Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General d’Agricultura
i Ramaderia
Acta de la reunió la Taula Sectorial Agrària del Vacum de Carn
Identificació de la sessió
Número de referència: VC/01/2020
Data: 2/12/2020
Lloc: TEAMS
Horari: 11.00h – 14.45h
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior
2. Informe de conjuntura del sector boví de carn
3. Problemàtica de les resistències antimicrobianes. Ús racional dels antibiòtics
4. GTR boví: previsió d’inici, interacció del sector i evolutius
5. Posada en funcionament del mòdul de Registre d’Explotacions Ramaderes (RER) al sistema de
Gestió Telemàtica Ramadera (GTR)
6. Situació actual de la Llengua blava
7. Declaració anual de nitrogen (DAN) i desplegament del Decret 153/2019 de gestió de la fertilització
del sòl i de les dejeccions ramaderes
8. Ajuts directes. Balanç campanya 2019 i situació 2020
9. Manteniment de l’aprofitament de pastures en comú (anys 2021/2022)
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12. Torn obert de paraules
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Desenvolupament de la reunió
Introducció
La directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, inicia la reunió quan són les 11:05
hores, donant la benvinguda a tots els presents i indicant breument el procediment que s’utilitzarà per
demanar la paraula i moderar aquesta reunió virtual. Informa que, si ningú té inconvenient,
s’enregistrarà per tal de facilitar l’elaboració de l’acta i per tal que quedi a disposició de tots els
assistents. S’accepta l’enregistrament.
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior
S’aprova l’acta VC/01/2019, per unanimitat, amb l’esmena següent al punt 5-Ajuts directes (pàgina 9,
3er paràgraf):
- on diu: “El Sr. Gòdia de JARC es refereix a les dificultats econòmiques...”,
- ha de dir: “Els Srs. Gòdia d’ASOPROVAC i Massot de JARC, es refereixen a les dificultats
econòmiques...”
punt 1- Esborrany
acta TS Vacum de Carn octubre 19.pdf

2. Informe de conjuntura del sector boví de carn
E. Guillaumes presenta al Sr. Jordi Maynegre, enginyer agrònom de GESTRUM INTEGRAL SLP
(empresa col·laboradora del DARP a l’Observatori del Boví de llet i de carn), que explica als assistents
el darrer Informe de Conjuntura del sector del boví de carn a Catalunya (octubre 2020). J. Maynegre
exposa les principals dades estructurals del sector, d’acord amb la presentació que s’annexa a l’acta:
punt 2- Conjuntura
sector boví carn TS boví carn 021220.pdf

Les principals conclusions que se’n deriven de l’anàlisi de l’informe són:
 Estructura: previsible disminució d’explotacions, i professionalització de les que continuïn.
Molt condicionat tot plegat als ajuts de la UE, especialment en el cas de les vaques alletants.
 Cens de bestiar: cens de vaques alletants amb tendència a l’alça i cens vedells engreix
actualment condicionat per la crisi de la Covid-19.
 Sacrifici de bestiar: importància dels escorxadors catalans, especialitzats en el sacrifici de
vedells de 8 a 12 mesos. Carn rosada, petit format.
 Preus percebuts i pagats: preus kg/canal afectats per la crisi de la Covid-19. Preocupant
increment del cost de les matèries primeres (cost alimentació).
 Simulació de resultats econòmics: resultats fràgils, volàtils, i condicionats a aspectes que
difícilment poden ser controlats pel sector productor. Sostenibilitat del sistema.
 Consum: el consum i despesa per habitant a la baixa ens els darrers anys. Un consum interior
deprimit condiciona que l’exportació sigui clau per al sector. El consum total de carn bovina en
el període 2006-2019 ha caigut un 29,7% (7,34 a 5,16 kg/habitant i any)
 Comerç exterior: dependència de l’exportació. Exportació de bestiar viu molt concentrada en
pocs països, musulmans, i políticament i estructuralment inestables. És bàsic disposar d’una
bona infraestructura i agilitat documental al Port de Tarragona.
 Reptes actuals i de futur del sector: diversificar i ampliar l’exportació, i recuperar el consum
interior, o almenys evitar que caigui més.

