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 Conill
Identificació de la sessió
Número de referència: CO/01/2021
Data: 19/05/2021
Lloc: Virtual (TEAMS)
Horari: 10.35h /13.45h
ORDRE DEL DIA
1.

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

2.

Anàlisi de la situació actual del sector

3.

Anàlisi de l’activitat de la Llotja de MONCUN

4.

Campanya de promoció de la carn de conill

5.

Encàrrec a la Fundació Alícia de l’estudi de nous formats en carn de conill

6.

Valoració de la declaració obligatòria del cens 2020

7.

Ordre d’ajuts de minimis per a la millora de l’eficiència dels petits escorxadors

8.
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9.

Informació sobre el desplegament del Decret 153/2019 de la fertilització del sòl i de la gestió de
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El sub-director general d’Indústries i Qualitat Agroalimentàries: Joan Gòdia
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_________________________________________________________________________________
Desenvolupament de la reunió
Introducció
La directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, inicia la reunió virtual a les 10.32
hores donant la benvinguda a tothom i recordant els mecanismes establerts per demanar la paraula i
poder intervenir en el decurs de la sessió. S’autoritza l’enregistrament de la reunió.
La directora fa un apunt sobre l’acord produït aquests dies per formar el nou Govern de la Generalitat i
anuncia que el Departament d’Agricultura agafa una nova envergadura passant a ser el Departament
d’Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació (nom provisional), cosa que reflecteix la importància del
sector primari, tant en la producció d’aliments com en la cohesió territorial, i que ens ha d’afavorir el fet
de tenir sota el mateix paraigües els temes de medi natural, que sovint han suposat entrebancs pel fet
d’estar en àmbits competencials diferents.
Pel que fa als reptes de futur, un dels punts que es va demanar des del sector a la darrera reunió, és
el del Pla de Ramaderia Sostenible, en el qual s’està treballant amb l’IRTA per definir les bones
pràctiques ramaderes, a l’igual que s’ha fet en el Pla d’Agricultura Sostenible, amb el que es va iniciar
el camí per encaixar-los en el marc de la Llei del canvi climàtic que va instar al Govern a elaborar una
Llei d’Agricultura i Ramaderia Sostenibles. Amb aquests plans es pretén elaborar un sistema de
certificació voluntari que permeti avaluar la sostenibilitat de les explotacions de Catalunya, per poder
explicar al consumidor l’esforç que realitza el sector primari en aquest sentit, alineant-se amb les
directrius de la UE encaminades a la lluita contra el canvi climàtic com són el Pacte Verd, l’estratègia
“Del camp a la taula” i la nova PAC. Tan aviat com es disposi del primer esborrany del Pla de Ramaderia
Sostenible, es traslladarà al sector, d’acord amb el compromís adquirit en la passada reunió de la Taula
Sectorial.
