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/01/2019
Data: 10/10/2019
Lloc: Serveis Centrals del DARP – Barcelona
Horari: 11:15h /14:55h
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Dades conjunturals del sector de boví de carn a Catalunya: document tècnic
3. Decret 153/2019 de gestió de la fertilització i del programa d’actuació a les zones vulnerables
4. Sanitat i traçabilitat
4.1 Projecte del Reial Decret pel que s’estableixen les bases de les actuacions de prevenció,
control i eradicació de la Rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR) i s’estableix un programa nacional
voluntari contra dita malaltia
4.2 Material d’identificació bovina: sol·licitud telemàtica de duplicats mitjançant el GTR
4.3 Incompliment dels terminis de comunicació dels moviments del bestiar: implicació en els ajuts
5. Ajuts directes al sector de boví de carn:
5.1. Ajut associat per a les explotacions que mantenen vaques alletants
5.2. Ajut associat per a les explotacions de boví d’engreix
6. Protocol d’entrades il·legals en explotacions ramaderes i altres establiments
7. Situació actual de la Marca PROVEDELLA
8. 5 anys de la Taula d’Innovació de l’IRTA – Sector boví de carn: principals projectes
9. Torn obert de paraules
Assistents
Representats del sector
UNIÓ DE PAGESOS: Raquel Serrat, Oriol Rovira i Marga Hereu
JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya): Joan Carles Massot i Alberto Alcañiz
FCAC: Eliseu Isla i Àngela Casanovas
FECIC (Federació Empresarial de carns i Indústries Càrnies: Ignasi Pons
ASFAC (Associació Catalana de Fabricants d’Aliments Compostos) : Jordi Forés
ANAFRIC (Associació Empresarial Càrnica): Carolina Cucurella
Entitats convidades
ASOPROVAC Catalunya: José Ramon Argilés, Ricard Gòdia i Esteve Canal
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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Associació de Ramaders de Boví de Carn d’Alcarràs: Excusen assistència
Representants del DARP
DIRECCIÓ GENERAL D’AGRICULTURA I RAMADERIA
La directora general d’Agricultura i Ramaderia: Elisenda Guillaumes (presideix la reunió)
El subdirector general de Ramaderia: Quim Xifra
La subdirectora general d’Agricultura: Neus Ferrete
La coordinadora tècnica de les Taules Sectorials Agràries: Ana Llansó
La cap de secció de Vigilància, Lluita i Control de les malalties dels animals: Irene Mercader
La cap del servei d’Ordenació Ramadera: Montse Álamos
DIRECCIÓ GENERAL DE DESENVOLUPAMENT RURAL
El subdirector general de Gestió i Control d’Ajuts Directes: Valentí Marco
DIRECCIÓ GENERAL D’ALIMENTACIÓ, QUALITAT I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
La responsable de Seguiment i Prospecció de la Qualitat Agroalimentària: Ester Pisa
SECRETARIA GENERAL
L’advocada en cap de l’Assessoria Jurídica del DARP: Imma Puigmulé
La tècnica del servei d’Estadística i Preus Agroalimentaris: Olga Lao
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A GIRONA
La responsable de Gestió Telemàtica Ramadera: Anna Martell (actua com a secretària de la reunió)
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A LLEIDA
El cap del Servei de Coordinació Territorial: Joaquim Porcar
IRTA
La cap del Programa de Producció de Remugants: Maria Devant

Desenvolupament de la reunió
Inicia la reunió la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Sra. Elisenda Guillaumes, quan són les
11:15 hores, agraint l’assistència dels presents i expressa la seva voluntat de replantejar el format de
les reunions de les Taules Sectorials Agràries, cap un nou model més dinàmic amb cogestió i
cogovernança, per tal les reunions esdevinguin en fòrums on debatre els temes estratègicament.
La darrera reunió de la Taula Sectorial del Vacum de carn va tenir lloc el mes de juny de 2017 pel que
la Directora demana disculpes pel retard en convocatòria i que ha estat degut a la situació
d’inestabilitat política durant aquest període, però enguany es reprenen les convocatòries de les
Taules Sectorials
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1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior
S’aprova, per unanimitat i sense esmenes, l’acta de la reunió anterior amb codi VC/01/2017que va
tenir lloc el passat 27 de juny de 2017. Acord 1
2. Dades conjunturals del sector de boví de carn a Catalunya: document tècnic
La directora general presenta a la Sra. Olga Lao, tècnica del Servei d’Estadística i Preus
Agroalimentaris del Gabinet Tècnic, que presenta el document anomenat Conjuntura del sector boví
de carn a Catalunya, en el què l’anàlisi estadístic que ha estat elaborat pel DARP i la part d’anàlisi
conjuntural l’ha realitzat el Sr. Jordi Maynegre, (GESTRUM INTEGRAL SLP, empresa col·laboradora
del
DARP).
El
document
es
pot
consultar
a
la
web
del
DARP:
http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/ramaderia/sectors-ramaders/bovicarn/notes-conjuntura/
Seguidament, la Sra. Lao fa una presentació en suport informàtic de la que destaca el següent:
 Els últims 10 anys han desaparegut el 19% de les explotacions i el 5% de les places de bestiar
de boví d’engreix.