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 3 de 13

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General d’Agricultura
i Ramaderia
ASOPROVAC (R. Gòdia) manifesta que les dades de l’informe pel que fa als marges positius
(rendiments) no coincideixen amb les dades reals, ja que el sector porta 6 mesos de pèrdues.
JARC (JC. Massot) comparteix l’opinió de R. Gòdia i afegeix que la pujada del pinso ha estat
“estratosfèrica”.
J. Maynegre diu que les dades corresponen a una simulació, agafant les dades mitjanes de les
explotacions de l’Observatori i els valors de la llotja. A més, el balanç del rendiment és positiu, perquè
s’ha comptat l’ajut associat i el sector encara no l’ha percebut; si no fos així, el balanç hagués estat
negatiu. JC. Massot fa saber que hi ha ramaders que no cobren l’ajut associat.
J. Maynegre destaca el gran impacte negatiu provocat per la crisi sanitària de la Covid-19, des de l’inici
del confinament al mes de març 2020, amb el tancament del canal Horeca, restriccions de mobilitat,
tancament de fronteres (turisme), pujada de preu de les matèries primeres, dificultat de col·locar les
canals i per tant baixada de preus, etc., fets que veurem reflectits en el proper informe del 2020, tot i
que en aquest informe 2019 ja s’ha procurat incorporar algunes dades provisionals del 2020 que ja
indiquen la davallada en consum, preus percebuts, resultats econòmics, exportacions, etc.
La informació presentada està disponible al web del DARP:
http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/ramaderia/sectors-ramaders/bovi-carn/
punt 2- Conjuntura
sector boví carn TS boví carn 021220.pdf

3. Problemàtica de les resistències antimicrobianes. Ús racional dels antibiòtics
La cap del Servei d’Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera, Mili Voltes, informa sobre
la problemàtica que suposa la resistència als antimicrobians, motivada per l’ús massiu d’antibiòtics i per
la globalització, que està provocant un alt increment de moviments de persones i animals que fa que
els bacteris estiguin mutant i intercanviant els seus gens de resistència a un ritme sense precedents,
posant en perill la salut pública arreu del món.
La OMS va manifestar que és el risc mundial més greu i urgent per a la salut humana i animal, pel que
va aprovar un Pla d’Acció Mundial per lluitar contra la resistència als antimicrobians, inclosa la
resistència als antibiòtics, que és on més urgentment s’ha d’actuar per la farmaco-resistència que
provoca. Aquest Pla d’Acció obliga a cada Estat membre a fer el seu propi Pla, que ha d’incloure la
vigilància del consum d’antimicrobians, tant en l’espècie humana com en espècies animals, i el
seguiment de resistències, així com el desplegament de la nova normativa comunitària sobre l’ús de
medicaments veterinaris i pinsos medicamentosos.
M. Voltes informa que a nivell de l’Estat espanyol, s’ha establert el “Plan Nacional de resistència a los
antibióticos (PRAN)“, en el que hi participen totes les comunitat autònomes, i per tant el DARP en
representació de Catalunya. En aquest marc, s’ha fet una categorització dels antibiòtics i s’han creat
els “Planes Reduce”, amb plans específics sectorials, en funció de les seves problemàtiques. En el cas
del “Plan Reduce” per al boví de carn, s’estableixen una sèrie de bones pràctiques prioritàries i
l’eliminació sistemàtica del pinso medicamentós.
El DARP col·labora en el PRAN, fent el seguiment de resistències, fomentant i promovent activitats
relacionades amb la reducció d’antibiòtics, entre les quals destaca la vigilància del consum (obligació
dels veterinaris a comunicar les prescripcions d’antibiòtics als animals de producció), el foment de la
bioseguretat de les explotacions i les bones pràctiques, i la formació al sector, veterinaris, etc. També
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es realitzen accions d’inspecció i control i d’obtenció de dades. M. Voltes posa a disponibilitat del sector
la possibilitat de fer més formació o organitzar alguna jornada específica, si així el sector ho considera.
M. Voltes exposa les dades corresponents a la comunicació de prescripcions d’antibiòtics a Catalunya
del període gener 2019-juny 2020: de les 485.304 prescripcions realitzades a Catalunya, corresponen
al sector boví (carn i llet) 119.302, que suposen el 24,58% del total.
En relació amb les dades de producció total de pinsos a Catalunya durant l’any 2019, i les que
corresponen als pinsos medicamentosos, per sectors, informa que per al sector del boví de carn, de les
19.260 tones de pinso produït, només 16.114 tones (2,24%) corresponen a pinso medicamentós.
Pel que fa a les enquestes de bones pràctiques en l’ús d’antibiòtics realitzades, del total de 218, 28
(12,84%) corresponen al sector del boví de carn.
S’annexa la presentació exposada:
punt 3- Problemàtica
resistències antimicrobianes.pdf