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Respecte a la petició recurrent del sector del conill sobre que pogués beneficar-se dels ajuts associats
en la nova PAC, la directora informa que es va mantenir una reunió bilateral DARP/MAPA a nivell de
Consellera/Ministre, on es va fer aquesta reclamació. Tot i que el Reglament no ho permet, Catalunya
seguirà defensant aquest posicionament i mantindrà la pressió al MAPA en aquest sentit.
Pel que fa al fons europeu Next Generation, previst per impulsar la recuperació dels Estats Membres
arran de la crisi de la Covid-19, la directora informa que l’Estat Espanyol ha presentat aquesta setmana
a la Comissió Europea el “Plan de Recuperación y Transformacion y Resiliencia” per a la seva avaluació
i aprovació. Es preveu que a finals del mes de juliol, la UE ja hagi avaluat el Pla i comenci a alliberar
aquests fons de manera gradual, en la mesura que es vagin complint les fites marcades en dit Pla.
Informa que a nivell del Govern espanyol, s’ha creat una Secretaria d’Estat per gestionar aquests fons,
i per tant les comunitats autònomes no tenen gaire marge de maniobra. Els departaments d’Agricultura
de les comunitats autònomes sí hauran de fer les convocatòries i certificacions corresponents de les
línies que els pertoquen, com són la línia dels centres de neteja i desinfecció, la d’implantació d’energies
renovables i la dels sistemes de tractament de les dejeccions ramaderes, de les quals s’informarà quan
correspongui.
E Guillaumes, informa sobre altres reptes de futur que afecten al sector del conill, com és la nova
normativa de benestar animal que s’està elaborant, en la que la iniciativa ciutadana presentada al
Parlament Europeu demanant la prohibició de la cria animal en gàbies, pot tenir les seves
conseqüències. Respecte aquesta iniciativa, el posicionament del DARP que es defensarà, via MAPA,
és, en primera instància i si ens obliguen, el de demanar una transitorietat i ajudes per poder fer el canvi
en les explotacions. Paral·lelament, caldria fer un estudi tècnic-científic per avaluar si realment el fet de
treure els conills de les gàbies suposa un benefici per al seu benestar, tenint en compte el factor estrès
d’aquesta espècie, per defensar-ho davant la Unió Europea.
Per últim, la directora informa que s’ha donat compliment a la petició de la Taula Sectorial sobre la
conveniència d’organitzar una jornada de cunicultura ecològica, que va tenir lloc ahir, i va ser molt
interessant, amb ponents francesos de molta experiència i on la gent hi va participar activament. Aquest
punt cal tenir-ho en compte, atès que des de la UE ens insten a fomentar la ramaderia i l’agricultura
ecològica en ares al compliment del Pacte Verd.
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior
Per unanimitat, i amb una petita esmena de redacció aportada per ASSOCAT, s’aprova l’acta de la
reunió anterior referenciada amb el codi CO/01/2020, duta a terme el passat 20 de setembre de 2020.
Acord 1
punt 1- Esb-acta TS
Conill 22 setembre 2020.pdf