 El nombre d’explotacions úniques de boví a Catalunya són 3.900, de les quals 1.770 tenen cens
de vaques de cria (3,5% del cens espanyol) que es situen un 39,8% a les comarques d’Osona,
Ripollès i Bergadà, essent el cens mitjà per explotació és de 80 caps en total. La resta
d’explotacions, 2.130, tenen cens de vedells d’engreix (un 19% del cens espanyol) i el seu cens
ha incrementat un 28% en 10 anys. La majoria de les explotacions d’engreix s’ubica a Lleida
(62,9% del cens) Segrià (29,8%) i Noguera (10,9%) i Osona (7,1%). El cens mitjà per explotació
és de 172 caps en total.
 A Catalunya s’ha sacrificat el 40,4% del total de tones de la categoria vedells de 8-12m d’Espanya
 Els preus percebuts pel pagès s’han mantingut pràcticament estables en els anys 2017-2018 tot
i que des de l’any 2018 s’ha produït una baixada del preu, especialment dels mascles.
 L’evolució de preu de compra dels vedells és similar entre països amb augment molt significatiu
del preu al mes de juny. L’origen del vedell frisó és nacional, francès, alemany i irlandès. El preu
de les matèries primeres per a pinsos a l’any 2019 té una tendència a una certa contenció a la
baixa.
 En una simulació de resultats econòmics, s’observa que el preu de compra del vedell condiciona
molt els resultats econòmics.
 El consum de vedella és clarament estacional, es redueix dràsticament a l’estiu, i en conjunt s’ha
reduït un 29% en el període 2006-2018 a les llars catalanes. L’any 2018 el consum mitjà a
Catalunya va ser de 5,23 kg/hab/any (100 g/hab/setmana).
 Comerç exterior: la majoria d’exportacions de bestiar viu corresponen a mascles de més de 300
kg pes viu i el seu destí és els països musulmans (82,5%), en canvi les exportacions de carn
(84,4%) i despulles (15,6%) tenen el seu destí en un 77% a Europa (Portugal, França, Itàlia,..) i
tan sols l’11,2% van a països musulmans.
 Importacions de bestiar viu: el 67% corresponen a vedells de menys de 80kg i el seu origen és
en la seva totalitat dels països europeus (França 53,5%, Irlanda (16,1%), Alemanya (10,5%) i
resta (19,1%)).
 Importacions de carn i despulles: El 93,3% corresponen a carn i el 6,7% a despulles, essent en
la seva majoria (67,7%) en fresc o refrigerat. El seu origen és: Polònia (30,4%), Països baixos
(26,98%) i Alemanya (16,1%).
 La balança comercial en bestiar viu, les importacions són 2,6 vegades superiors a les
exportacions; en carn i despulles: les exportacions són 1,9 vegades a les importacions. La taxa
de cobertura del bestiar viu és del 39%, mentre que en carn i despulles és del 194%. La taxa de
cobertura global del sector boví és del 101%.
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Conclusions de la intervenció de la Sra. Lao:









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 de cria.
Cens de bestiar: Cens de vedells d’engreix amb tendència a l’alça i cens de vaques de cria
estabilitzat.
Sacrificis: importància dels escorxadors catalans, especialitzats en el sacrifici de vedells de 812m
Comerç exterior: dependència de l’exportació. Exportació molt concentrada en pocs països i
majoritàriament musulmans.
Preus: preus del kg de canal a la baixa, especialment en el frisons. Preus de compra dels vedells
a la baixa. Preus de les primeres matèries continguts.
Simulació de resultats econòmics: després d’uns mesos complicats, sembla que la situació
millora, gràcies d’un descens important en el preu de compra dels vedells i a
l’estabilitat/contenció dels preus dels pinsos. A l’espera de la recuperació del preu de venda.
Consum: 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.
Reptes actuals i de futur del sector: diversificar i ampliar l’exportació i recuperar el consum
interior, o almenys evitar que caigui més.

La Sra. C. Cucurella (ANAFRIC) pregunta pel concepte d’explotacions úniques. Acord 2.1.
3. Decret 153/2019 de gestió de la fertilització i del programa d’actuació a les zones vulnerables
La Directora E. Guillaumes presenta el nou punt de l’acta, i informa que és un tema que ha estat molt
treballat amb el sector, per tant es farà una breu presentació del nou Decret per part de la Sra. Neus
Ferrete, subdirectora general d’Agricultura. Seguidament, la directora explica la motivació del nou
Decret que s’emmarca dins d’una estratègia integral de dejeccions de país al ser Catalunya un territori
amb una important ramaderia intensiva i, per altra banda, exposa de directora, el Decret 136/2009 no
s’ha complert en el seu funcionament. Així doncs, el nou Decret inclou un programa d’actuació
reforçat amb les noves tecnologies disponibles. La directora també fa referència a la carta
d’emplaçament de la UE a l’Estat Espanyol, derivada de la Directiva Nitrats (1991), en la qual insten
al compliment de la Directiva; per altra banda per la Directiva Marc de l’Aigua, en la que s’estableix
un control de qualitat de les masses d’aigua l’any 2027 que en cas d’empitjorar es preveuen sancions.
Actualment Catalunya està estable en relació a la contaminació de les aigües subterrànies, diu la
directora, per tant ara l’objectiu és la reducció dels nivells. La feina s’ha fet, remarca la directora i per
aquest motiu Catalunya no està relacionada en la carta d’emplaçament. Tot i això, està prevista una
revisió de les zones vulnerables en la que es preveu una ampliació de municipis, i que es preveu que
estarà en informació pública a l’octubre.