FCAC (A. Casanovas) manifesta que el sector es qüestiona que, malgrat la recerca i la formació que
s’està fent, el ramader sovint no sap com afrontar el repte de la reducció d’antibiòtics i tem l’augment
de mortalitat que aquesta exigència els pugui produir, trobant a faltar un pla estratègic de país, amb
ajuda de l’administració, ja sigui amb promoció de vacunes, o a través dels plans de competitivitat per
ajudar a millorar les mesures de bioseguretat o ampliar les granges per incrementar l’espai per cap de
bestiar, etc.
La directora, E. Guillaumes, diu que amb la nova PAC, dins l’estratègia “From farm to fork” està aquest
objectiu de reducció d’antibiòtics i per això des del DARP, en les reunions amb el MAPA, s’ha posat a
sobre la taula aquest punt per tal de veure la manera de com incentivar aquest objectiu.
M. Voltes, afegeix que en la Comissió per a l’elaboració del Pla de Reactivació Econòmica i Protecció
Social com a conseqüència de la crisi de la COVID-19 (CORECO), s’han contemplat accions
encaminades a la reducció d’antibiòtics, i així consta a les fitxes que s’han elaborat.
IRTA (R. Cubel) respon a la FCAC, que tenen previst abordar en els pròxims anys, una línia estratègica
en relació amb els antimicrobians des de varies disciplines; no solament des del CReSA, sinó també
des les vessants de la nutrició, la genòmica, etc., i per a totes les espècies.
4. GTR boví: previsió d’inici, interacció del sector i evolutius
El responsable funcional de Gestió Telemàtica Ramadera, Jordi Ferrete, presenta el nou aplicatiu
“Gestió Telemàtica Ramadera” (GTR) que substitueix a l’antic SIR, que actualment comporta
deficiències de rendiment i un alt cost de manteniment i el fa inviable. Per la seva concepció com un
sistema d’informació modular, el GTR permetrà l’accés a tots els agents implicats en la producció
ramadera que han d’interactuar amb el DARP, alhora que donarà compliment a la normativa de
traçabilitat (Registre de moviments).
Amb el GTR, molt més flexible, àgil i intuïtiu que el SIR, pràcticament es tindrà una disponibilitat de 24h
x 7 dies. Es pot separar la gestió interna (DARP) de la del sector (Ramaders/entitats gestores), i permet
la integració de bases de dades externes (càrregues de dades massives des de altres fitxers), acció
altament demandada pel sector.
J. Ferrete explica la planificació de l’entrada en marxa dels diferents mòduls del GTR, des del 2016,
quan es va iniciar amb el mòdul del Porcí i la Gestió sanitària del porcí. Anualment es van incorporant
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nous mòduls, com el de Transportistes al 2017, els mòduls de Prescripcions veterinàries, Èquids i
Sector lleter al 2019, i el del Registre d’Explotacions Ramaderes (RER) al 2020. En relació a la d’entrada
en servei del mòdul del Boví, diu que es treballa amb la previsió que sigui durant el primer trimestre de
l’any 2021, juntament amb el mòdul de Gestió sanitària bovina i els mòduls d’Aviram i el d’Altres
espècies.
J. Ferrete explica que es definiran 4 rols (ramader, entitat ramadera/gestora, empresa integradora i
veterinari) que permetran gestionar telemàticament les diferents funcionalitats del mòdul “Boví”:
Identificació (enregistrament, naixements i morts, compra de cròtals i sol·licitud de duplicats), Trasllats
(guies, DST, enregistrament de moviments intracomunitaris, notificacions de sortida i confirmacions
d’entrada), RER (actualització automàtica de cens, etc) Veterinaris (gestió sanitària i autoritzacions de
CSM) i Escorxadors (confirmació de moviments/sacrifici).
A conseqüència de l’entrada en funcionament del GTR es retiraran els talonaris de vida i d’escorxador,
substituint-se pel tràmit telemàtic i no caldrà imprimir els DIB per als moviments dins de Catalunya.
S’annexa a l’acta la presentació exposada:
punt 4- GTR TS Boví
Carn..pdf

