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 del Porcí
Número de referència: PO/01/2020
Data: 05/05/2020
Lloc: Virtual (Teams)
Horari: 16.00 h – 20.25 h
Ordre del dia
1.

Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2.

Observatori del Porcí: Informe econòmic 2019

3.

PPA: accions preventives per evitar l’entrada de la PPA. Resposta a la carta presentada per les
principals organitzacions sectorials

4.

Programa sanitari del porcí

4bis. Instal·lació Centres de Neteja i Desinfecció (RD 638/2019, de 8 de novembre)
5.

Principals novetats en l’ordenació de les explotacions porcines (RD 306/2020)

5bis. MTD per reduir emissions gasos contaminants descrites en el Reial Decret d’ordenació porcina
6.

Torn obert de paraules

Assistents
Representats del sector
UNIÓ DE PAGESOS: Rossend Santiveri, Aleix Sala, Eduard Cau i Joana Rull.
JARC: Jaume Bernis i Alberto Alcañiz
FCAC: Ramón Armengol, Vicent Carbó i Àngela Casasnovas
FECIC Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas: Ignasi Pons
ASFAC: Mª Carme Soler, Xavier Solanes i Pere Borrell
ANAFRIC –GREMSA-Anicoc - Ovicebo: Carolina Cucurella
Federació Catalana de Carnissers, Cansaladers i Xarcuters: Oriol Tarrats
Entitats convidades
ANPROGAPOR: Miguel Ángel Higuera Pascual i Vicens Enrique-Tarancon
PORCAT: Ricard Parés
ASSAPORC: Raul Figueras i Xavier Gil
GSP LLEIDA: Rosa Gallart
Representants del DARP
CONSELLERIA
L’Honorable Consellera: Teresa Jordà (co-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/

Pàgina 1 de 15

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General d’Agricultura
i Ramaderia
DIRECCIÓ GENERAL D’AGRICULTURA I RAMADERIA
La directora general d’Agricultura: Elisenda Guillaumes (co-presideix la reunió)
El sub-director general de Ramaderia: Joaquim Xifra
La sub-director general de d’Agricultura: Neus Ferrete
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 cap del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària: Jaume Boixadera
La cap del Servei de Prevenció en Sanitat Animal: Mercè Soler
El responsable de Programes Sanitaris dels Monogàstrics: Carles Sánchez
La coordinadora de les Taules Sectorials Agràries: Ana Llansó (actua com a secretària de la reunió)
La responsable de Gestió Telemàtica Ramadera (e.f.): Anna Martell
L’auxiliar administrativa de Taules Sectorials: Verónica Siguero
DIRECCIÓ GENERAL D’AGENTS RURALS
El director general d’Agents Rurals: Marc Costa
SECRETARIA GENERAL D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
El cap del Gabinet Tècnic: Joan Barniol
La tècnica de Servei d’Estadística i Preus Agroalimentaris: Olga Lao
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A GIRONA
La directora dels Serveis Territorials: Elisabeth Sánchez
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A CATALUNYA CENTRAL
El director dels Serveis Territorials: Ramón Lletjós
Cap de Servei de Coordinació i Gestió territorial (e.f): Patricia Pladevall
DEPARTAMENT DE SALUT
La responsable de coordinació interadministrativa: Raquel Arpa
IRTA
Rosa Cubel, Fernando Rodríguez i Sebastian Napp
SIP CONSULTORES: Josep Bernaus
Desenvolupament de la reunió
Prèviament a l’inici de la reunió, la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes,
estableix el funcionament de la reunió virtual. Durant el transcurs de les intervencions i/o presentacions
es podran formular preguntes i demanar paraula a través del xat. Finalitzada la presentació, o en el
moment que cregui oportú d’acord amb el nombre de dubtes o preguntes, s’obrirà torn de preguntes.
Comenta que, a petició d’Unió de Pagesos, s’han afegit dos punts més a l’Ordre del dia de la reunió,
tal i com ja es va informar via electrònica, “Instal·lació de Centres de Neteja i Desinfecció (RD 638/2019,
de 8 de novembre)“ i “MTD per reduir emissions gasos contaminants descrites en el Reial Decret
d’ordenació porcina“, els quals s’enumeren com a 4.bis i 5.bis respectivament, per facilitar la redacció
de la present acta.
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A les 16.12h l’HC Teresa Jordà, obre la primera sessió virtual de les Taules Sectorials saludant i agraint
el treball de tot el sector productor per fer possible el manteniment de la cadena alimentària i garantir
l’abastiment de la població en aquests moments d’alerta sanitària. Demana que li traslladin totes les
observacions/propostes i/o qüestions amb les que es vagin trobant relacionades amb la crisi actual per
tal d’estar assabentada de primera ma i afrontar-les conjuntament. Tot i la rellevància del moment que
vivim, vol deixar clar que no s´ha deixat mai de treballar en el tema de la PPA, així com en d’altres
temes importants d’aquest o d’altres sectors agraris. Recorda que des de la creació de la Comissió
Interdepartamental al 2018 i el Grup de Treball al 2019, s’han reunit cada 2 mesos per treballar i
traslladar les corresponent observacions entorn la PPA al Govern.
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior
S’aprova l’acta de la reunió anterior, referenciada amb el codi PO/01/2019 de data 04 de juliol de 2019,
per unanimitat i sense esmenes. Acord 1
2. Observatori del Porcí: Informe econòmic 2019
Josep Bernaus (SIP Consultors) presenta l’informe econòmic del sector porcí per a l’any 2019, amb
suport de presentació que s’annexa a l’acta. Aquest informe es presenta anualment des de 2006.
P2 Informe Econòmic
Porcí- 2019.pdf