2. Anàlisi de la situació actual del sector
Josep Guasch (FACC) passa a exposar els diferents factors que s’estan donant actualment i que porten
a la precarietat actual del sector:
- l’augment del preu dels pinsos, amb el conseqüent increment dels costos de producció
- la baixada de preus de la carn de conill a la Llotja de MONCUN
- La tarifa plana en la que s’ha instal·lat el preu del conill des de fa molt temps, on no es correspon
l’oferta amb la demanda
- la pressió dels animalistes que veuen al conill com una mascota i no com a un animal d’abast
- la baixada del consum de carn de conill a les llars
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- el tancament del canal HORECA durant la pandèmia de la Covid-19
- la proposta presentada al Parlament Europeu d’acabar amb la cria en gàbies, que no beneficia al
benestar dels conills. Està d’acord amb fer l’estudi plantejat per la directora i si cal fer una comissió
o un grup de treball, posa a disposició la FACC en tot allò que pugui
- el fet de criar els conills en gàbia fa que no es pugui vendre com a producte ecològic (s’ha parlat
amb el CCPAE, però encara no ha hagut cap acord)
- la presentació de peces senceres en canal d’1,1 o 1,2 Kg és antiquada; cal augmentar el pes del
conill a 2,2-2,5 kg per poder implantar altres formats, com s’ha fet amb el gall d’indi, baixant l’índex
de conversió i fent que els escorxadors puguin especejar i posar a la venda altres presentacions
més atractives i fàcils de cuinar per al consumidor; així s’ajustaria el balanç indústria/producció
- El sistema de producció de “banda única” d’algunes explotacions fa que surtin de cop 4.000-5.000
conills en una setmana i els escorxadors sovint no poden absorbir tanta producció, afavorint les
ofertes a baix preu per donar-los sortida. Cada setmana hi ha algun escorxador en aquesta situació
J. Guasch veu que la possible solució per tirar endavant el sector és produir canals de conill de més
pes i anar cap als elaborats i precuinats donant un valor afegit al producte. Tot i així, hi ha moltes
granges que estan esperant a la jubilació per tancar, perquè no hi ha relleu generacional al no ser
rendibles. Petició 2a
Albert Puig, d’Unió de Pagesos, subscriu el que ha dit en Josep Guasch, tot afegint els següents punts:
- El PVP del conill està per sobre dels 6 €/kg i el preu de llotja està molt per sota del que hauria
d’estar i no respon a la demanda de conill que hi ha al mercat; malgrat que la demanda superar a
l’oferta, els preus es mantenen constants
- Els costos de producció s’han incrementat molt degut a la gestió de les dejeccions ramaderes,
l’augment del preu dels pinsos, la desmedicalització del sector, etc.
- La Llotja de MONCUN està viciada; no hi ha manera d’apujar els preus; cada setmana hi ha
escorxadors amb excés de conills i no hi ha manera de preveure-ho. Segons la Llotja, una de les
dades de referència per fixar el preu del conill, és el preu del pinso; doncs el pinso ha pujat un 30%
i el preu del conill no es modifica a l’alça.
- La manca de l’Observatori de Preus del sector del conill, demandat fa tants d’anys al DARP, fa
que no sigui possible analitzar els increments de costos, els preus de venda del conill, els marges
dels guanys que tenen alguns graons de la cadena, etc., i fa que sigui difícil lluitar contra les
pràctiques deslleials en termes de competència.
- El descens del 20% de les explotacions en el darrer any
- Si prospera la consulta al Parlament Europeu d’eliminar les gàbies, a banda de que és un error per
al seu benestar i afavorirà l’aparició de problemes seriosos de coccidis per la cria a terra, requerirà
d’inversions que les granges no poden assumir.
El DARP (E. Guillaumes) es compromet a encarregar un estudi per defensar la necessitat de disposar
de gàbies en la producció de conills per motius sanitaris, amb pressupost de la Direcció General
d’Agricultura i Ramaderia. Compromís 2a
Pel que fa a l’Observatori de Preus, la directora reconeix que és una assignatura pendent del DARP,
tot i que s’ha iniciat ja amb altres sectors, i espera que en esta nova legislatura que ha de començar en