ASOPROVAC ( R. Gòdia) manifesta la importància per al sector del fet de disposar dels censos
actualitzats en tot moment, per poder saber els estocatges de bestiar a les granges per poder tenir-los
en compte a l’hora de la seva comercialització. J. Ferrete respon que així està previst i que el ramader
pot obtenir un Excel amb el llistat d’animals presents a les seves granges a la data actual i també els
que tenia en una data determinada. R. Gòdia felicita al DARP.
FCAC (A. Casanovas) demana al DARP que la nova eina sigui àgil per les entitats gestores que fan els
tràmits als ramaders autoritzats, DAN inclosa, mitjançant el corresponent contracte de serveis, ja que
amb el SIR hi ha moltes dificultats. J. Ferrete respon que, mentre el SIR estava pensat per l’ús del
ramader, el GTR està pensat per ambdós rols i que no hi haurà incompatibilitats de software, i per tant
es podrà treballar amb els principals navegadors del mercat.
JARC (JC. Massot) felicita al DARP per l’arribada d’aquesta eina i per les ampliacions que anirà tenint
i demana com es materialitzarà la seva implantació i si està prevista la unificació dels passaports
europeus i la connexió de les bases de dades entre els EEMM, per tal que no s’hagin de canviar a
l’arribada dels animals.
J. Ferrete respon que la crisi de la Covid-19 ha accelerat la tramitació telemàtica de les gestions per
part dels ramaders, i amb el GTR el canvi qualitatiu és impressionat respecte al SIR; els ramaders
podran enregistrar els moviments d’intercanvi d’entrada directament, amb un usuari i contrasenya,
sense tenir que passar per l’Oficina comarcal. El ramader que no ho vulgui fer, té l’opció de que sigui
una entitat gestora que li realitzi els tràmits o de seguir anant a l’oficina comarcal.
Pel que fa a la implantació, està previst que es posi en marxa durant el primer trimestre de 2021 i ja
s’està treballant en un Pla de divulgació i formació per a tots els tipus d’usuaris: ramaders, entitats
gestores, oficines comarcals, escorxadors, etc. a través de jornades virtuals en línia i vídeo-tutorials,
que són molt més útils que els manuals escrits.
L’Associació de Ramaders d’Alcarràs (E. Hernández), com a entitat gestora o col·laboradora que és,
mostra la seva preocupació pel fet que hi puguin haver moltes incidències o pèrdues de dades per la
retirada dels talonaris de guies i pel fet que els animals es moguin sense el DIB dins de Catalunya. J.
Ferrete diu que amb el GTR, sempre que el ramader parteixi de la relació dels animals amb les seves
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dades correctes, es minimitzaran els errors, atès que sovint es produeixen errors de transcripció en els
codis dels talonaris de les guies o errors de no coincidència dels DIBs amb els animals transportats.
5. Posada en funcionament del mòdul de Registre d’Explotacions Ramaderes (RER) al sistema
de Gestió Telemàtica Ramadera (GTR)
La cap del Servei d’Ordenació Ramadera, Montse Álamos, informa de la posada en funcionament des
del 15 de juny de 2020, del mòdul del Registre d’Explotacions Ramaderes (RER) al sistema GTR, tal i
com es va comunicar a tot el sector ramader el passat 9 de juny, via Taules Sectorials. Per tant, totes
les tramitacions obligatòries de registre com altes/baixes/modificacions de subexplotacions, canvi de
titularitat, etc., o la consulta de les dades de les explotacions del titular, es fan ja a través d’aquest
mòdul del GTR. El ramader pot fer les gestions directament, registrant-se amb codi d’usuari i
contrasenya, o a través de la nova figura del “Tècnic de projecte” que permet realitzar els tràmits d’un
titular, prèvia autorització expressa del mateix.
M. Álamos explica als assistents com accedir a RER, amb usuari i contrasenya obtinguts mitjançant el
registre corresponent, els tipus de perfil “Rol-ramader” i “Rol- tècnic de projecte” i assabenta que s’han
elaborat i publicat al web del DARP els corresponents manuals d’usuari i vídeos formatius:
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/gestio-telematica-ramadera/
S’adjunta la presentació exposada:
punt 5- GTR RER.pdf

6. Situació actual de la Llengua blava
Albert Sanz , veterinari del Servei de Prevenció en Salut Animal, informa sobre les novetats en relació
a la situació epidemiològica de la llengua Blava (LLB) a Europa i a l’Estat espanyol, ja que Catalunya
manté l’estatus de “zona lliure de la malaltia” de tots els serotipus del virus de la llengua blava des del
2015, i sense focus des del darrer trimestre del 2019 (serotipus 1).
Des d’aleshores, la situació als territoris veïns o amb països limítrofs amb un intens comerç d’animals,
han constituït els principals factors de risc de reintroducció de la malaltia. Especialment a destacar la
situació de reemergència del serotipus 8 a França primer, i després la nova aparició del serotipus 4,
que es manté en l’actualitat i amb proximitat a Catalunya. És per això que aproximadament la meitat
nord del país està considerada de risc d’introducció de la malaltia i s’ha implementat una vigilància
activa de maig a gener de l’any següent, amb tots els resultats favorables pel moment.
A. Sanz recorda que al 2016 es va endegar una campanya de vacunació obligatòria als ovins i bovins
a les províncies limítrofs amb França davant de la forta i ràpida difusió de la malaltia en aquest país, i
des d’aleshores la vacunació de LLB va passar a voluntària per donar cobertura als ramaders que
escollissin protegir els seus ramats. La circulació a França no ha desaparegut i aquesta tardor el
serotipus 8 del virus ha fet el salt a l’Estat espanyol, detectant-se primer a Navarra, després País Basc
i per últim a l’Aragó, fet que ha comportat la notificació de 5 focus fins el moment i l’establiment de
zones de restricció amb mesures de control com la vacunació obligatòria de bovins i ovins enfront
aquest serotipus (veure detall a la presentació).
Aquesta aproximació del virus des de les comunitats autònomes veïnes, la pràctica nul·la vacunació a
Catalunya observada als darrers anys, sumat al recanvi d’animals a les explotacions, exposen de nou
a la cabana a les conseqüències de la presència del virus i/o de l’afectació de possibles restriccions
derivades.
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A. Sanz, informa que, en cas que part de Catalunya (o tota) es veiés afectada per una zona de restricció,
d’acord amb la normativa actual, comportaria la instauració de campanyes de vacunació i la restricció
de moviments en aquestes àrees que poden afectar el comerç nacional i exterior, sense deixar de
banda els costos directes derivats de la pròpia malaltia.
A. Sanz, remarca que tot i que estem a les portes del període d’absència d’activitat vectorial (mosquits
Culicoides), és fa vital no afluixar en la vigilància passiva de les malaltia i comunicar les sospites
clíniques compatibles, especialment a partir de la primavera vinent. La vacunació no és només una eina
de control i eradicació important en àrees de circulació del virus, sinó també pot ser una eina preventiva
estratègica a utilitzar per evitar l’entrada de la malaltia.
Per finalitzar, A. Sanz informa que s’està treballant en una nova Ordre estatal que derogarà l’actual
Ordre AAA 1424/2015, per la que s’estableixen mesures específiques de protecció en relació amb la
Llengua Blava, per tal d’adaptar-la a la situació actual i on es recolliran les noves mesures a aplicar en
cas de detecció un focus.
S’annexa a l’acta la presentació exposada:
punt 6- Taula vacum
carn -llengua blava- v2.pdf