La Sra. Neus Ferrete inicia la seva exposició referint-se al Decret 153/2019 aprovat el passat 3 de
juliol i que entra en vigor el 25 de juliol de 2019, que es tracta d’un text molt tècnic i que engloba
realment a dos Decrets, una part estableix mesures de gestió de la fertilització del sòl i de les
dejeccions ramaderes i una altra part estableix el pla d’actuació que estableix la Directiva Nitrats.
Els aspectes més importants de la presentació de la Sra. Ferrete són:


Motivació: carta d’emplaçament a Espanya per incompliments de la Directiva Marc de l’Aigua,
Catalunya ha fet la feina però la contaminació de nitrats no millora i s’incompleix les emissions
d’amoníac a l’aire, i per altra banda la UE ha publicat una Decisió referent a les Millors
tècniques disponibles (MTD) que afecten de moment a les explotacions de porcí i aviram
d’annex I.
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Qualitat de les aigües subterrànies: en el període 2012-2015 no hi hagut canvis significatius
en la qualitat de les aigües subterrànies respecte als nitrats. S’han detectat pous amb
contaminació en noves zones i cal estar en preavís per tal que no empitjorin. Les
demarcacions hidrogràfiques amb contaminació incrementen.
Es constitueix un programa d’actuació reforçat que ha de garantir la reducció de la càrrega
de Nitrats a les aigües subterrànies amb l’adopció de mesures addicionals per tal que millori
la situació. En aquests moment la situació es d’estancament dins els nivells alts de
contaminació per N. L’horitzó per l’any 2027 és la millora mitjançant l’aplicació del programa
d’actuació reforçat amb l’aplicació del Decret 153/2019.
Enfocament: El programa va adreçat a als adobs orgànics (dejeccions ramaderes) i als
minerals aplicats a tot el territori català, per tal d’obtenir una fertilització d’excel·lència i amb
un enfoc que inclou altres aspectes colaterals com el risc sanitari (distàncies), males olors, i
les emissions d’amoníac.
Les línies del programa d’actuació reforçat en zones vulnerables tenen 3 eixos: Millorar la
gestió de les dejeccions en origen, millora de l’aplicació al sòl i eines de traçabilitat i control
(Canvis normatius, creació de l’Oficina de fertilització, ajuts, grups d’experts, aplicacions
informàtiques,...)
Pla de comunicació als ramaders i també als agricultors.
Principals novetats del Decret:
o Moratòria de 2 anys per l’increment de capacitat de les explotacions ramaderes en
66 municipis de ZV. Creació de 2 zones vulnerables: ZVA i ZVB en funció del ICR
(Índex de càrrega ramadera).
o Els plans de gestió conjunts deixen de tenir vigència i passaran a individuals però
podran fer gestió conjunta.
o Caldrà verificar la impermeabilitat de les basses de purins cada 6 anys.
o Creació de la persona assessora en fertilització.
o Canvis en èpoques d’aplicació de fertilitzants orgànics i reducció en el termini
d’incorporació al sòl a tot Catalunya.
o Disposar d’un conductímetre fix en cisternes o bassa i prohibició de l’aplicació en
vano, a partir de febrer de 2021.
o Portar un llibre de gestió tant en explotacions ramaders com les agrícoles, a partir de
l’1 de setembre de 2019 segons la superfície.
o Realitzar la Declaració anual de Nitrogen (DAN) telemàtica. Acord 3-1
o Traçabilitat, seguiment i control: actualment ja és obligatori portar GPS per
aplicacions de més de 10 km (5 km d’aquí a 3 anys) per empreses de serveis i en 6
mesos s’incrementen els supòsits.
o Canvis en els coeficients de generació de nitrogen (kg N) especialment en el sector
boví de carn que es redueixen d’acord als darrers estudis tècnics. Es permetrà canviar
els plans de dejeccions i es podran alliberar terres.
o Compostatge: es facilitaran els tractaments de les dejeccions ramaderes en les
explotacions ramaderes: reducció del 15% del N a gestionar, i 25% de reducció del
volum d’emmagatzematge i no caldrà estar donat d’alta com a gestor de residus.
o Nova Ordre de balanç de Nitrogen en granja, només en porcí de moment, però es
preveu la seva ampliació a d’altres espècies ramaderes.
o Revisió de les Zones Vulnerables per part de l’ACA (Dep TiS) en el que es preveu
incrementar els municipis inclosos. Previst que surti a informació pública en el mes
d’octubre

Finalment, la Sra. Ferrete recorda als assistents que a la web de l’Oficina de Fertilització es pot trobar
tota informació sobre el Decret 153/2019: www.ruralcat.net/web/guest/oficina-de-fertilització i entre
altres temes, el calendari de les sessions informatives adreçades a ramaders i agricultors, que tindran
lloc a totes les comarques de Catalunya. I, recorda que per consultes sobre el Decret es poden adreçar
a les Oficines Comarcals o bé al correu: gdn.daam@gencat.cat
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08007 Barcelona
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El Sr. Ricard Gòdia de l’ASOPROVAC exposa que el sector està interessat en realitzar el compostatge
dins les explotacions. Acord 3-2
Seguidament el Sr. Gòdia (ASOPROVAC) consulta si també s’ha estudiat l’aplicació de N en doble
collita. La directora li respon que s’estan fent reunions amb d’altres Comunitats de la Vall de l’Ebre
per tal de defensar conjuntament l’excepcionalitat dels 170 kg de N/ha davant del MAPA i de la UE. A
la CA de Navarra li sembla bé la idea i posteriorment es parlarà amb l’Aragó i la Rioja. Hi ha exemples
ja a Europa, com la Vall del Po, que ho han aconseguit, tot i que cal elaborar un bon estudi per justificar
que no es contamina.