La mostra d’explotacions emprada per extraure les dades, inclou 115 empreses a Catalunya repartides
entre les diferents comarques i de diferents característiques, de 300 a 40.000 mares, de cicle tancat o
cicle obert i en propietat o integrades. Es treballa amb una base de dades que inclou unes 255.000
truges productives, aproximadament un 45% del cens de Catalunya.
L’any 2019 ha sigut un any excepcionalment bo, amb un marge de 23,3 ct€/kg viu, és a dir, avaluant preu
de venda net menys cost de producció, xifra que representant un 20% del marge del preu de venta. És
el marge més alt recollit des de 2006, sent la mitjana dels últims 5 anys de 12 ct€/kg viu.
El Preu de MERCO és de 135,2 ct€/kg viu, el preu de venta net és de 131,3 ct€/kg viu i el cost de producció
de 108,0 ct€/kg viu. Destacant que el preu de venta no només ha sigut alt, sinó que s’ha mantingut alt tot
l’any, sense notar la davallada habitual estacional a la tardor-hivern.
Hi ha una tendència a l’alça en el cost de producció, pujant tots els conceptes en que es desglossa:
pinso, allotjament i gestió, medicaments i reproducció. En quant als factors de producció (preu pinso,
conversió pinso, garrins per truja anuals i mort post deslletament), destaca la pujada de la mort post
deslletament. En general, augmenta el cost del pinso, d’allotjament i gestió i del medicament. Es manté
estable la conversió de pinso i producció de garrins.
Si s’analitza l’evolució del cost de producció a preu de pinso constant, ja que aquest depèn de factors
aliens, es veu que en els dos últims anys s’ha perdut la millora de l’eficiència productiva que es venia
observant. El preu del pinso global per 2019 ha estat de 274 €/t.
Si es mira l’estructura dels cost de producció, aproximadament el 67% es destina a pinso, el 25% a
allotjament i gestió (gestos fixos) i el 8% a la resta. Igualment, si es mira per fases es comprova que a
l’engreix es destina aproximadament les 2/3 parts del cost. Així, per incidir en el preu, cal treballar bé
el pinso i la fase d’engreix.
Miguel Ángel Higuera (ANPROGAPOR) pregunta que com és que augmenta el cost de medicaments
si disminueix l’ús d’antibiòtics. Vicens Enrique-Tarancon (ANPROGAPOR) comenta que la mortalitat i
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la despesa de medicament són directament proporcionals a la manca de bioseguretat. El Sr. Quim Xifra,
comenta que es degut a que la nova normativa, llei del medicament i pla de reducció d’antibiòtics, no
permet utilitzar medicaments preventius i per tant, és degut a l’ús de vacunes individuals davant
qualsevol afectació. En Pere Borrell (ASFAC) comenta que troba a faltar la desviació estàndard
d’aquestes mesures, i Josep Bernaus contesta que està d’acord, que a l’informe complet es treballa
amb les desviacions, però a la presentació no ha afegit tanta informació. Comenta que al factor més
important és el cost de producció, la variabilitat es ± 5%, és a dir, el 70% d’empreses han tingut un cost
entre 103 i 113 ct€/kg viu. Respecte als preus de medicaments, Josep Bernaus cedeix la pregunta a
experts en el tema. Pere Borrell (FCAC) pregunta quina incidència representa la PPA en la pujada del
preu, a lo que Josep Bernaus respon que seria el 100%, perquè la Xina és qui puja el preu amb les
importacions. Afegeix que possiblement també influeixi la creació de nous escorxadors, que fan
augmentar la demanda.
Continuant amb la presentació, en Josep Bernaus destaca l’increment de la mortalitat en totes les fases,
però especialment important en la fase d’engreix, no solament per l’augment, sinó pel consum de pinso
que això suposa i per tant en cost de producció. En general, la mort de l’animal s’ha vist incrementada
en el 70-80% de les explotacions visitades.
La comparativa Espanya-Catalunya mostra dades molt homogènies. Els paràmetres econòmics
mostren més diferències entre Catalunya est i oest (Lleida /Tarragona enfront Barcelona/Girona). El
preu de venta a la Catalunya est és superior, possiblement per la proximitat als principals escorxadors,
però el cost de producció és superior. Destaca el preu del pinso, que es favorable a la Catalunya oest
degut a la proximitat a fabriques. Globalment, s’observa un avantatge de 0,2 ct€/kg viu a la Catalunya oest.
Destaca també que la mortalitat és superior a la zona oest. Es desmama un garrí més a la zona est.
Jaume Bernis (JARC), considera que caldria actualitzar el preu de la integració per als integrats, ja que
els últims 5 anys són anys de bonança, amb mitjanes de 10,26 € per porc engreixat, però només de 1,3
per als ramaders integrats, que cada cop han de suportar més despeses per adaptar-se als nous
requisits (bioseguretat, etc.). Felicita a l’equip de SIP per l’anàlisi de dades realitzat i considera una gran
cosa que el sector pugui comptar amb aquest equip i els seus informes.
Pere Borrell (ASFAC) comenta que el marge ha pujat (en relació al benefici de 2019), no perquè siguem
millors, sinó per la situació mundial de la PPA i les importacions de la Xina.
Ramón Armengol (FCAC) demana que es tinguin en compte les dades analitzades, tant dels preus a
Mercolleida com dels costos de producció, a l’hora del desplegament de la Llei de la Cadena
Alimentària, per evitar que es produeixin transaccions per sota del cost de producció. Acord 2
Miguel Ángel Higuera (ANPROGAPOR) comenta, respecte al tema de la cadena alimentària, que ja
està passant en l’actualitat, que el sector de l’ibèric està venent a pèrdues. Aquest punt s’ha de preveure
de cara a implementar la Llei de la cadena alimentària. Han fet la consulta al director de la Cadena
Alimentaria del MAPA i cita textualment “s’han de distingir els costos de cada empresa per cada
producte i els costos mitjos dels indicadors, aquests últims només es tenen en compte quan el preu del
contracte es variable i s’ha decidit referenciar a un indicador. En cas que el preu no sigui variable, i no
estigui referenciat a cap contracte, s’han de respectar els costos de producció de qui ven”. Puntualitza
que depèn del tipus de contracte establert amb els operadors. Entén que SIP es una gran eina i que en
aquest aspecte no presentarà problemes perquè els costos no estan referenciats a cap indicador.
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3. PPA: accions preventives per evitar l’entrada de la PPA. Resposta a la carta presentada per
les principals organitzacions sectorials
Mercè Soler, cap del Servei de Prevenció en Sanitat Animal, informa que les principals organitzacions
del sector van presentar una carta al DARP, on amb caràcter urgent, sol·licitaven l’aplicació de vàries
mesures preventives per tal d’evitar l’entrada de la PPA a Catalunya i comenta que el DARP comparteix
la preocupació del sector. Així mateix, reconeix que degut a la situació d‘emergència sanitària per la
COVID-19, i vistes les restriccions imposades, van haver-se d’elaborar unes instruccions excepcionals
per tal de poder compaginar la vetlla de la salut animal i la de la salut humana. En aquesta reunió es
presenten unes noves instruccions que recullen les peticions del sector, les d’experts del CRESA i les
dels tècnics del Servei de Prevenció en Sanitat Animal, que seran d’aplicació immediata, encaminades
a entomar la normalitat, en la mesura que es pugui. S’adjunta la carta presentada i la presentació que
exposa per anar analitzant cadascuna d’aquestes mesures, que passen a formar part d’aquesta acta:
2020_04_23 Carta
P3 i 4
amb PROPOSTA ENTITATS
accions PPA.pdf
PPA_Programa
sanitari porcí.pdf