ASOPROVAC (R Gòdia) manifesta una gran preocupació pels efectes devastadors que pot tenir en les
explotacions bovines en cas que la malaltia arribés a entrar a Catalunya, i demana una reunió
monotemàtica per analitzar i debatre l’aplicació obligatòria, de manera preventiva, de la vacuna de
Llengua Blava. Petició 6
R. Gòdia pregunta si podria haver-hi problemes de disponibilitat de la vacuna. A. Sanz comenta que a
l’Aragó no hi ha hagut problemes de disponibilitat, però si arribés el cas, diu, ja es veurà com s’ha de
gestionar per a que tothom pugui disposar-ne. Afegeix que els ramaders són lliures per comprar les
vacunes en l’actualitat.
7. Declaració anual de nitrogen (DAN) i desplegament del Decret 153/2019 de gestió de la
fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes
Jordi Ferré, tècnic del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental, informa que la Declaració Anual de
Nitrogen (DAN) establerta pel Decret 153/2019, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions
ramaderes, que ve a ser un resum del Llibre de Gestió de Fertilitzants, amb l’objectiu de poder garantir
i comprovar la correcta gestió, de cara a reduir la contaminació de nitrats existent als aqüífers de
Catalunya i complir amb la Directiva de nitrats vigent, tal com exigeix la normativa europea. En el cas
dels agricultors, es declara la relació dels fertilitzats nitrogenats aplicats a les seves terres en un període
determinat i, en cas dels ramaders, la gestió de les dejeccions ramaderes produïdes. Es calcula que
aquest any 2020 s’hauran de presentar unes 36.000 DAN.
J. Ferré explica als assistents qui està obligat a presentar la DAN, el període de referència a declarar
(1/09/2019-31/08/2020), el termini de presentació (DAN 2020 fins el 21/01/2021), com cal fer-la
(mitjançant aplicació DAN), així com l’accés a l’aplicació DAN, perfils dels usuaris permesos (titulars i
tècnics), dades a declarar (origen, destinació i resum), models i impresos, etc. A l’aplicació DAN s’han
pre-carregat els recintes a partir de la DUN 2020.
Tota la informació està al web del DARP:
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/dar_dejeccions_ramaderes_fertilitzants_nitrogenats/dar_impresos_models/
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Per últim, J. Ferré explica breument altres aspectes importants del desplegament del Decret 153/2019,
com són l’assignació per part del DARP a cada explotació ramadera del Nitrogen de referència
procedent de la ramaderia que es podrà aplicar en les terres ubicades en zones vulnerables i
l’obligatorietat de disposar d’assessorament tècnic en fertilització per part de les explotacions agrícoles
a partir d’una certa superfície i supòsits determinats. Informa que s’ha publicat recentment una
instrucció tècnica sobre l’assessorament en fertilització amb els criteris tècnics a utilitzar en els diferents
supòsits establerts pel Decret.
S’annexa a l’acta la presentació amb el detall de la informació exposada:
punt7DAN_201202.pdf

8. Ajuts directes. Balanç campanya 2019 i situació 2020.
El sub-director de Gestió i Control d’Ajuts Directes, Valentí Marco, presenta el resum dels pagaments
dels ajuts dissociats i associats al sector del boví de carn per a la campanya 2019, així com la previsió
per a la campanya 2020.
Dades de la Campanya 2019:
V. Marco destaca el fet de que hi ha hagut una disciplina financera del 1,432635% que ha fet baixar
aproximadament un 10%, tant en el nombre d’animals d’engreix fora de l’explotació, com en l’import
que s’havia de pagar. No hi ha hagut coeficient de depassament.
 Ajuts dissociats: el pagament principal (95%) es va realitzar el 2 de desembre de 2019 i
posteriorment pagaments complementaris i recàlculs. Import total pagat al sector: 5,4 M d’€
 Ajuts associats. Import total pagat: 7,11 M d’€. Imports unitaris definitius:
̵
̵
̵
̵