El Sr. JC Massot del JARC demana que en la guia de compostatge s’inclogui què es considera
compostatge per DARP incloent l’obligació de realitzar analítiques. Acord 3-3
La Directora comparteix que es contemplen les analítiques en el Decret i considera que són importants
però una analítica puntual no dona informació dels kg de N generats en una explotació per la diversitat
de resultats que podem obtenir segons on prenen la mostra, el moment,, a part que el N aplicat no
depèn només de la concentració sinó que també del volum. Actualment, en porcí és millor utilitzar el
balanç de N, és una estimació bona i ja s’està preparant la fórmula per altres espècies. I conclou que
el compostatge té una doble vessant, per una banda s’obté un producte orgànic de qualitat per aplicarlo directament i per altra banda, permet fer algun tipus de transformació per obtenir un fertilitzant
organomineral de més valor comercial. Per una altra banda a Catalunya els sòls agrícoles, en general,
tenen un contingut de matèria orgànica baix per tant, ens interessa incentivar la fertilització orgànica
per millorar-los i millorar la seva estructura i fertilitat. I es pot concloure que es fa un segrest de carboni
important.
El Sr. Massot del JARC exposa que seria convenient conèixer qui és el responsable de la
contaminació l’agricultor o el ramader i actuar amb més contundència. La directora li respon que l’ACA
va fer un estudi però focalitzat en la revisió de les zones vulnerables i no va arribar al detall si ‘origen
era agrari o no i dins l’agrari si era ramader o mineral. I recorda als assistents que amb la DAN caldrà
declarar tots els fertilitzats minerals i orgànics, i per tant es podrà controlar millor i buscar la fertilització
d’excel·lència.
La Sra. Àngela Casanovas de la FCAC es refereix a l’estudi de l’ACA i pregunta si n’ha fet difusió. La
directora li respon que s’ha presentat al sector i al DARP però que li manca explicar millor les
conclusions; una d’elles és que no tot l’origen és ramader, però cal remarcar que l’estudi no es va
realitzar a tot el territori català.
La Sra. Casanovas (FCAC) exposa que a la web hi ha molta informació referent a les de les dejeccions
ramaderes i la fertilització però demana més informació i pedagogia, així com formació als tècnics per
tal d’elaborar la DAN. El Sr. Gòdia d’ASOPROVAC exposa que el sector boví vol trobar solucions a
la gestió de les dejeccions, ara hi ha inquietud i necessitat de directrius clares per realitzar inversions
i també explica que degut a la manca de informació els agricultors retiren les seves terres del Pla de
dejeccions. Acord 3-4
La Sra. Casanovas pregunta si hi ha alguna previsió d’aplicació de les MTD de les emissions. La Sra.
Ferrete li informa que el MAPA sembla que té voluntat de treballar-hi, però van lents. La directora
afegeix que les emissions és un tema que preocupa molt a la UE i ja s’ha publicat una Directiva on es
fixen objectius per a la seva reducció.
4. Sanitat i Traçabilitat
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4.1. Projecte del Reial Decret pel que s’estableixen les bases de les actuacions de prevenció,
control i eradicació de la Rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR) i s’estableix un programa
nacional voluntari contra dita malaltia
La cap de la Secció de Vigilància, Lluita i Control de les malalties dels animals, Sra. Irene Mercader,
informa que properament es publicarà el Programa nacional voluntari de lluita contra l’IBR però a
Catalunya afectarà especialment al sector boví d’engreix, ja que, per demanda del sector boví
reproductor, ja s’havia publicat un Programa d’ IBR a Catalunya (2013-2023). L’any 2015 el Ministeri
el va aturar al·legant que no podíem regular els moviments en base a la qualificació sanitària dels
nostres ramats i limitar els moviments d’altres comunitats autònomes amb destí a Catalunya.
El Programa aprovat a Catalunya, per tant, diu la Sra. Mercader, es veu compromès pel caràcter
voluntari del programa nacional que establirà el projecte de Reial Decret i suposarà un pas enrere pel
que fa a l’assoliment de Catalunya com a zona lliure de la malaltia, amb els avantatges que suposava,
tant de caire comercial com per les garanties sanitàries que suposaria per als mercats respecte a
altres zones de la UE o de països tercers no indemnes.
Per aquest motiu, insisteix la Sra. Mercader, cal replantejar-se els objectius en relació amb la IBR a
Catalunya, elaborant un nou programa i actualitzant la normativa catalana assumint que una de les
principals qüestions a replantejar-se és el de la limitació dels moviments de bovins.
El Sr. Xifra, subdirector de Ramaderia explica que el Programa català es basava en la prohibició de
la vacuna convencional i que el MAPA va manifestar que Catalunya unilateralment no podia regular
els moviments entre CA per tal de no distorsionar el mercat nacional. La Sra. Mercader afegeix que
el programa del MAPA és similar al de Catalunya, però el MAPA ha fet retardar, malauradament, 5
anys la qualificació de les explotacions, i que del nou RD encara es desconeix el seu desenvolupament
tot i això el DARP té previst per l’any 2020 fer una revisió dels objectius a Catalunya elaborant un nou
programa i actualitzat la normativa, així com realitzar la formació als ramaders i als veterinaris oficials
i de les ADS.
