària ecològica
(http://pae.gencat.cat/ca/noticies/200601_Cataleg_NC).
Pino Delas de la Unió de Pagesos, comenta que possiblement l’activitat de control en els diferents
territoris sigui desigual, pel que pregunta si el DARP podria realitzar una comparativa dels controls
segons territoris i sectors. I. Martinez respon que les diferencies de controls entre regions és un tema
recurrent i realment pot comportar diferencies significatives en temes sensibles, degut a que la
normativa no sempre és prou clara i pot haver diferents interpretacions en la seva aplicació. No tots els
Estats membres, regions o entitats de control disposen de quaderns de normes o d’interpretacions de
la normativa, i els catàlegs d’incompliments tampoc estan tots publicats, pel que és gairebé impossible
conèixer aquestes diferències a la pràctica. Delas proposa que s’intenti detectar com actuen les
diferents entitats de certificació de l’Estat. I. Martínez precisa que algunes CCAA ja estan publicant els
seus catàlegs d’incompliment, però que les diferents interpretacions de la normativa no estan recollides
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en aquest document i el MAPA no fomenta especialment l’harmonització d’aquestes diferents
interpretacions.
4. Actuacions de foment realitzades al 2019
La directora general excusa la seva assistència a la reunió, que passa a ser presidida per la subdirectora Neus Ferrete.
El següent punt es presentat per la cap del Servei d’Ordenació Agrícola, Anna Goutan que informa de
les actuacions realitzades en el període 2019-2020, dins el Programa de foment de la producció
agroalimentària ecològica 2015-2020. El Programa, explica Goutan, té projectes específics que
s’emmarquen en 4 àmbits: foment de les produccions, foment de la innovació, foment la
comercialització i el consum, i foment de la comunicació, i seguidament presenta cadascun dels
projectes.
Tot seguit, A. Goutan comenta que en el decurs de la presentació de la Setmana Bio, el dia 16 d’octubre
en format virtual, s’exposaran les dades Estadístiques de l’Alimentació i la Producció Ecològica, així
com les del Baròmetre de percepció i consum dels aliments ecològics, i informa que, tal i com ha
comunicat la directora, el DARP té la voluntat d’elaborar d’un nou Pla d’acció de la Producció Agrària
Ecològica durant l’any 2021. S’adjunta la presentació exposada a l’acta:
punt 4- Actuacions
realitzades 2017-19 - TS.pdf

S’incorpora de nou la directora Guillaumes i cedeix la paraula als assistents.
Ferran Berenguer, de la Unió de Pagesos, es refereix als 26 dinamitzadors territorials del DARP i
pregunta quines funcions tenen assignades. A. Goutan respon que, malgrat els dinamitzadors no tenen
dedicació exclusiva a la PAE, donen assessorament directe a les explotacions i operadors ecològics, o
interessats en la producció ecològica, i impulsen i participen en la creació i desenvolupament
d’actuacions de foment. Recorda que el projecte de dinamització territorial, a l’inici, només disposava
de 9 persones dinamitzadores i actualment ja en té 26.
7. Ajuts a l’agricultura i a la ramaderia ecològica
Per necessitat d’agenda s’altera l’Ordre del dia de la reunió i el punt 7 es presenta en aquest moment.
La sub-directora de Planificació Rural, Laura Dalmau informa sobre l’estat de la tramitació dels ajuts a
la producció ecològica inclosos dins el PDR amb el suport de la presentació que s’annexa a l’acta:





Resum dels pagaments dels ajuts a l’agricultura i ramadera ecològica en el període 2015-2019,
que s’han anat incrementant anualment des del seu inici.
Distribució comarcal del pagament de l’ajut a l’agricultura ecològica 2019: 2.195 beneficiaris, 40
comarques i 41.604 ha de conreu.
Distribució comarcal del pagament de l’ajut a la ramaderia ecològica 2019: 590 beneficiaris, 29
comarques i impacte sobre 32.520 ha.
El percentatge d’execució respecte al total de la Mesura.11, és del 55,51% en agricultura
ecològica i el 44,49 en ramaderia ecològica, i respecte a la programació 2014-2020, és la mesura
amb el grau d’execució de tot el PDR: 85,91%, amb un import total de 63,2 milions d’€.
punt 7- ajuts a
l'agricultura i ramaderia ecològica - SDGPR.pdf