Ajut associat a les explotacions de vaques alletants: 91,144 €/cap
Ajut associat per a les explotacions de boví d’engreix dins de l’explotació: 31,035 €/cap
Ajut associat per a les explotacions de boví d’engreix fora de l’explotació: 15,896 €/cap
Ajut associat per ales explotacions de boví amb drets especials: 46 €/cap

Situació de la Campanya 2020:
V. Marco informa que la disciplina financera ha estat del 2,906192%. No hi ha hagut coeficient de
depassament


Ajuts dissociats: degut a la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19 i la situació
que s’està vivint, es va decidir avançar el pagament dels ajuts dissociats mitjançant una bestreta
del 70% el passat 12 de novembre a pràcticament tots els expedients (99%), i es preveu pagar
el saldo el proper 18 de desembre d’enguany.



Ajuts associats a les explotacions que mantenen vaques alletants i a les explotacions de boví
d’engreix (dins i fora de l’explotació,) i a les explotacions d’engreix amb drets especials: es
preveu fer un pagament durant el 1er trimestre del 2021. L’import unitari provisional de l’ajut
per vaca alletant és de 90,115 €/cap i encara no es disposa d’imports provisionals pel boví
d’engreix.

S’adjunta la documentació amb el detall de les dades exposades:
punt8- Ajuts
directes.pdf
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9. Manteniment de l’aprofitament de pastures en comú (anys 2021/2022)
El sub-director de Gestió i Control d’Ajuts Directes, Valentí Marco, explica la situació sobre la proposta
del Reial Decret d’Ajuts Directes durant el període transitori de la PAC (2021 i 2022) que va fer arribar
el MAPA, en la qual s’estableix una limitació per als anys 2021 i 2022 per a poder declarar pastures per
aquelles explotacions com les del sector del boví d’engreix, que no tenen una base territorial, i per tant
no es puguin justificar les superfícies de pastures no aprofitades. Malgrat ja s’havia advertit que aquesta
modificació es podria contemplar en la nova PAC a partir de l’any 2023, no s’esperava que s’apliqués
durant el període transitori. Manifesta el suport al sector per part del DARP i informa que les actuacions
fetes davant del MAPA han estat encaminades per tal que es reconsideri l’opció de deixar els ajuts
durant el període transitori 2021-2022, tal i com estan actualment.
V. Marco informa que la proposta de RD, segons informació facilitada pel FEGA, no estarà publicada
fins al mes de gener. No obstant, comenta que gracies a l’adequació realitzada el 2015, Catalunya està
en una situació molt més favorable, quedant un nombre determinat d’expedients (més d’un centenar)
amb declaració només de pastures, i més de 300 amb declaració de pastures i conreus.
ASOPROVAC (R. Gòdia) diu que durant aquest període transitori 2021 i 2022 els ajuts haurien de
mantenir-se tal com estan (i així ho ha manifestat a diferents instàncies) i més en un moment de pèrdues
com és l’actual. Agraeix el recolzament del DARP (i de les entitats sectorials que els han donat suport),
però demana al DARP que, mentre el RD no estigui publicat, segueixi insistint davant el MAPA per tal
que no s’apliquin els canvis proposats. JARC (J Vidal) se suma a l’opinió de R. Gòdia. Petició 9a
Jordi Vidal manifesta la preocupació per un mal assessorament als productors amb declaració de
pastures i conreus per part d’algunes entitats col·laboradores que va fer que no reduïssin la superfície
de pastures. L’Associació de Ramaders de Boví de Carn d’Alcarràs (E. Hernandez) comenta que és
possible que s’hagi donat algun cas puntual, però no com a pràctica habitual.
V. Marco comenta que quan es publiqui el nou Reial Decret d’ajuts directes 2021, es convocarà una
reunió per analitzar l’impacte que pot tenir en relació a la superfície de pastures i avaluar les possibilitats
per a les explotacions afectades, segons quedi el redactat final. Compromís 9b
10. Posicionament i afectació de la “convergència”
El sub-director de Gestió i Control d’Ajuts Directes, Valentí Marco, informa que la proposta del nou Reial
Decret d’Ajuts directes 2021 inclou l’eliminació del límit de pèrdua per convergència. Explica que per
fer la quantificació real de l’import que suposa el conjunt de les explotacions que estan per sota del
límit, es necessita saber tots els beneficiaris de la regió 0503 (que és la que correspon a les pastures
de Catalunya), inclosos els d’altres comunitats autònomes, dades que només té el FEGA i que s’han
requerit formalment. Un cop rebudes, s’analitzaran amb detall, tot i que no es preveuen grans
ajustaments com a mitjana, ta i com va succeir amb les convergències durant el període 2015-2019, en
el que no es va arribar al límit d’ajustament màxim establert del 30%, atès que la convergència va ser,
de mitjana, del 24% i escaig per els productors que van declarar només pastures i de menys del 14%
per als que van declarar conreus o conreus i pastures, fet que fa preveure un comportament similar.
No obstant això, V. Marco es compromet a compartir les dades quan arribin del FEGA per analitzarles conjuntament. JARC (J. Vidal) demana al DARP (V. Marco) poder disposar de les dades de la
distribució de drets de la resta de regions, a més de les de la regió 0503. V. Marco es compromet a ferlos arribar. Petició 10
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11. Mesures de suport al sector per la davallada dels preus (tancament canal HoReCa)
El sub-director d’Indústries i Qualitat Agroalimentàries, Joan Gòdia, explica als assistents que s’ha
establert un ajut amb un pressupost d’1M d’€ per a la donació de productes a la Fundació del Banc
d’Aliments de Catalunya, amb 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.
En la relació de productes subjectes a l’ajut, s’inclouen tant productes agrícoles com ramaders. Les
donacions de carn de vedella realitzades entre el 20 de maig i el 30 d’octubre de 2020 han estat de
57.714,90 kg, el que ha suposat un total de 228.738,25 €. Per determinar el preu s'han tingut en
compte els preus de referència establerts pel Gabinet Tècnic del DARP. J. Gòdia comenta que les
donacions de carn de vedella són extraordinàriament ben rebudes pel Banc dels Aliments.
J. Gòdia informa que l’ajut s’ha ampliat, i es poden fer donacions des del 2 de novembre de 2020 fins
el 30 de juny del 2021. L’import màxim que poden rebre els beneficiaris, (ja siguin productors,
cooperatives o SAT) és de 100.000 €, incloent-hi els ajuts sol·licitats durant l’any 2020.
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 11- _Taula
sectorial Vacú_Ajut compensar pèrdues COVID19.pdf