La Sra. Raquel Serrat de la Unió de Pagesos pregunta si al ser un programa voluntari està previst que
estableixi ajudes als ramaders per les actuacions sanitàries del programa. El Sr. Xifra li respon que
no i recorda que des del 2012 el MAPA ja no cofinança els ajuts a les ADS. La Sra. Mercader afirma
que si el sector reclama ser oficialment indemnes i es presenta un programa i la UE ho aprova, pot
ser subvencionable a través de l’ajut a les ADS i amb l’aval del MAPA.
4.2 Material d’identificació bovina: sol·licitud telemàtica de duplicats mitjançant el GTR
A conseqüència de queixes rebudes sobre la qualitat dels cròtals, diu la directora, s’ha treballat per
flexibilitzar la petició dels duplicats. El Sr. Xifra explica que algunes organitzacions professionals
agràries van demanar la inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia de la Taula Sectorial degut a queixes
en la qualitat dels cròtals.
El Sr. Xifra reconeix que segons el maneig de les explotacions pot haver-hi ha una reposició més
elevada de cròtals, però actualment no disposa de dades objectives per valorar a quines explotacions
afecta més i seguidament reconeix que fa uns anys els cròtals es perdien molt, però actualment amb
el concurs d’adjudicació, l’empresa adjudicaria ha de presentar acreditacions del compliment de
qualitat del material i de les característiques tècniques per part d’empreses certificadores
internacionals. Es podria realitzar també des del DARP un control de lots entregats i fer mostreig per
comprovar el compliment de les clàusules del concurs però és molt onerós, actualment s’està
estudiant.
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Referent al desplegament de l’aplicatiu GTR (Gestió Telemàtica Ramadera) informa el Sr. Xifra que
està previst : 1 de novembre inici del mòdul d’èquids; abans del primer trimestre del 2020 el
d’explotacions ramaderes, i el de bovins a finals de 2020 que permetrà simplificar la petició dels
duplicats de cròtals mitjançant un nou model via GTR amb el pagament de la taxa per aquesta
plataforma.
4.3 Incompliment dels terminis de comunicació dels moviments del bestiar: implicació en els
ajuts
La directora Guillaumes informa que, arran de l’auditoria de condicionalitat efectuada per la comissió
Europea a finals de 2017 en varies comunitats autònomes, es preveu l’establiment d’una correcció
financera per la interpretació de l’administració sobre els incompliments dels terminis de notificació de
naixements, morts i moviments dels bovins, la qual serà oportunament al·legada pel DARP. Per això
es va elaborar un Pla de comunicació per correu electrònic adreçat a 4.070 ramaders de boví, entitats
col·laboradores ramaderes (DUN), associacions del sector boví, ADS i oficines comarcals del DARP,
per informar-los dels efectes que tenen sobre els ajuts i la condicionalitat, la manca o retard en la
comunicació dels naixements, morts i moviments del bestiar boví.
E Sr. Q. Xifra remarca la importància de dur a terme aquestes comunicacions obligatòries en els
terminis establerts per les conseqüències que impliquen en la percepció dels ajuts, i malgrat que el
DARP fa temps que informa d’aquesta obligatorietat encara es registren molts incompliments dels
terminis. Posteriorment, el Sr. Xifra informa que està previst que el GTR del boví l’any 2020, al fer la
DST (guia), declarar un naixement o una baixa, ja es donarà per comunicat, però si que haurà de
confirmar les entrades d’animals al GTR.
El Sr. Valentí Marco, subdirector general de Gestió i Control d’Ajuts Directes, diu que efectivament
aquesta situació no és nova sinó que es repeteix des de l’any 2015 i afecta especialment a l’ajut a
l’engreix degut a comunicacions fora de termini.
El Sr Massot (JARC) pregunta si és possible informar els moviments del TRACES (vedells
d’importació) a GTR. El Sr. Xifra li respon que no és possible perquè malauradament no està connectat
entre països però si que el DARP té accés a la informació d’animals entrats a Catalunya.
Segueix el Sr. V. Marco dient que fins ara, aquesta manca o retard de la comunicació dels moviments
afectava al pagament dels animals afectats però, a partir d’aquesta campanya 2019, tindrà dos
conseqüències: no seran admissibles a efectes dels ajuts directes i també penalitzaran. I, degut a un
altre auditoria també es modifica el control la condicionalitat, afectant al global dels ajuts, ja que dels
expedients sotmesos a control sobre el terreny es verificaran tots els moviments entre l’1 de gener i
la data d’inspecció, i adverteix al sector, que arran d’aquest advertiment de la CE, a partir d’ara, es
faran controls administratius dels moviments durant tot l’any i els demana que segueixin fent la
màxima difusió entre tots els seus associats. Aquests canvis s’implementaran l’any 2019 i afectaran
molt als ajuts a l’engreix, especialment a partir del 20% d’animals comunicats fora de termini.
La Sra. R. Serrat de la Unió de Pagesos observa que la carta informativa tramesa als ramaders no
està clara. Acord 4.3-1
5. Ajuts directes al sector de boví de carn:
El Sr. V. Marco informa de la situació actual de la tramitació dels ajuts, a data d’avui diu, es finalitzen
els controls de la C-2019 i la Comissió ha autoritzat, degut a la sequera, el pagament fins el 70% dels
ajuts directes, el DARP està avaluant la situació dels controls i a partir del 16 d’octubre es prendrà la
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decisió referent a la possibilitat de realitzar una bestreta el mes de novembre (fins el 70% dels ajuts
directes), que serà comunicada al sector.