Principals mesures preventives proposades:
 Mesures destinades a granges porcines que rebin animals d’origen intracomunitari


Control d’entrades d’animals (garrins i recria) procedents de la UE amb visita prèvia per part dels
SVO de les Oficines Comarcals, amb presa de mostres (PCR amb més agilitat en la resposta
dels resultats) i vigilància passiva.
Mercè Soler informa que s’ha elaborat una nova proposta per al control d’entrades d’animals amb
la finalitat de detectar animals positius i poder fer una actuació ràpida. Els SVO efectuaran control
a la descàrrega dels animals pe al control documental, identificació dels animals i inspecció
clínica, i els veterinaris de les ADS realitzaran el control serològic amb una presa de mostres als
4-6 dies de l’arribada dels primers porcs de la partida, segons mostreig d’acord a la Taula 95/5 i
doble tub per PCR per PPA i Elisa per Aujeszky. Si es produeixen entrades posteriors a les 48h
de la primera s’hauran de fer altres extraccions; no es pot esperar a tenir plena l’explotació.
M. Soler informa que, a partir d’ara, està previst realitzar les proves PCR en laboratoris de
Catalunya i es podran disposar dels resultats en 24-48 hores.
Sebastian Napp investigador del CRESA, afegeix que és important complir els terminis des de
l’arribada de la partida per a la presa de mostres, per tal de disminuir el risc que els animals
recentment infectats donin negatiu a la prova, i també permetria detectar simptomatologia clínica
o mortalitat. Per les característiques del virus de la PPA que circula actualment a Europa (genotip
II), que es considera altament virulent, la prova d'elecció per al diagnòstic és la PCR que és
altament sensible i específica, i que permet una detecció molt abans que l'ELISA (els anticossos
poden tardar 2-3 setmanes en formar-se).(Sebastian Napp-CRESA)
Vicens Enrique-Tarancón (ANPROGAPOR) manifesta que no es pot comprometre a complir amb
aquest termini de presa de mostres en les importacions.