JARC (J. Vidal) pregunta si s’han plantejat altres formats de la carn per a la donació al Banc dels
Aliments, com ara peces de carn, hamburgueses, etc. i com es gestiona el pagament de l’embalatge.
J. Gòdia respon que el format que vol el Banc dels Aliments és el de les safates d’entre 1kg i 2kg,
perquè és el que els va bé repartir. Pel que fa a l’embalatge, diu que s’ha arribat a un acord de pagament
en espècies (17% del valor de la canal per la carn de vedella) amb l’ANAFRIC i la FECIC, que són les
que fan la manipulació. Tot i així creu que el Banc dels Aliments no tindria problemes en rebre safates
d’hamburgueses.
La FCAC (A. Casanovas) considera una oportunitat per donar a conèixer el valor nutricional de la carn
de vedella. E. Guillaumes afegeix que, en fer aquestes donacions, els productors podrien aprofitar per
donar-la a conèixer a través de les xarxes socials, així com el valor social que té aquesta mesura. J.
Gòdia recorda que en una de les primeres entregues va estar present la Consellera i es va donar molta
publicitat.
ASOPROVAC (R. Gòdia) felicita al DARP per aquesta iniciativa, perquè és una manera molt bona de
treure estocs del mercat, ajudant als productors i alhora per la vessant social que comporta el fet de fer
arribar aquest tipus de carn a gent que no pot tenir accés, i així ho han fet saber a Europa. Demana al
DARP que els productors que facin aportacions al Banc dels Aliments, puguin disposar de les
resolucions de l’ajut lo més ràpidament possible per poder-les utilitzar per demanar finançament a les
entitats bancàries. Joan Gòdia respon que s’han de respectar els ”timings” de la tramitació i, a vegades,
hi ha entrebancs dels propis beneficiaris, però recorda que l’últim pagament realitzat es va fer en un
temps rècord.
12. Torn obert de paraules
JARC (J.M. Arnall i J. Vidal) es queixen al DARP de la poca agilitat en l’expedició dels certificats sanitaris
de moviment per a l’exportació d’animals vius, en certes oficines comarcals on no estan habituades a
fer-ho o no tenen suficients veterinaris. Volen saber quin és el protocol establert, perquè han de
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sol·licitar els certificats amb molts dies d’antelació per tenir-los a punt, i demana que es consideri la
possibilitat de derivar aquests tràmits a la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal de la Delegació
territorial del DARP corresponent. Petició 12a.
JARC (J. Vidal) demana al DARP que es promocioni l’obertura de nous mercats per a l’exportació
d’animals vius. Diu que la Interprofessional està prioritzant la promoció de la carn, ja que hi treballen
escorxadors i productors, i no voldria que es quedés enrere la part de la comercialització d’animals vius,
on creu que cal aprofitar la proximitat del Port de Tarragona per ser més competitius a l’hora de la seva
exportació. Demana al DARP si ha valorat alguna iniciativa en aquest sentit. E. Guillaumes respon que
creu que PRODECA ho està treballant, juntament amb la promoció de la carn, però demanarà que vetlli
per aquesta qüestió. R. Gòdia (ASOPROVAC) confirma que s’està treballant. Petició 12b
FCAC (A. Casanovas) pregunta per la situació de les sancions derivades de les entrades il·legals a les
granges. E. Guillaumes informa que ja es va fer una modificació de la LOA (Llei d’Ordenació Agrícola)
en aquest sentit, que ha quedat pendent d’entrar al Parlament per una qüestió de tramitació jurídica i
cal esperar a la nova legislatura, atès que en aquests moments el Govern està “en funcions” i no es pot
presentar.
Acords, peticions i compromisos
1