Ara bé, l’any 2018 no es va efectuar el pagament de la bestreta dels ajuts dissociats, havent-se pagat
el 98 % dels expedients la primera setmana de desembre de 2018, amb el 95% de l’import de PB, PV
i C. Joves i el 100% de petits agricultors.
Els Srs. Gòdia d’ASOPROVAC i Massot del JARC es refereixen a les dificultats econòmiques del
sector a conseqüència de la sequera d’enguany i que els hi seria molt beneficiós cobrar el més aviat
possible una bestreta de les ajudes. El Sr. Marco li respon que el DARP n’és conscient, i recorda que
cal efectuar el pagament el més ràpidament possible però també amb responsabilitat.
A continuació el Sr. V. Marco comenta els pagaments de la campanya 2018, en què dels 265 M d’€
del pagament bàsic dels ajuts dissociats (PB, PV i C. Joves) a Catalunya, un 25% van al sector boví
de carn, així com també més del 25% del complement de joves. El pagament principal es va realitzar
el 3 de desembre’18 (95% dels ajuts dissociats), un primer pagament complementari el 15 de
febrer’19, el segon pagament amb la liquidació final dels ajuts dissociats, el 12 d’abril’19 i el tercer el
4 d’octubre’19. En quests moments s’estan calculant els percentatges de reducció de disciplina
financera, que és del 1,45%. No hi ha hagut reducció per coeficient de sobrepassament. El
percentatge del pagament verd és del 51,993515%.
5.1 Ajut associat per a les explotacions que mantenen vaques alletants i
5.2 Ajut associat per a les explotacions de boví d’engreix
El pagament principal de l’ajut a les explotacions que mantenen vaques alletants es va efectuar el 22
de febrer’19 amb un 90% de l’import unitari provisional, i el 8 de març’19 es va efectuar el pagament
de l’ajut associat per a les explotacions de boví d’engreix. L’import total pagat corresponent a l’ajut de
vaques alletants ha estat de 6,3 M d’€ amb un import unitari definitiu de 91,38€/cap i el de boví
d’engreix 6,7M d’€ amb un import unitari definitiu de 31,15 €/cap per engreix dins de l’explotació i
16,28€/cap pels fora, i els drets especials 43,45€/cap. Els pagament finals complementaris van ser
realitzats el mes de maig.
Finalment, recorda que el nou sistema de notificació de resolucions dels ajuts directes estarà
plenament operatiu properament, i informa que el proper 21 d’octubre es publicaran les de 2017 i la
setmana del 28 d’octubre les del 2018 i que podran consultar a través de l’aplicació “Consulta
Pública”. A partir d’ara, les resolucions de pagament en format digital es podran consultar el mateix
dia que es realitza el pagament, i per tant, el DARP s’ha adaptat als requisits de l’administració
electrònica.

6. Protocol d’entrades il·legals en explotacions ramaderes i altres establiments
La DG E. Guillaumes informa que, arran dels últims casos d’entrades il·legals de persones alienes a
les explotacions ramaderes de Catalunya i a altres establiments alimentaris, des del DARP s’està
treballant en la modificació de la Llei d’orientació agrària per tal de poder penalitzar aquestes accions
sota els eixos de la sanitat i el benestar animal, que és el que ens competeix com a DARP, i comunica
que s’ha elaborat un Protocol d’actuació, per intentar ser més àgils a l’hora de respondre davant
aquests entrades, juntament amb els cossos dels Mossos d’Esquadra i dels Agents Rurals.
La modificació es basa en afegir un capítol que reguli el règim sancionador en matèria de sanitat i
benestar animal derivat de l’entrada sense autorització de persones alienes a les explotacions
ramaderes i instal·lacions amb risc higienicosanitari amb la corresponent tipificació de les infraccions
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i l’establiment de les sancions que van des dels 600 als 60.000 €, depenent de si són lleus, greus o
molt greus
La directora afegeix que s’ha elaborat material informatiu sobre aquesta qüestió, del qual se n’ha fet
molta difusió mitjançant la distribució de tríptics informatius a Oficines comarcals del DARP,
organitzacions professionals, etc. i demana la col·laboració del sector en aquest sentit.
La Sra. Montse Àlamos, cap del servei d’Ordenació Ramadera, exposa que el Protocol elaborat els
mesos de juny i juliol conté una sèrie de consells per evitar l’entrada de persones alienes a l’explotació,
consells pels ramaders davant de l’entrada de persones alienes, procediment per denunciar les
entrades il·legals al Cos de Mossos d’Esquadra, procediment a seguir per part del personal del DARP,
tramitació de denuncies, i dos annexes; un annex que conté informació que cal incloure a les actes
d’inspecció i un altre d’ informació sobre mesures de bioseguretat.
El Sr. Gòdia d’ASOPROVAC agraeix la ràpida reacció del DARP en donar resposta al sector valorant
aquestes actuacions com a sancionables. El Sr. Massot del JARC considera imprescindible la
identificació de les persones que entren a les explotacions ramaderes per tal de poder actuar. El Sr.