Requisits de bioseguretat més estrictes, com l’increment de la puntuació mínima de l’enquesta
de bioseguretat a 75 punts per a les granges que entren animals (garrins i recria) procedents de
la UE, ja que suposa un risc molt elevat d’entrada de la PPA a Catalunya. Demanen que totes
les explotacions disposin de tanca perimetral completa i continua, vestuari i obertures protegides
amb malla ocellera, requisits que ja es demanen a totes les explotacions, però el sector vol que
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també s’exigeixi el moll de càrrega d’animals exterior i descàrrega externa de pinso i arc de
desinfecció (que actualment no són d’obligat compliment). Acord 3a
Tots els representants del sector (Unió de Pagesos, JARC, FCAC, ANPROGAPOR i PORCAT)
manifesten que la carta presentada al DARP neix del consens del sector i de la voluntat
d’augmentar el nivell de prevenció front la PPA. La Directora E Guillaumes remarca que per al
DARP és un tema prioritari i la clau principal en la prevenció, i reconeix que el sector ha fet
esforços en el compliment de les mesures tot i que queda feina per fer i per tant considera
prioritari assolir el compliment dels 65 punts en totes les granges abans d’incrementar els
requisits de bioseguretat. Afegeix que s’actua amb contundència denegant el PEG en aquelles
explotacions que no arriben a la puntuació mínima de 65 punts.
R. Santiveri (Unió de Pagesos) aclareix que la proposta del sector es refereix a que aquelles
granges que no arribin als 75 punts, només entrin garrins d’origen nacional.
R. Parés (PORCAT) exposa que és important assegurar els 65 punts bàsics de la bioseguretat,
però fent-ho extensiu a totes les explotacions porcines, tot i que coincideix en que a les que
entren animals de la UE se’ls hi podria exigir un plus, els 75 punts
Mercè Soler exposa que només un 12% de les explotacions compleixen amb tots els requisits
que proposa el sector, i tan sols 12 explotacions han assolit una puntuació de 75 punts o més,
per tant es limitaria molt el nombre d’explotacions que podrien entrar animals de la UE. Mercè
Soler manifesta que les granges que no han obtingut la puntuació de 65 punts en l’enquesta de
bioseguretat, no poden entrar animals de la UE i, per tant, no se’ls autoritza el PEG i es fan
restriccions als DST al GTR. Carles Sánchez, responsable de porcí del Servei, confirma l’acurat
seguiment que es realitza del grau de compliment de les enquestes de bioseguretat, així com el
fet de ser imprescindible la realització de proves serològiques en el moment òptim per detectar
la malaltia.
Vicens Enrique-Tarancón (ANPROGAPOR) diu que en les explotacions de reproductores no es
contemplen els 65 punts per entrar animals de la UE. La Directora li respon que en cas de
reproductores procedents de la UE no hi ha PEG, però sí que els SVO realitzen visita de control.
El sector demana establir PEG per a l’entrada d’animals de recria procedents de la UE. Acord
3b
Jaume Bernis (JARC) diu que els criteris per valorar les enquestes són diferents entre les
diferents OC, qüestió que no es pot permetre. Mercè Soler informa que les instruccions
s’elaboren i comuniquen a tot el territori de Catalunya per tal que es segueixin els criteris de
manera homogènia i informin per igual als ramaders. Joaquim Xifra comenta un informe referent
a 269 explotacions visitades pels veterinaris contractats per fer la supervisió de les enquestes
realitzades per les ADS, i els resultats són: tanca perimetral: en un 36,8% no coincideix el resultat;
teles pardaleres: 43,5% no coincideix; vestidors: 1,5% no assoleix i el punt de neteja i desinfecció
de vehicles: 1% no coincideix.
Mercè Soler explica que s’han estudiat les explotacions amb puntuació 0 en l’enquesta de
bioseguretat, amb la conclusió de que generalment la gran majoria corresponen a explotacions
sense activitat. J. Xifra, Subdirector de Ramaderia, observa que la bioseguretat és un tema
dinàmic i, per tant, sempre es podran trobar explotacions amb una puntuació zero. El sector
demana que amb les explotacions que no compleixin, s’iniciï el tràmit de suspensió. Acord 3c
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En relació amb la problemàtica de l’objectivitat en les puntuacions de les enquestes realitzades,
la directora E. Guillaumes exposa que s’han contractat tres veterinaris per fer la supervisió de les
enquestes i corregir les deficiències que s’hagin pogut observar en l’elaboració de les mateixes,
així com fer-ne el seu seguiment. La directora diu que, generalment, en les segones visites a les
explotacions dels inspectors, les deficiències es corregeixen i en cas de no ser així, està previst
fer una carta d’advertiment als veterinaris habilitats. Acords 3d i 3e
Pere Borrell (ASFAC) pregunta per què s’ha aturat la realització de les enquestes. La Directora
respon que és conseqüència de l’estat d’alarma provocat per la COVID-19, però a mida que es
recuperi la normalitat, es reprendran.
Mercè Soler es refereix a la importància de la Vigilància Passiva i a la inspecció clínica de les
entrades d’animals procedents de la UE dient que està previst que en la nova instrucció
s’estableix fer un informe de la inspecció realitzada, tant per part dels veterinaris de les ADS com
dels SVO.
Pere Borrell (ASFAC) manifesta la importància d’estar preparats i actuar amb màxima prudència,
perquè la PPA pot aparèixer en qualsevol moment i lloc, i en conseqüència, demana el
compromís i la millora conjunta tant de l’administració com del sector.
 Millorar la traçabilitat de l’origen i destí animals origen intracomunitari (vida o escorxador) i TRACES.
Mercè Soler respon que el sistema TRACES hi consta el número d’animals però no és àgil i sovint
no queda clara tota la informació referida a l’origen dels animals perquè fora de l’Estat Espanyol no
es disposa de registre d’explotacions. Per tant, els SVO comprovaran si els animals entrats
corresponen amb la documentació i els cròtals, i en cas d’una alerta, es farà una recerca de l’origen
amb més profunditat.
 No permetre l’entrada de garrins de punts de concentració d’animals pel risc de la difusió de la PPA.
Mercè Soler informa que el DARP no té competència per limitar el moviment, només el pot limitar
el comprador.
 Establir una comunicació continuada amb les organitzacions signants sobre la vigilància sindròmica
establerta pel Departament. Proposem un informe setmanal sobre l’evolució dels kg d’animals
retirats de les granges diferenciats per orientació zootècnica en aquelles granges que importin
animals.
Mercè Soler destaca que des de fa anys que les dues empreses gestores de cadàvers informen al
DARP de les recollides, per tant de la mortalitat de les explotacions, i en cas de detectar un pic
puntual, emetem una alerta urgent, i ja es disposa d’un protocol específic d’actuació. Per tant,
aquesta actuació ja es porta a terme.
 Autoritzar la caça de porcs senglars com activitat essencial de protecció del sector porcí i
l’essencialitat d’activar-la el més aviat possible.
El DG d’Agents Rurals, Marc Costa informa que, pel que fa a les autoritzacions excepcionals de
caça de senglar, ha estat necessari anar-se adaptant a les diferents situacions permeses per l’estat
d’alarma provocat per la Covid-19; per tant, en situació de confinament estricte, només el CAR tenia
permès fer aquest tipus d’actuacions. Ha estat quan ho ha permès el MAPA, que es van poder donar
autoritzacions excepcionals als pagesos afectats i als caçadors amb domicili als municipis dels
camps afectats.
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El sector es queixa de que les actuacions per controlar la fauna salvatge són massa limitades,
afavorint l’increment de les poblacions de senglar de forma desmesurada. M. Costa respon que,
d’acord amb el Pla del Govern, quan s’arribi a la fase 2 de la desescalada, es podrà normalitzar la
situació, permetent les actuacions, tant per danys com de prevenció de malalties contagioses com
és el cas de la PPA. Informa que ja hi ha hagut força peticions, les quals s’estan autoritzant.
 Controlar punts d’alimentació de porcs senglars (en parades autopistes, camins rurals,...)
Marc Costa informa que com tothom coneix està rigorosament prohibida l’alimentació dels senglars,
i es segueixen fent els controls per part del CAR. A més, fa saber que des del DARP s’ha començat
a treballar en com reduir la població de senglars, no només amb la caça, sinó amb altres estratègies
i accions com la de dificultar l’alimentació dels senglars des de punts de parada, zones de pic-nic,
etc.
En Jaume Bernis (JARC) manifesta que ha quedat palès que amb les accions fins ara
implementades no són suficients per controlar les poblacions de senglars. Recorda que des de
JARC es va fer la proposta d’utilitzar gàbies per controlar el problema dels gossos salvatges en la
zona d’Alcarràs, amb uns resultats força satisfactoris. Considera que amb l’augment de la població
de senglars del darrers anys, i el perill que suposa per a la transmissió de la PPA, s’hauria de fer
una excepció i col·locar gàbies als corredors de senglars per ajudar a reduir la població, perquè amb
l’acció dels caçadors no és suficient. Insisteix al DARP en fer ús d’aquestes gàbies, tal i com va
demanar en reunions anteriors.
El director general dels Agents Rurals, Marc Costa, es manifesta d’acord amb que amb la caça no
n’hi ha prou, i que en un termini breu serà un veritable problema perquè les llicencies de caça no
augmenten. Però també informa que s’ha demostrat que l’efectivitat de les gàbies no és la mateixa
en gossos que en senglars, ja que s’han fet proves pilot en varies zones de les comarques gironines
amb resultats desfavorables. Marc Costa vol deixar clar que el DARP, essent conscient del risc
sanitari que comporta l’increment de la població de senglars, està treballant per trobar altres
mètodes i possibles eines per poder-ho controlar, però sempre d’acord amb el marc legal vigent.
Una d’aquestes eines és l’aprovació d’una Llei de caça catalana, en al qual es compromet a seguir
treballant. Acord 3f
Marc Costa, aprofita per agrair al col·lectiu dels caçadors la seva bona actuació i col·laboració amb
el Departament.
4. Programa sanitari del porcí
Mercè Soler presenta a Carles Sánchez, responsable de Programes Sanitaris dels Monogàstrics, que
ha elaborat la proposta que s’explica a continuació.
C. Sànchez informa que el nou Programa Sanitari del Porcí és el resultat final d’unificar en un sol
document, tots els requeriments normatius i instruccions vigents en matèria de sanitat animal i de
bioseguretat que afecten a les explotacions porcines, que actualment es troben molt dispersos en
diferents normatives i documents d’instruccions, i per tant no conté cap novetat, al qual se li donarà un
recolzament normatiu.
El Programa està estructurat en 3 blocs:
̵ Bloc I: Malalties incloses en el control del Programa Sanitari
̵ Bloc II: Pla de Bioseguretat en explotacions porcines,
̵ Bloc III: referent a les qualificacions sanitàries i requisits per a moviments.
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V. Enrique Tarancón considera que si no es compleixen els requeriments, no és necessari unificar-los
i demana informació sobre el nombre de controls efectuats de les gB d’Aujeszky. Carles Sánchez
aclareix que si una explotació té gB- és indicador que no vacuna, ja que es tracta d’anticòs vacunal, i
respon que es controla. Apel·la a la responsabilitat del sector.
4bis. Instal·lació Centres de Neteja i Desinfecció (RD 638/2019, de 8 de novembre)
Mili Voltes, cap del Servei d'Alimentació Animal i Seguretat en la Producció Ramadera, presenta les
principals novetats incorporades al RD 638/2019, de 8 de novembre en relació als Centres de Neteja i
Desinfecció, CNiD, a partir d’ara. S’acompanya de la presentació adjunta, que passa a formar part de
l’acta:
P 4 bis CNiD-Resum
incorporacions nou RD 638-2019.pdf