S’aprova l’acta VC/01/2019, per unanimitat, amb l’esmena següent al punt 5-Ajuts directes (pàgina
9, 3er paràgraf):
- on diu: “El Sr. Gòdia de JARC es refereix a les dificultats econòmiques...”,
- ha de dir: “Els Srs. Gòdia d’ASOPROVAC i Massot de JARC, es refereixen a les dificultats
econòmiques...”

6

ASOPROVAC (R Gòdia) demana una reunió monotemàtica per analitzar i debatre l’aplicació,
de manera preventiva, de la vacuna de Llengua Blava pels efectes de la possible afectació de
la malaltia, en cas d’arribar a Catalunya. El DARP (E. Guillaumes) respon que en pren nota i es
valorarà.

9a

ASOPROVAC (R. Gòdia) i JARC (J Vidal) demanen al DARP que torni a insistir al MAPA per tal
que no s’apliquin els canvis previstos al projecte de Reial Decret d’ajuts directes 2021
durant el període transitori de la PAC (2021 i 2022) pel que fa al manteniment de
l’aprofitament de pastures. El DARP (V. Marco) es compromet a seguir insistint.

9b El DARP(V. Marco), tan bon punt es publiqui el nou Reial Decret d’ajuts directes 2021, es
compromet a organitzar una reunió amb el sector, per analitzar conjuntament l’impacte que
pot tenir el redactat final del nou RD, en relació a la superfície de pastures i avaluar les
possibles sortides per les explotacions afectades.
10

JARC (J. Vidal) demana al DARP (V. Marco) poder disposar de les dades de la distribució de
drets (convergència) de la resta de regions, a més de les de la regió 0503. V. Marco es
compromet a fer-los arribar.

12a JARC (J.M. Arnall i J. Vidal) demana al DARP més agilitat en l’expedició dels certificats
sanitaris de moviment per a l’exportació d’animals vius, en certes oficines comarcals on no
estan habituades a fer-ho o no tenen suficients veterinaris i quin és el protocol establert, alhora
que es consideri la possibilitat de derivar aquests tràmits a la Secció de Ramaderia i Sanitat
Animal de la Delegació territorial del DARP corresponent. E. Guillaumes es compromet a
valorar-ho, fer una nota al respecte i enviar-la via bústia de Taules Sectorials, atès que no té el
detall i no hi ha cap representant a la reunió en aquest moment que pugui respondre.
12b JARC (J. Vidal) demana al DARP que es promocioni l’obertura de nous mercats per a
l’exportació d’animals vius, i accions per ser més competitius, aprofitant el Port de
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Tarragona. E. Guillaumes es compromet a traslladar a PRODECA aquesta inquietud i a demanarlos si tenen alguna informació al respecte, que traslladaria al sector via bústia de Taules Sectorials.
Documentació Annexada










Esborrany Acta darrera reunió (document)
Informe de Conjuntura del sector boví
Problemàtica de les resistències antimicrobianes (presentació)
GTR Boví: previsió d’inici, interacció del sector i evolutius (presentació)
Posada en funcionament del RER-GTR (presentació)
Situació actual Llengua Blava (Presentació)
DAN i Desplegament Decret 153/2019 (presentació)
Ajuts directes. Balanç campanya 2019 i situació 2020
Mesures de suport per la davallada dels preus -tancament HoReCa- (presentació)

Sense més temes a tractar, la directora general d’Agricultura i Ramaderia agraeix a tothom, sector i
administració, la seva presència i col·laboració en aquesta reunió de la Taula Sectorial i la dóna per
conclosa quan són les 14.45 h
La Secretària,
Ana Maria
Llansó Benito DNI 46115244Z
(AUT)

Signat digitalment per
Ana Maria Llansó Benito
- DNI 46115244Z (AUT)
Data: 2021.07.15
15:50:47 +02'00'

Coordinadora tècnica de
les Taules Sectorials Agràries

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

Signat digitalment
per Elisenda
Guillaumes Cullell DNI 43627998B
(TCAT)
Data: 2021.07.16
10:47:55 +02'00'

Directora general
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