I. Pons de la FECIC reitera que cal identificar a totes les persones que entren als establiments i
posteriorment fer seguiment per part de Mossos. La Sra. Imma Puigmulé, advocada en cap de
l’Assessoria Jurídica del DARP li respon que es van identificar tots els que van entrar als establiments
i li consta que estan fent una instrucció dels fets, i així mateix el DARP ha obert expedients
sancionadors per tal d’aconseguir un efecte dissuasiu (10.000€/persona). La Sra. M. Alamos informa
que sempre que es produeix un fet com aquest hi ha dues actes com a mínim, una dels Mossos
(identificació i robatori),i una altra efectuada per personal del DARP on s’inclouen les incidències
referides a sanitat i benestar animal i Agents Rurals.
El Sr. J.R. Argilés d’ASOPROVAC pregunta si als animals que es dipositen en santuaris se’ls hi
efectuen les proves sanitàries. La Sra. Puigmulé li respon que un santuari ha d’estar registrat com a
nucli zoològic i allà s’ha de fer el control sanitari sota la supervisió i seguiment del DARP.
7. Situació actual de la Marca PROVEDELLA
La directora exposa el motiu d’aquest punt de l’ordre del dia, referint-se a la cessió de la marca al
DARP, i presenta a la Sra. Puigmulé, advocada en cap de l’Assessoria Jurídica del DARP i a la Sra.
Ester Pisa, responsable de Seguiment i Prospecció de la Qualitat Agroalimentària que explicaran el
procediment seguit.
La Sra. Puigmulé informa l’Associació Provedella va fer l’oferiment de la cessió de la marca al DARP
per tal que la gestionés però no és possible que el DARP, com a administració pública, disposi i
gestioni una marca d’origen de producte privada que com a tal ha d’estar en mans privades com a
marca de garantia. És aquest el motiu, diu la Sra. Puigmulé, pel què el DARP no la pot acceptar i
pregunta què en vol fer l’Associació que la va crear, i el sector ha de decidir si vol fer-ne ús i com vol
gestionar la marca.
El Sr. E. Isla de la FCAC informa que l’Associació està liquidada amb l’acord del sector, i l’objectiu de
la cessió de la marca al DARP era que n’exercís la custòdia per si el sector en un futur la vol utilitzar
ja que la marca és de tots els ramaders catalans, i ja es van pagar les taxes de la marca per 10 anys.
La Sra. Puigmulé considera que si la marca encara està vigent, encara és titularitat de l’associació;
per tant, aquesta potser està dissolta, però possiblement no estigui encara liquidada.
Un altre qüestió és que encara se’n faci ús de la marca i qui controla el compliment el Plec de
condicions afirma la Sra. Puigmulé, ja que pot comportar el seu desprestigi de la marca, afirma que
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algú hi ha que l’utilitza, podria ser considerat un frau, i considera que hauria de ser una marca de
garantia.
El Sr. Isla demana l’estudi de tres possibles solucions: donar de baixa la marca, cedir-la a una altre
associació, o fer un estudi jurídic d’altres possibles sortides. La Sra. M. Hereu de la Unió de Pagesos
remarca que cal ser molt curós en la solució ja que un mal ús pot perjudicar a tot el sector boví català.
Davant de les diferents opinions dels assistents respecte al futur de la marca la directora proposa que
les entitats integrants de Provedella es posin d’acord sobre el destí de la marca. Acord 7.1
8. 5 anys de la Taula d’Innovació de l’IRTA- Sector boví de carn: principals projectes
La Sra. Maria Devant, membre de la Taula d’innovació de Vaquí de carn i cap del Programa de
Producció de Remugants de l’IRTA que presenta els resultats del període 2015-2019 de la Taula
d’Innovació de de vaquí de carn.
Els principals aspectes de la seva presentació són:






Els projectes de recerca són promoguts pel sector.
El grup de recerca de Remugants està constituït per 6 investigadors formant un equip
multidisciplinari i amb contacte directe amb el camp i el sector.
La taula d’innovació es crea l’any 2015 incloent a tot el sector i es reuneix un cop l’any.
Des de l’any 2015 s’han desenvolupat 14 projectes dels blocs: Costos/eficiència, Medi
Ambient, Qualitat de la carn, Benestar Animal, i Societat.
Els resultats dels projectes arriben al sector a mitjançant jornades tècniques PATT.

Finalment la Sra. Devant es refereix a les claus de l’èxit de les Taules es deu a la maduresa del sector
(amb gran proactivitat del sector), les persones que hi participen, el respecte, projectes transversals i
fàcils d’aplicar i anar a poc a poc. Referent al futur, la Sra. Devant es refereix com a fortalesa que la
dinàmica de treball i la estar integrat a l’IRTA, com a debilitat: dependència dels pressupostos dels
Grups Operatius i recursos humans escassos, com a oportunitats: es treballa generalment en temes
innovadors pel sector i aportar la informació a la societat i referent a les amenaces diu: els recursos i
el trencament de la confiança del sector.
El Sr. Argilés d’ASOPROVAC reconeix i agraeix la tasca de la Sra. Devant amb dels Grups Operatius.
9. Torn obert de paraules
El Sr. E. Canals d’ASOPROVAC exposa que el sector està preocupat per la nova reforma de la PAC.