Mili Voltes informa que la prioritat del DARP era que entressin el màxim dels CNiD en el sistema, per
tenir-los regulats, encara que fos lleugerament en detriment de la qualitat dels mateixos i així ha estat
recollit en el Reial Decret, per la qual cosa manifesta la seva satisfacció.
Per al Pla de controls, els centres es classifiquen d’acord amb el seu risc: 64 de risc alt (52 annexos a
escorxadors grans, 4 de serveis a tercers i 8 en centres de concentració), 7 de risc mig (ús restringit a
empresa) i 17 de risc baix (9 en escorxadors petits, 1 ús restringit i 7 en explotacions).
Mili Voltes informa que, a més, actualment hi ha 73 establiments amb activitat que no tenen cap CNiD
autoritzat i que en requereixen. Sobre aquests s’executa una pla d’acció des de l’any 2016 que
comporta la seva visita, amb l’objectiu d’autoritzar-los o crear nous CNiD que formin part de sistema
oficial. S’han registrat 22 CNiD nous des del 2016, 7 dels quals al 2019.
El RD incorpora tres definicions per als CNiD: “servei a tercers”, “d’ús restringit” i “annex a un
establiment” i els requisits en base als quals els CNiD son d’un tipus o d’un altre.
Novetats més rellevants:


Tots els centres han de disposar d’un procediment normalitzat de treball



Preveu el mètode de desinfecció per calor



Regula les excepcions a la distància d’1Km que ja contemplava Catalunya i obre la porta a
regular-ne de noves



Exceptua a certs tipus de CNiD del compliment de l’annex d’instal·lacions i equipaments, de
l’annex II , de normes per les operacions de NiD



Estableix la possibilitat d’autoritzar a no disposar de CNiD ,sota uns específics, , als escorxadors
de baix risc



Formació: estableix que els centres on durant la desinfecció s’utilitzin biocides, compleixin els
requisits que estableix el RD 830/2010. A Catalunya caldria complir també l’Ordre 329 /2014
segons el cas



La neteja i desinfecció s’han d’efectuar al centre autoritzar més proper al lloc on s’hagin
descarregat els animals transportats, amb excepcions.



Es crea el Registre Nacional de CNiD, operatiu a partir de l’1 de juliol de 2020
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El nou RD, estableix la definició “escorxador de baix risc”, referint-se a escorxadors ja existents que
realitzin la NiD d’un màxim de 3 vehicles al dia (amb excepcions) i compleixin algun dels 3 requisits
següents (amb excepcions per motius justificats):




que actuïn en l’àmbit local
que sacrifiquin animals de les mateixes explotacions fins un màxim de 10 orígens
que sacrifiquin un màxim de 3 dies a la setmana