breu es puguin desplegar els Observatoris que manquen, entre ells el del conill. Mentre tant, des del
Gabinet Tècnic s’està facilitant la informació que es disposa i que es publica setmanalment al web del
DARP.
Joan Tatjé, d’Unió de Pagesos, vol afegir una mica més d’èmfasi al que s’ha dit fins ara: el sector està
patint molt i per tant cal articular mesures per superar aquesta crisi. Demana fer un Pla de Xoc per a
que les granges siguin rendibles i mantinguin la seva continuïtat. Petició 2b
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En relació amb la desmedicalització del sector, J. Tatjé afirma que el secotr ha fet un gran esforç reduint
molt el consum d’antibiòtics, però fa que la mortalitat s’incrementi. Això, sumat als baixos preus i a la
pujada del cost del pinso i d’altres costos de producció, porta al sector a una situació de forta crisi.
J. Tatjé manifesta que la certificació voluntària en termes de sostenibilitat proposada pel DARP,
constituirà un cost més que no es pot assumir; el sector ja compleix amb la normativa del benestar
animal i si algú no compleix, ja hi ha les eines per sancionar-lo i si cal, tancar-li la granja. M. Soler recull
l’observació.
Santiago Miguel, d’ASSOCAT comparteix l’opinió del sector productor, sobre tot pel que fa a l’increment
dels costos de producció, però afirma que no s’ha de deixar de banda com evoluciona el mercat i el
preu el que tracta és d’equilibrar l’oferta i la demanda. La indústria recull tota la producció que surt dels
escorxadors i ningú tindria inconvenient en apujar els preus si poguéssim ajustar la quantitat de
producte a la demandada pel consumidor. Segons dades del MAPA, a nivell d’Espanya, hi ha un excés
de producció que es compensa amb l’exportació, en termes generals, tot i que pot ser hi pugui haver
algun operador que en un període concret o un moment puntual tingui una descompensació.
S. Miguel fa referència a l’estudi realitzat per INTERCUN sobre la cadena de valor i en aquest sector
ningú obté beneficis; ni el sector productor, ni la indústria de la transformació ni la distribució; per tant
hi ha per preocupar-se. Molts supermercats ja no disposen de lineals per conill perquè no el venen i
en aquest sentit, tal i com ha dit el J. Guasch, el sector ha de fer un esforç per presentar nous formats
que s’adeqüin millor al consumidor més jove, per tallar aquesta tendència de substituir el conill per altres
articles més barats. Cal anar tots en la mateixa direcció per assolir la sostenibilitat de la cadena.
E. Guillaumes agraeix l’anàlisi fet per identificar la situació actual del sector i considera que cal anar-se
adaptant a les tendències animalistes i veganismes de la ciutadania, però cal explorar noves vies, a
més de fer promoció per augmentar el consum de carn de conill.
3. Anàlisi de l’activitat de la Llotja de MONCUN
El sub-director general d’Indústries i Qualitat Agroalimentàries, Joan Gòdia, informa que la manca
d’escorxadors a la taula de negociació fa que la Llotja de MONCUN sigui inviable, perquè es necessita
la participació de les dues parts (productors i escorxadors), tal i com ja s’ha dit altres vegades. Així
mateix, s’han dut a terme reunions amb els escorxadors per incentivar la seva participació, però no s’ha
assolit el seu compromís. Per aquesta raó, segons la direcció de la Llotja, des de fa temps s’està
valorant el seu tancament.
Unió de Pagesos (A. Puig) és de l’opinió que la Llotja està viciada i que els escorxadors no volen
participar en una llotja transparent.
FACC (J. Puig) manifesta que hi ha varies qüestions que afecten a la Llotja de MONCUN i per això es
parla de del seu tancament: en primer lloc la indústria no vol ser-hi, pot ser perquè no pot suportar els
preus una mica més elevats per als productors, o per altres raons; en segon lloc, és un desprestigi per
MERCOLLEIDA mantenir una llotja que no funciona i a més no se’ls està pagant els costos generats
pel manteniment de MONCUN. A tot això se suma la imminent jubilació del seu president, Francesc
Oller. És del parer que es necessita una llotja que funcioni correctament, per a bé del sector.
ASSOCAT (S. Aragall) exposa que si els escorxadors no volen participar a la Llotja de MONCUN és