Considerant el alt grau compliment de la línia, destaca L. Dalmau, s’ha sol·licitat una modificació
financera de traspàs del PDR actual per tal d’incrementar el pressupost de la producció ecològica en
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6,4 milions d’Euros més, que permetrà cobrir el pagament dels ajuts l’any 2020, previstos durant el
primer trimestre del 2021.
La convocatòria dels ajuts per l’any 2021 encara no es pot concretar, informa Dalmau, atès que el nou
període de programació del PDR no està aprovat. A l’octubre està previst l’aprovació del marc financer
plurianual, un nou reglament de transició, i la dotació pressupostària 2021-2022, i el repartiment
pressupostari entre les CA.
En relació al proper període de programació del PDR, L. Dalmau explica que el MAPA planteja diferents
escenaris, entren els ecoesquemes i sembla el Ministeri ha posat sobre la taula diferents opcions: que
els ajuts a la producció ecològica passin a ecoesquemes del primer pilar, que es continuïn gestionant
dins del segon pilar del PDR o combinació entre ecoesquemes i ajuts del segon pilar, però no està
encara definit.
R. Clavaguera de la Unió de Pagesos demana al DARP que informi del seu posicionament respecte al
manteniment o no dels ajuts a la producció agrícola i ramadera ecològica en el segon pilar de la PAC,
alhora que fa la reflexió que si aquests ajuts es defineixen com escoesquemes les primes seran
definides per l’Estat. L. Dalmau respon que en la darrera conferència sectorial del juliol, on es va tractar
aquest tema per part del MAPA, el DARP va manifestar que no considerava que s’hagués de prendre
la decisió en aquell moment, sense conèixer el repartiment de fons i sense haver avançat a nivell tècnic
amb la valoració d’ecoesquemes i agroambientals. Per altra banda, es fa l’observació que no es pot
donar per fet que les primes estaran diferenciades per comunitats autònomes si aquests ajuts es
defineixen dins el segon pilar, tenint en compte la tendència centralista del futur Pla Estratègic de la
PAC.
6. GT Ramaderia ecològica: resum de les actuacions realitzades fins a dia d’avui
Es canvia l’ordre del dia, passant a exposar-de el punt 6 en lloc del 5
La tècnica del Servei d’Ordenació Agrícola, Anna Gomar, exposa un resum de la situació de les 35
actuacions de foment de la Ramaderia Ecològica realitzades pel Grup de Treball de Ramaderia
Ecològica. En la seva majoria, les actuacions han estat realitzades o estan en procés i de continuïtat,
pel què el balanç és molt favorable. S’adjunta presentació amb la informació detallada:
punt 6- _Seguiment
ActuacionsGTRamaderia_Taula Sectorial TS.pdf

R. Clavaguera de la Unió de Pagesos exposa que hi ha mesures de bioseguretat establertes per les
explotacions porcines convencionals que al ser aplicades a les explotacions extensives i ecològiques
suposen un sobrecost important, pel què demana estudiar el tema amb tècnics del DARP. Acord 6
5. Segell ecològic català
La tècnica del Servei d’Ordenació Agrícola, Núria Armengol informa de les actuacions realitzades pel
Grup de Treball sobre la creació d’un nou segell català de la Producció Ecològica. A conseqüència del
creixent interès dels consumidors, destaca N. Armengol, i més concretament, dels productes d’origen
català, i amb la finalitat de complir amb les directrius del MAPA referents a deslligar el logotip català de
les referencies a la CA i gentilicis, el DARP ha encarregat a l’empresa Ecomat fer una anàlisi del marc
normatiu, la creació d’un nou segell de producte local ecològic i la dinamització d’un Grup de Treball
amb els agents del sector. Els resultats més importants són:


Ampli consens per desenvolupar un nou segell que identifiqui l’origen català del producte

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 10

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General
d’Agricultura i Ramaderia



Incorporar altres criteris de certificació
Baix suport a incorporar estàndards de qualitat superiors.