Acord 9.1
La Sra. R. Serrat de la Unió de Pagesos, es refereix a una nota informativa referent a les explotacions
extensives que ha generat problemes per tal d’expedir nous llibres d’explotació, i demana que
s’unifiquin els criteris d’aplicació a totes les Oficines Comarcals. El Sr. Xifra li respon que el problema
es deriva de pastures que no disposen d’un cobert per inclemències del temps amb capacitat del
100% dels animals en extensiu. La Sra. Alamos aclareix que s’ha volgut definir què s’entén per
explotació extensiva, semiintensiva i pastura perquè en la majoria de normatives no queda clarament
definit, i per aquest motiu s’ha elaborat un document previ de treball. En ell es recull que, per benestar
animal, tots els animals han de poder resguardar-se de les inclemències del temps i disposar d’un lloc
per aïllar els animals malalts i, que en cas de no disposar de zones arbrades, caldrà disposar d’un
“local”, però s’ha interpretat incorrectament, ja que es refereix a un sostre. Acord 9.2
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Un altre tema que ha generat problemàtica, diu la Sra. Alamos, són els animals en extensiu però una
part d’ells surten a pastura; per comptar la capacitat només es tenen en compte els de l’explotació
extensiva, ara bé, potser serien dues explotacions (marques oficials), una extensiva i pastura. Acord
9.3
El Sr. Gòdia d’ASOPROVAC informa que els propers dies 18 i 19 d’octubre tindrà lloc a Alcarràs la 1a
edició de VEDELLATAST Acord 9.4.
Acords
1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior
1.- S’aprova, per unanimitat i sense esmenes, l’acta VC/01/2017
2. Recull estadístic
2.-1 El DARP (O. Lao) es compromet a verificar les dades exposades sobre el nombre
d’explotacions de vacum de carn i de llet en relació amb el nombre d’explotacions de boví de
carn 2019 i a enviar un aclariment al sector, a través de la bústia de Taules Sectorials.
3. Decret 153/2019 de fertilització i de les dejeccions ramaderes
3-1 El DARP (E. Guillaumes) es compromet a tenir en compte el retard en tenir disponible
l’aplicació informàtica per realitzar la Declaració Anual, de tal manera que es prorrogarà
per darrera el termini màxim per fer-la, fixat inicialment el 31 de desembre, en els dies
de demora transcorreguts.
3-2 ASOPROVAC (R. Gòdia) demana al DARP que elabori una guia pràctica de com dur a
terme el compostatge a les explotacions ramaderes, de tal manera que compleixin tots
els requisits establerts pel Decret. N. Ferrete recull la petició.
3-3 JARC (JC. Massot) demana que en aquesta guia s’inclogui el que considera el DARP
com a compostatge. N. Ferrete recull la petició, i informa que s’elaborarà una proposta i es
passarà a consulta del sector.
3-4 FCAC (A. Casanovas) i ASOPROVAC (R. Gòdia) demanen al DARP un esforç més en la
difusió del que estableix el nou Decret, tant al sector productor com als tècnics, perquè
els agricultors no estan prou informats sobre les conseqüències que comporta la cessió de
terres per a l’aplicació de les dejeccions ramaderes, produint-se una frenada en les
renovacions dels contractes per a la seva aplicació, preocupant als ramaders. N. Ferrete, es
compromet a fer una formació continuada i a reforçar les sessions informatives allà on les
entitats ho considerin.
4. Sanitat i traçabilitat
4.3 Incompliment terminis de comunicació de moviments del bestiar
4.3-1 Unió de Pagesos (R. Serrat) demana al DARP un aclariment sobre les instruccions dels
terminis de comunicació de naixements, morts i moviments del s bovins, contingudes en
la carta enviada als ramaders de boví, informant sobre les repercussions que aquest
incompliment tenen en relació als ajuts. Q. Xifra recull la petició i es compromet a fer-ho.
7. Situació actual de la marca PROVEDELLA
7-1 DARP/sector acorden analitzar amb més profunditat, en una reunió específica, el futur de la
marca “PROVEDELLA”. La DG E. Guillaumes es compromet a traslladar aquest acord a la
DG06 i a l’Assessoria Jurídica del DARP.
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9. Torn obert de paraules
9-1 ASOPROVAC (E. Canal) manifesta la necessitat de disposar d’un estudi sobre l’impacte
de la nova PAC en el sector del vacum de carn, sobre tot pel que fa a la tarifa plana dels
drets històrics. E. Guillaumes es compromet a traslladar-ho a la DG02
9-2 Unió de Pagesos (R. Serrat) demana un aclariment sobre el terme “local” de la nota
interpretativa que disposen les Oficines comarcals referent als aixoplucs que han de tenir les
explotacions extensives. M. Alamos recull la petició i es compromet a aclarir-ho.
9-3 Unió de Pagesos (R. Serrat) demana un aclariment sobre la gestió de la càrrega de pastura
per part de les explotacions extensives en la mateixa nota interpretativa. M. Álamos recull
la petició.
9-4 ASOPROVAC (R. Gòdia) demana al DARP que faci difusió al sector sobre la 1ª Edició de
VEDELLATAST, que es durà a terme els dies 18 i 19 d’octubre a Alcarràs. A. Llansó es
compromet a fer-ho a través de la bústia de taules sectorials
La directora aixeca la sessió quan són les 14:55 h, agraint a tothom la seva participació i dóna per
acabada la reunió.

La secretària,

Anna Martell Barrubés
La responsable GTR (e.f.)
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Vist i plau

Elisenda Guillaumes Cullell
La directora general d’Agricultura i Ramaderia
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