En el RD es defineixen els requisits que han de complir els CNiD, atenent al tipus de centre que són
(Grup 1 o Grup 2), d’acord amb els annexos I (Instal·lacions i equipaments), II (Normes per a les
operacions de NiD) i III (Dades mínimes de la butlleta) del RD (veure el detall en la diapositiva 7 de la
presentació). Mili Voltes informa que és aquí on el Reial Decret deixa obert a les comunitats autònomes
per establir quines han de ser les mesures mínimes de l’annex II i la flexibilitat en el cas de l’annex I per
garantir la inactivitat dels agents patògens.
Per als CNiD ja existents, el nou Reial Decret estableix uns períodes d’adaptació de 5 anys per a que
disposin d’accessos d’entrada i sortida diferents, i d’1 any per a que el recinte estigui tancat exteriorment
i la superfície tant d’accessos com de zona de les tasques de N i D estiguin formigonades o asfaltades.
Pel que fa al compliment de la distància mínima d’1 km de qualsevol explotació ramadera, el Reial
Decret deixa en mans de les comunitats autònomes la regulació de les excepcions del seu compliment
quan es produeixin circumstàncies especials com poden ser les zones d’alta densitat ramadera, zones
de muntanya, etc. per facilitar l’autorització de CNiD en zones on no ni ha quan, per raons de distància,
ara no és possible.
5. Principals novetats en l’ordenació de les explotacions porcines (RD 306/2020)
Montse Àlamos, cap del Servei d’Ordenació Ramadera, informa de les principals novetats del RD
306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas
porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado
porcino extensivo publicat el passat 13 de febrer, i que entra en vigor el 14 de febrer de 2020, així
mateix informa que a Catalunya es disposa del Decret 40/2014 que regula l’ordenació de les
explotacions ramaderes no obstant la normativa estatal té un caràcter bàsic, el que vol dir que és
d’aplicació en els aspectes en que sigui més restrictiva i en cas que entri en contradicció amb el Decret
català.
Per part del Servei, M. Alamos comenta que s’ha elaborat un document per informar dels nous
requeriments del RD i l’afectació al Decret 40/2014, que està disponible a la web del DARP:
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/ordenacio-ramadera/instruccions-circulars/ Acord 5a
Novetats principals:
 Reclassifica els grups en funció de la capacitat productiva.
 Prohibeix el creixement de les explotacions per sobre de 720 UGM.
 Les explotacions hauran d'estar sotmeses a un pla de visites zoosanitàries, realitzades pel
veterinari d'explotació designat pel titular.
 Formació mínima de 20 hores en un termini de 6 mesos, per tots els treballadors de l’explotació.
Eximits els que acreditin 3 anys d’experiència. Cursos d’adequació cada 5 anys.
 Requeriments de bioseguretat, infraestructures, equipaments i maneig (entra en vigor l’1 de gener
de 2024). Moltes ja estan recollides al Decret 40/2014.
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 SIGE: totes les explotacions de bestiar porcí, incloses les existents, a excepció de les
d'autoconsum i reduïdes, comptaran amb un Sistema Integral de Gestió de les Explotacions de
bestiar porcí (SIGE), a renovar cada 5 anys. Entra en vigor l’1 de gener de 2022.
 Les ampliacions i canvis d’orientació zootècnica d’explotacions ja registrades podran ser
aprovades encara que no compleixin distàncies sempre que no superin els límits de capacitat
productiva de cada grup i no impliqui la reducció de les distàncies existents.




Es poden ampliar explotacions existents del Grup I però sense superar un màxim de 240 UGM,
però amb requisits excepcionals.
Les explotacions de nova instal·lació han d’adoptar les millor tècniques disponibles (MTD) i per
les explotacions existents es disposa d’un termini transitori fins a l’1 de gener de 2022 per declarar
les MTD.
Silenci administratiu: En tots els casos, el sentit del silenci administratiu de les sol·licituds serà
desestimatori, d'acord amb previst a la Llei 39/2015. Canvi respecte al Decret 40/2014.

Montse Alamos reconeix que encara hi han punts per treballar com per exemple el SIGE, les MTD, la
formació,.. així com altres que caldrà desenvolupar, i que s’està treballant per actualitzar vàries
instruccions que figuren penjades a la web. Acord 5b
R. Santiveri Unió de Pagesos) pregunta per què no s’utilitzen les mateixes unitats o el mateix valor de
UBM i UB, ja que dificulta la gestió i genera confusions. En Joaquim Xifra respon que la limitació de
capacitat ha de coincidir amb el RD quan a caps però que també cal complir amb el Decret 153/2019.
Montse Alamos aclareix que les UB del Decret 153/2019 estableixen uns nivells de Nitrogen diferents
a les del Decret 136/2009, pel que s’ha demanat informe jurídic i aquest conclou que les capacitats de
les explotacions venen fixades pel nitrogen del PGDR aprovat i per les autoritzacions, per tant potser
no és necessari utilitzar el criteri d’UB del decret 40/2014 i que es tindrà en compte en la modificació
del mateix en la que s’està treballant des de fa temps.
Àngela Casanovas (FCAC) pregunta si està previst integrar el SIGE en el GTR. Montse Alamos respon
que és un tema pendent de desenvolupar encara, perquè molts aspectes ja estan implantats. El SIGE
és alguna cosa similar a uns prerequisits i que ja disposen moltes explotacions de part dels documents
que inclou el SIGE i pel que el DARP s’haurà de definir un contingut mínim.
R. Parés (PORCAT) demana al DARP que defineixi “veterinari d’explotació” i com es durà a terme la
formació obligatòria, així com les homologacions, convalidacions etc., afirmant que per temes de
responsabilitats són temes importants i urgents. Acord 5c
Quim Xifra manifesta que en la modificació o publicació del nou Decret d’ordenació d’explotacions
ramaderes es podria valorar el fet d’establir que, les granges que facin modificacions, les operacions
de càrrega i descàrrega d’animals i càrrega de dejeccions es faci des de fora del perímetre de
l’explotació. També es podria valorar per a les operacions de descàrrega de pinso. Acord 5d
S’annexa a l’acta la presentació exposada:

5bis. MTD per reduir emissions gasos contaminants descrites en el RD d’ordenació porcina
El cap del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària, Jaume Boixadera, presenta
les Millors Tècniques Disponibles (MTD) que es defineixen com a mesures ambientals econòmicament
viables. La particularitat de les MTD al sector ramader es que venen adreçades a les emissions
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d’amoníac. Aquestes s’estableixen a l’Annex I de la Decisió (UE) 2017/302 de la Comissió. En total hi
ha 34 MDT, 27 comunes al porcí i l’aviram i 5 més d’específiques, de les quals només la MTD 30 afecta
al porcí. Comenta que algunes també s’han adreçat al fòsfor i nitrogen.
D’acord amb el RD 1/2016, de 16 de desembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de prevenció i
control integrats de la contaminació, mitjançant el qual s’ha transposat la Directiva 2010/75/UE del
Parlament Europeu i del Consell de 24 de novembre de 2010 sobre les emissions industrials a
l’ordenament espanyol, el calendari d’aplicació per a les explotacions d’Annex I s’estableix:
 Per a les granges de nova construcció, així com a la part ampliada de granges existents, els hi
és d’aplicació immediata.
 Per a granges existents, i la part de la granja que no s’ampliï, els hi és d’aplicació obligatòria a
partir del 21 de febrer de 2021.
Aquestes MTD han d’estar incloses a la seva autorització ambiental. En aquests moments s’estan
revisant i previsiblement serà difícil arribar a revisar totes abans de les data mencionada. A la primera
inspecció ambiental que es passi, s’ha de comprovar que les MTD es compleixen.
El Reial Decret 306/2020 d’ordenació porcina, estén les MTD a altres granges d’Annex II i d’Annex
III, distingint entre les granges noves i les existents:
 Així, per a granges noves hi ha 3 grans blocs de mesures, assimilables a MTD:
 un primer bloc de “reducció del nitrogen total excretat i emissions d’amoníac”, que s’ha
d’aconseguir reduint el contingut de proteïna bruta i fent una alimentació multi-fase. En Jaume
Boixadera comenta que probablement ja s’està fent a totes les granges de Catalunya.
 un segon bloc de “reducció d’amoníac a cada nau”, on s’ha d’aplicar una o vàries tècniques que
redueixin un 60% d’emissions respecte a la tècnica de referència, entenent tècnica de
referència com terra amb engraellat total, fosses en U i buidat de les fosses interiors < 2
vegades/ setmana.
 i un tercer bloc de “reduccions d’emissions durant l’emmagatzematge exterior”, on s’ha d’aplicar
una o vàries tècniques que redueixin un 80% d’emissions respecte a la tècnica de referència,
entenent tècnica de referència com a basses obertes i sense crosta natural.
 Per a granges existents de més de 120 UGM (aprox. 1.000 porcs d’engreix) tenen exactament la
mateixa obligació respecte a l’alimentació, i després, hauran de triar, almenys, una de les següents
mesures:
 buidat de fosses internes ≥2 cops/ setmana (reducció d’un 30% emissions) o,
 cobrir les basses de purins si no es forma crosta (reducció del 40% d’emissions) o,
 qualsevol altra MTD amb una reducció d’emissions equivalents a les reduccions anteriors.
L’any 2017 el Ministeri va publicar la “Guía de las mejores técnicas disponibles para reducir el impacto
ambiental de la ganadería”, on s’especifica quin percentatge de reducció s’aconsegueix aplicant
aquestes mesures pel que fa a sistemes d’emmagatzematge (foses i basses) en funció de la mesura i
de la fase de producció. Destaca que si hi ha crosta natural, cas bastant freqüent, ja s’aconsegueix el
40% exigit.
D’acord amb el RD 306/2020, d’ordenació porcina, tots els ramaders de porcí han d’aplicar les MTD i
declarar-les anul·lament al DARP; per tant també els d’explotacions d’Annex I. La declaració s’iniciarà
a partir de l’1 de gener de 2022 en explotacions noves i en explotacions existents a partir de l’1 de gener
de 2023. Jaume Boixadera comenta que s’ha de consultar al MAPA si s’està interpretant bé aquesta
data, perquè no li queda clar (possiblement sigui l’1 de gener de 2022). Acord 5bis a.
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La declaració s’haurà de presentar abans de l’1 de març de cada any, sempre i quan s’hagi canviat
alguna MTD. En cas de no fer declaració, s’interpretarà que es mantenen les mateixes MTD. El DARP
està treballant en la manera de com i on fer realitzar aquestes declaracions, essent amb molta
probabilitat a través del desenvolupament d’una extensió de l’aplicació informàtica GTR (Gestió
Telemàtica Ramadera).
Jaume Boixadera comenta que, a l’abril de 2023, l’Estat espanyol ha d’avaluar si s’han assolit els
objectius de reducció d’emissió d’amoníac. En cas negatiu, aquestes condicions inicials podrien veure’s
alterades.
Jaume Bernis (JARC) manifesta que és difícil o inviable l’opció de buidar les fosses almenys 2 vegades
a la setmana. Jaume Boixadera respon que en aquest cas s’haurà d’optar per cobrir les bases amb una
coberta de plàstic, si no tenen crosta natural.
Ramón Armengol (FCAC) pregunta si les granges d’Annex I, també s’han d’adaptar a l’1 de gener de
2023. Jaume Boixadera contesta que tot i que són competència del Departament de Territori i
Sostenibilitat, s’han d’adaptar el 21 de febrer de 2021, tot i que ja es veurà com s’articula perquè porten
molt de retard en les autoritzacions ambientals.
Àngela Casanovas (FCAC) pregunta que si hi ha crosta natural s’ha de tenir un sistema de càrrega per
sota. En Jaume Boixadera comenta que seria desitjable.
Rossend Saltiveri (Unió de Pagesos) voldria saber quin és el sistema de reducció d’emissió més viable
econòmicament per als diferents tipus de granges, per aconseguir la reducció d’emissions, perquè els
costos són molt diferents entre un sistema i un altre. Jaume Boixadera respon que provablement el més
econòmic sigui la crosta natural, però possiblement a les granges de mares no es formarà crosta i
possiblement s’haurà d’anar per altres vies.
Jaume Bernis (JARC) pregunta que en el cas que hi hagin 3 bases, i les dues últimes són resultat de
la separació sòlid/líquid de la primera, si s’han de cobrir les tres. Jaume Boixadera comenta que tot i no
haver una posició en ferm, possiblement sí serà així. Elisenda Guilleumes afegeix que, tot i que no sigui
necessari en aquests moments, una revisió de la directiva sostres podria detectar que no complim
objectius i previsiblement augmentarien les exigències. La tendència de la UE, a la llarga, és cobrir-les
totes.
Aleix Sala (Unió de Pagesos) demana si per cobrir una bassa es demanarà llicència d’obres per part
d’Urbanisme. La Directora es compromet a fer la consulta, tot i que no està segura de que a tots els
ajuntaments s’actuï de la mateixa manera. Acord 5bis b
Àngela Casanovas (FCAC) manifesta que des del DARP s’ha demanat als integradors que entrin les
dades dels seus ramaders en un servei web i demana si ja està habilitat. Jaume Boixadera aclareix que
s’ha enviat un correu electrònic als integradors i fabricants de pinsos comunicant que, vista la
problemàtica de l’any passat, s’ha millorat el servei web per fer la declaració del balanç de nitrogen i
que hauran d’adaptar els seus sistemes informàtics per poder enviar les dades requerides a través
d’aquest servei web i els requeriments necessaris per implementar-ho. Aquesta tasca s’ha de fer entre
el 31 d’agost i l’1 d’octubre. El DARP té previst fer una reunió virtual per explicar els requeriments i
alhora copsar les problemàtiques que tinguin els integradors i fabricants de pinsos per poder
implementar aquest servei web i així posar en marxa aquest sistema de forma conjunta.
Àngela Casanovas (FCAC) s’interessa si enguany ja es podrà enviar la informació dels animals morts
a l’explotació. Jaume Boixadera respon que encara no, però sí que el sistema estarà preparat per entrar
els pesos d’entrada i sortida dels animals.
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6. Torn obert de paraules
No hi ha més preguntes. La directora general d’Agricultura i Ramaderia, dóna per finalitzada la reunió i
aixeca la sessió quan són les 20.25 h, agraint la participació a tothom.
Acords/compromisos i demandes
Varis
1