En les conclusions del l’estudi s’estableix tres possibles estratègies:
 Dos logotips: l’actual segell CCPAE modificat més un nou segell ecològic català
 Un logotip: l’eurofulla més un nou segell ecològic català
 Dues versions del nou logotip ecològic català: un nou segell ecològic català més una versió del
nou segell segons normativa europea.
En una propera reunió del Grup de Treball s’espera acabar de valorar l’estratègia definitiva i
desenvolupar una proposta de plec de condicions d’aquest nou segell ecològic català, conclou N.
Armengol.
Jaume Miquel Aleu de la Unió de Pagesos pregunta si ja es disposa d’un nou segell ecològic català i si
encara es poden fer aportacions per tal de definir quins podrien ser els altres criteris de certificació a
incorporar al segell, com podria ser el fet de col·laborar amb altres col·lectius ambientalistes. Acord 5
punt 5- Logo
ecològic català.pdf

8. Ajuts als productors destinats a compensar els efectes econòmics de la crisi de la Covid-19,
mitjançant donacions al Banc d’Aliments
La responsable d’Assessorament Tècnic de la subdirecció de Qualitat i Indústries Agroalimentàries,
Anna Castellví explica als assistents que l’ajut té un doble objectiu: per una banda, 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. En la relació de productes
subjectes a l’ajut s’inclou tant productes agrícoles com ramaders.
Es pot consultar tota la informació al web del DARP, on també hi ha un correu de contacte
ajutperibles.agricultura@gencat.cat, al qual es poden adreçar totes les consultes.
S’annexa a l’acta la presentació exposada:
punt 8_Ajut
compensar pèrdues COVID19.pdf

F. Berenguer de la Unió de Pagesos exposa que durant la pandèmia han creat nous projectes d’ajut
social pel que demana es tinguin en comte també aquestes entitats. Acord 8.a
R. Clavaguera de la Unió de Pagesos considera que els imports de la subvenció haurien de ser
superiors en cas de productes de qualitat i ecològics atès que tenen un preu superior. Acord 8.b
9. Presentació de la nova GASTROTECA-ECOTECA
La Tècnica de l’àrea de Solucions Sectorials de PRODECA, Laura Martí presenta la web
GASTROTECA.cat, creada pel consorci de Comerç, Artesania i Mosa (CCAM) l’any 2007 amb l’objectiu
de promoure els productes agroalimentaris locals, incentivar el seu coneixement i consum i generar
impacte a tota la cadena del sector. Des de l’any 2017 PRODECA gestiona aquesta web, i en aquesta
una nova etapa ha treballat els continguts per tal de renovar-la i generar un portal de comercialització
de referència dels productes agroalimentaris locals de Catalunya, adaptada l’univers on-line.
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A la GASTROTECA s’inclou fitxes explicatives de 300 productes autòctons, amb la seva vinculació al
territori d’origen i les seves característiques, així com també els productors, establiments de comerç i
restauració, per tal de fomentar la comercialització dels productes agroalimentaris locals. En l’àmbit
dels productes ecològics, i com a novetat, en l’apartat ECOTECA es relacionen tots els productors
certificats. En altres apartats es relacionen els comerços i restaurants on es pot trobar productes
catalans al món, rutes turístico-gastronòmiques, agenda d’esdeveniments, enllaços, i receptes.
L. Martí convida a tots
https://www.gastroteca.cat/

els

productors

que

s’adhereixin

gratuïtament

a

la

web:

R. Clavaguera de la Unió de Pagesos pregunta qui valida les dades que s’inclouen i quin control es fa.
L. Martí respon que verifica la informació facilitada pels productors en els registres del DARP.
Ferran Berenguer de la Unió de Pagesos comenta que la web es centra molt en el producte i en el seu
origen, però no sempre hi ha una denominació d’origen associada al producte. Acord 9
El director dels Serveis Territorials del DARP a les Terres de l’Ebre, Jesús Gómez formula dues
preguntes: quin feed-back tenen dels productors i si han increment vendes? I la segona: és obligatori
posar Espanya a les adreces? L. Martí respon que encara no es disposen dades tot i que està previst
un nou projecte que fomentarà la comercialització directa, i es podrà valorar l’impacte, i referent a la
segona qüestió, comenta que la indexació de les adreces a Google Maps hi obliga.
10.Torn obert de paraules
La directora E. Guillaumes exposa que, seguidament donarà resposta als temes plantejats pel F.
Berenguer de la Unió de Pagesos a l’inici de la reunió:


Situació del Projecte d’Agricultura Sostenible i l’impacte en la producció ecològica: aquest
projecte és deriva de les noves normatives, tant de la UE com catalanes, referents al canvi
climàtic, i en aquest marc, el DARP té el mandat d’elaborar normativa sobre producció agrícola i
ramadera sostenibles. En el nou Projecte d’Agricultura Sostenible s’estudien els recursos (sòl,
aigua, biodiversitat,..), es definiran bones pràctiques agrícoles per tal de preservar els recursos i
aconseguir una agricultura i ramaderia més sostenible. De moment ja s’ha creat un Grup de
treball d’Agricultura, amb la participació de tècnics del DARP i de l’IRTA, per definir les bones
pràctiques amb criteris de sostenibilitat. L’objectiu és fomentar que les explotacions catalanes
produeixin sota criteris de sostenibilitat i, afegeix la directora, es treballa en un sistema de
certificació voluntària. El DARP considera que aquest projecte és complementari a la producció
agrària ecològica. Està previst anar informant al sector a mida que el projecte estigui més
avançat. Acord 10.a



Control dels operadors minoristes no inscrits al CCPAE: la directora diu que s’insistirà en els
controls realitzats tant pel DARP com a l’Agència Catalana de Consum. Acord 10.b



Control dels nous Organismes Modificats Genèticament (OMG): la directora recorda que les
competències de control i inspeccions són del DARP i recorda que en els anys 2017 i 2018 no hi
ha hagut alliberament, i en l’any 2019 i 2020 algun en arròs.



Prohibició de noves granges de producció ecològica en zones vulnerables: El Decret 153/2019
de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes, defineix un programa d’actuació
reforçat per a millorar la contaminació de nitrats en els aqüífers. Per aquest motiu, en les zones
vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats s’han establert limitacions a la instal·lació i
ampliació de les explotacions ramaderes. En el termini de dos anys es revisarà el Decret i segons
els resultats obtinguts es podrà determinar si es permet noves explotacions ecològiques.
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R. Clavaguera de la Unió de Pagesos afirma que el Decret 153/2019 permet, com a excepció, la
instal·lació de noves explotacions ramaderes ecològiques en zones vulnerables, però una instrucció
interna ho contradiu. Acord 10.c
F. Berenguer de la Unió de Pagesos considera que és necessari controlar més acuradament els nous
OMG per tal garantir que no es produeixi contaminació i que es posin mitjans per detectar-los. Acord
10.d
ACORDS
1.

S’acorda aprovar, per unanimitat i sense esmenes, l’acta de la reunió anterior de data 25 de juliol
de 2019, identificada amb el codi PAE/01/2019.

2.

El DARP (E Guillaumes) es compromet a enviar al sector el primer esborrany del nou Decret
PAE a través de la bústia de Taules Sectorials per tal que el sector faci les aportacions que
consideri convenients.

4.

El DARP (E Guillaumes) es compromet a elaborar un nou pla d’acció per fomentar la PAE, atès
que l’actual s’acaba a finals d’aquest any, i anuncia que es realitzarà un procés participatiu previ,
amb tots els agents sectorials, per poder detectar les necessitats del sector.

5.

UP (JM Aleu) demana poder fer aportacions al projecte de normativa que regularà el nou segell
ecològic català. El DARP ( A Goutan) informa que es crearà un grup de treball per desenvolupar
la normativa que ha de regular aquest logo i es compromet a que sigui el més obert possible a
les entitats que el sector proposi.