per varies raons. D’una banda, el preu del conill es cotitza 10-15 cèntims/kg per sobre de la resta de
llotges de fora de Catalunya i no poden assumir aquest sobrecost. D’altra banda, diu que les llotges
marquen preus orientatius i a MONCUN aquest preu es transforma en un preu de referència a pagar,
quan el preu s’estableix per acord d’ambdues parts en els contractes que es fan entre el cunicultor i
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l’escorxador. Veu difícil que aquesta llotja funcioni, perquè no va en consonància amb la resta de llotges
de l’Estat Espanyol, ja que a la fi, no hi ha una diferenciació entre el conill d’aquí o el de Saragossa o
de qualsevol altre lloc de fora de Catalunya i el mercat és únic. De fet, aquí a Catalunya moltes
setmanes els escorxadors paguen el conill per sobre dels preus de referència de la resta d’escorxadors
de l’Estat Espanyol, perquè hi ha més competència al haver-hi tants escorxadors, i això afavoreix als
cunicultors catalans.
En relació a l’Observatori de Preus del conill, S. Aragall insisteix que el mercat és estatal, tot i que
estarà bé tenir les dades de Catalunya, però l’Observatori no solucionarà el principal problema que té
el sector, que bàsicament és la baixada de consum generalitzat de les carns i en particular la de conill,
que encara és més acusada. Considera que l’única possibilitat que veu per a tirar endavant el sector
és promocionar el consum, presentar nous formats (els escorxadors estan fent molts d’esforços en
diversificar i fer especejament) i intentar que les cadenes de supermercats acceptin les noves
referències, que no és fàcil. Als mercats tradicionals, que suposen al voltant d’un 25%, li consta que
cada vegada es troben més presentacions i conill especejat, al menys a Barcelona.
Unió de Pagesos (A. Puig) manifesta que el consum ha baixat però cal tenir en compte el tancament
del canal Horeca; en canvi, la venda en supermercats ha augmentat en un 10%. Malgrat la producció
de conill a Catalunya ha disminuït en el darrer any un 20% (cada setmana tanca alguna granja), s’ha
exportat més que mai.
ASSOCAT (S. Miguel) recolza el que ha dit S. Aragall: el mercat és únic per al conjunt de l’Estat
Espanyol, i a banda de granges, també tanquen escorxadors; creu que cal una reconversió del sector,
buscant una major eficiència. Recorda que estem competint contra altres elements substitutius de la
carn, més barats, que demanda el consumidor. Cal convèncer al consumidor que el nostre producte és
bo i saludable i que ha d’estar a la seva cistella de la compra. No beneficia a ningú que productors i
operadors estiguin enfrontats i cal anar tots en la mateixa direcció.
4. Campanya de promoció de la carn de conill
El sub-director general d’Indústries i Qualitat Agroalimentàries, Joan Gòdia, recorda breument que el
Pla Estratègic per a la Promoció de la Carn de Conill a Catalunya iniciat fa uns anys, no es va poder
tirar endavant per manca d’acord pel que fa al finançament de la campanya.
J. Gòdia informa que, més recentment, la FACC es va adreçar al DARP amb la proposta de que
INTERCUN mostrava el seu interès per fer una campanya específica per a Catalunya, a banda de la
que està fent a nivell estatal amb l’ajut de promoció de la UE. El DARP va recollir la proposta i després
de les reunions pertinents amb la FACC i INTERCUN, es va arribar a l’acord d’elaborar aquesta
campanya de promoció, finançada al 50% pel DARP i 50% per INTERCUN, que ha començat aquest
mes de maig.
Dóna la paraula a la directora gerent d’INTERCUN, María Luz de Santos, alhora que agraeix la seva
presència en aquesta reunió de la Taula Sectorial.
ML de Santos assenyala que la proposta va ser ben acollida per part d’INTERCUN, ja què Catalunya
és una potent productora i consumidora de carn de conill i que es podia plantejar aquesta campanya
autonòmica com una reproducció, adaptada a la idiosincràsia de Catalunya, de la campanya que
s’estava fent al conjunt de l’Estat Espanyol, el disseny i les característiques de la qual informa amb el
suport de la presentació que s’annexa a l’acta:
punt 4- Campaña
Intercun Cataluña 14 mayo.pdf