S’aprova l’acta de la reunió anterior, referenciada amb el codi PO/01/2019 de data 04 de juliol
de 2019, per unanimitat i sense esmenes.

2

La FCAC (R. Armengol) demana que es tinguin en compte els preus dels costos de producció
resultants de l’Informe econòmic del porcí a l’hora de desplegar la Llei de la cadena
alimentària, per tal d’evitar transaccions per sota del cost de producció. (venda a pèrdues) La
Directora es compromet a fer arribar la petició a la DG06.

PPA: Accions preventives
3a

El sector demana que s’incrementi la puntuació mínima a 75 punts de l’enquesta de
bioseguretat a les granges que entren animals (garrins i recria) procedents de la UE,
perquè suposa un risc molt elevat d’entrada de la PPA a Catalunya. La directora E. Guillaumes
considera que el primer que cal és assolir és el compliment dels 65 punts per part de totes les
granges, abans d’incrementar els requisits de bioseguretat, a banda de que moltes de les
granges que entren animals de la UE, actualment no assoleixen els 75 punts perquè es tracta
d’una puntuació molt elevada per a la majoria de les explotacions d’engreix. A més, no es pot
discriminar pel lliure mercat; si s’aplica, hauria de ser a totes les explotacions.

3b

Els sector demana establir també permisos d’entrada per animals de recria procedents de
la Unió Europea. El DARP (E Guillaumes) respon que no es pot discriminar perquè hi ha lliure
mercat M. Soler es compromet a iniciar l’estudi de l’impacte que aquesta demanda pot provocar
en els titulars i ens els SVO per determinar la seva viabilitat.

3c

El sector demana que les explotacions que no compleixin s’iniciï el tràmit de suspensió. El
DARP (Q Xifra) informa que les OC visiten les explotacions per controlar si hi ha activitat abans
de passar-les a “inactives” i tramitar posteriorment la seva baixa. Hi ha una instrucció penjada a
l INTRANET del DARP sobre els supòsits de suspensió. En cas que hi hagi porcs s’espera a la
sortida per iniciar els tràmits.

3d

El DARP (Q. Xifra) es compromet a fer un seguiment curós de la supervisió de les enquestes
de bioseguretat realitzades pels/per les veterinaris/ries de les ADS en les que s’hagi
detectat un numero d’irregularitats considerable i a fer-los/les el corresponent advertiment

3e

El DARP (Q. Xifra) es compromet a convocar una reunió amb les ADS abans de l’estiu per
explicar, entre altres temes, el nou programa sanitari i la supervisió de les enquestes de BSG
i les mesures correctores davant les irregularitats detectades

3f

JARC ( Bernis ) insisteix en demanar la utilització de gàbies, entre altres mesures ,per
controlar la població de senglars, perquè en gossos salvatges han funcionat be. El DG M.
Costa informa que s’han fet proves sense resultats favorables en senglars, però es compromet
a seguir estudiant altres mesures de control de població que s’emmarquin en la normativa legal
així com seguir treballant en l’aprovació d’una Llei de caça catalana.
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Registre d’explotacions porcines
5a

El DARP (M. Alamos) es compromet a enviar al sector a través de Taules Sectorials el
document elaborat per informar dels nous requeriments del RD d’ordenació porcina i
l’afectació al Decret 40/2014 d’ordenació de les explotacions ramaderes

5b

El DARP (M. Alamos) es compromet a enviar al sector a través de Taules sectorials una nova
la instrucció referida a distàncies i adequada al RD 306/2020 d’ordenació de les
explotacions porcines , així com una nova instrucció referida a femers i basses.

5c

PORCAT (R. Parés) demana al DARP que defineixi urgentment la figura del “veterinari
d’explotació” i la formació obligatòria (convalidacions i homologacions de la mateixa) que el
personal de les explotacions han de tenir i actualitzar cada 5 anys, per tal de fer propostes al
MAPA, per tal que pugin ser tingudes en compte. M. Alamos es compromet a començar a treballar
en aquestes qüestions.

5d

El DARP (Q. Xifra) es compromet a valorar en la propera modificació o publicació del nou
Decret d’ordenació d’explotacions ramaderes, establir que les granges que facin
modificacions, les operacions de càrrega i descàrrega d’animals, i càrrega de dejeccions es
faci des de fora del perímetre de l’explotació. Valorar també per a les operacions de
descàrrega de pinso

MTD
5bisa El DARP (Jaume Boixadera) es compromet a aclarir si la data per fer la declaració en
explotacions existents s’inicia a partir de l’1 de gener de 2023 o a partir de l’1 de gener de
2022, igual que per a les granges noves i a informar al sector.
5bisb Unió de Pagesos (Aleix Sala) demana si per cobrir una bassa es demanarà llicència d’obres.
La Directora es compromet a fer la consulta, tot i que no està segura de que a tots els ajuntaments
s’actuï de la mateixa manera.
Annexos
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