6.

UP (R Claveguera) es queixa que els requisits de bioseguretat establerts són de molt difícil
aplicació en les explotacions extensives i ecològiques. El DARP (E Guillaumes) es compromet a
treballar conjuntament amb les dues subdireccions generals per tal d’estudiar el tema.

8.a

UP (F Berenguer) demana que l’ajut als productors destinats a compensar els efectes econòmics
de la crisi de la Covid-19, mitjançant donacions al Banc d’Aliments es prorroguin un cop superada
la pandèmia i s’obri la possibilitat a que les donacions s’ampliïn a d’altres organismes a part del
Banc dels Aliments. I també es demana que aquest tipus d’ajuts no es vinculin a les pèrdues del
període d’alarma. El DARP (A. Castellví) informa que aquesta línia d’ajut està emmarcada en el
Marc Temporal per compensar els efectes econòmics de la Covid i en cas que es prorroguessin
es podria contemplar la possibilitat de tenir aquetes altres entitats en compte.

8.b

UP (R Clavaguera) demana la revisió dels imports de la subvenció per tal que s’adeqüin als preus
dels productes de qualitat i ecològics que sempre son superiors als dels productes convencionals.
El DARP (A Castellví) li respon que en cas de prorrogar-se es podria estudiar.

9.

UP (F Berenguer) demana ser molt acurat a l’hora de classificar els productes inclosos a la
GASTROTECA-ECOTECA o ampliar el catàleg de productes perquè hi tinguin cabuda els
diferents productes produïts a Catalunya. PRODECA (L Martí) es compromet a trametre la petició
als responsables i li demana que li faci arribar per correu electrònic aquesta petició.

10.a El DARP (Elisenda Guillaumes) es compromet a fer arribar al sector, a través de la bústia de
Taules Sectorials, la versió “zero” de l’estratègia de Producció Agrícola Sostenible amb l’objectiu
de que pugui fer aportacions.
10.b UP (F Berenguer) demana que es controli millor als operadors minoristes que venen productes
ecològics i no estan inscrits al CCPAE. El DARP (E Guillaumes) es compromet a traslladar
aquesta petició a l’Agencia Catalana del Consum, per tal de demanar una campanya especifica
dirigida a controlar aquest incompliment.
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10.c UP (R Clavaguera) demana que es revisi la instrucció que ha elaborat el DARP sobre la
impossibilitat d’instal·lació de noves granges extensives o ecològiques en zones vulnerables, ja
que contradiu el que estableix el Decret 153/2019 de gestió de la fertilització, que sí ho permet.
El DARP (E Guillaumes) es compromet a revisar la instrucció i a informar al sector.
10.d UP (F Berenguer) demana que es controlin els nous OMG davant el neguit que té el sector per
l’aparició d’OMG creats per tècniques genòmiques que no es poden detectar. El DARP (A
Goutan) reconeix que en aquest moments hi ha una gran sensibilitat en el sector així com
controvèrsia científica, pel que s’informarà i si és necessari es convocarà una reunió monogràfica
per tal d’informar al sector.
Sense més intervencions la directora general agraeix l’assistència i dóna per finalitzada la sessió quan
són les 14:28 hores.
La secretària

Signat digitalment per
Anna Maria
Anna Maria Martell
Martell Barrubes Barrubes - DNI
35019243H (SIG)
- DNI
Data: 2021.12.02
35019243H (SIG) 15:37:46 +01'00'

Responsable de Gestió Telemàtica Ramadera (ef)

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

Signat digitalment
per Elisenda
Guillaumes Cullell DNI 43627998B
(TCAT)
Data: 2021.12.03
09:46:37 +01'00'

Directora general

Annexos a l’acta








Acta de la reunió anterior
Proposta nou Decret sobre producció agroalimentària ecològica
Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica. Actuacions 2019-2020
Proposta de creació d’un nou logotip ecològic català
Resum actuacions Ramaderia Ecològica
Ajuts a l’Agricultura i Ramaderia Ecològiques
Ajut per compensar les pèrdues ocasionades per la COVID-19

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 10 de 10