ML de Santos informa com es va quantificar el “target” (conjunt de persones objectiu de la campanya)
de la campanya per a Catalunya, que es va estimar en 2,3 milions de persones d’entre 25 i 54 anys.
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Paral·lelament es va fer un estudi sobre el consum de mitjans de comunicació a Catalunya i, a partir
dels resultats obtinguts, es va definir el Pla de mitjans amb les propostes i pressuposts dels diferents
suports de la campanya, buscant la manera més eficaç i eficient possible d’incidir en el “target” establert.
Els suports escollits van ser: televisió (TV3), premsa digital (El Periódico i La Vanguardia), exterior
(Trambaix i Trambesós), i ràdio (RAC1, Catalunya Ràdio i Radio Tele Taxi).
Amb aquesta campanya s’estima arribar a 33,2 milions de contactes. El pressupost total ascendeix a
111.168,60 €+IVA, que és cofinançat al 50% entre el DARP i la Interprofessional INTERCUN.
ML de Santos diu que al final de la campanya, caldrà valorar l’efecte que ha pogut tenir sobre l’increment
de venda de carn de conill, i a través de quin mitjà de comunicació s’ha assolit en major grau. Demana
a les organitzacions presents a la reunió si ja s’ha notat la campanya en les vendes.
L’ASSOCAT (S. Aragall) manifesta que és aviat, però sí que en algun escorxador “es nota més alegria”,
i agraeix al DARP la implicació que ha tingut en cofinançar aquesta campanya de promoció de la carn
de conill.
La FACC (Aureli Pascual), felicita a tot l’equip de la FACC per la seva implicació i al DARP i a
INTERCUN pel seu recolzament, però manifesta que el seu escorxador no sabia res d’aquesta
campanya de promoció. S. Aragall informa que aquesta presentació s’ha fet arribar a tots els
escorxadors per correu electrònic.
ASSOCAT (S. Miguel) felicita al DARP, a INTERCUN i al sector en general per la campanya i demana
a INTERCUN que en la mesura que pressupostàriament sigui possible, que la mantingui i l’exporti a
altres comunitats autònomes, recordant que el mercat és únic i que el que es busca és que augmenti
el consum de la carn de conill arreu.
La Unió de Pagesos (A. Puig) és de l’opinió que la campanya està molt bé però el que s’ha de buscar
també que repercuteixi en el preu del conill.
INTERCUN (ML de Santos) manifesta que no tenen cap inconvenient en repetir la campanya, buscant
els períodes més apropiats, d’acord amb la conjuntura del mercat, sempre que es trobin els fons
necessaris per dur-la a terme. Informa que es va fer una prova pilot en dues ciutats i es va assolir un
augment del consum de la carn de conill del 19% i 22%, la qual cosa demostra l’eficàcia de la campanya.
La directora E. Guillaumes valora molt positivament la regionalització d’aquesta campanya, atès que
Catalunya és la comunitat autònoma on hi ha un major consum de la carn de conill i agraeix la
participació d’INTERCUN en la reunió, petició que havia fet la Taula Sectorial del Conill. ML de Santos
agraeix als equips dels diferents Departaments de la Generalitat que han participat en la campanya de
Catalunya tot l’esforç realitzat, tant a nivell econòmic com de suport en les diferents fases per les que
passa una campanya com aquesta.
E. Guillaumes comenta que altra eina que tenim a sobre la taula és el desplegament de la Llei de la
Cadena Agroalimentària, i s’ha de vetllar per a que els productors, que solen ser la baula més feble de
la cadena, obtinguin un preu just, mai per sota dels costos de producció.
5. Encàrrec a la Fundació Alícia de l’estudi de nous formats en carn de conill
El sub-director general d’Indústries i Qualitat Agroalimentàries, Joan Gòdia, informa que s’ha establert
un acord entre el DARP, la FAAC i la Fundació Alicia, per estudiar, en una primera fase, la possibilitat
de buscar nous formats per a la carn de conill que permetin incrementar el seu consum. En una segona
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fase, es convidarà a les indústries per valorar els nous formats i com es poden implementar en la cadena
de distribució. Agraeix a la FACC la seva implicació en aquest projecte.
L’ASSOCAT (S. Aragall) valora positivament aquesta iniciativa però adverteix que caldrà sincronitzarse amb la indústria, no sigui que la Fundació Alícia treballi en uns formats que no tinguin sortida.
Considera que la distribució també hauria de participar, perquè són els que hauran d’incentivar aquests
nous formats. Joan Gòdia es mostra totalment d’acord, en que totes les baules de la cadena han d’estar
alineades.
La FACC (J. Guasch) manifesta que l’objectiu és aconseguir augmentar el preu de venda afegint valor
al producte i es mostra d’acord amb que es compti amb la distribució. Les granges estan treballant amb
preus per sota dels costos de producció i la situació no es pot mantenir; és per aquesta raó que les
granges que estan tancant ara, son les grans, perquè tenen més despeses fixes (de personal, etc.) que
no poden assumir.
La Unió de Pagesos (A. Puig) demana al sector de la indústria una major implicació, atès que les
iniciatives de la campanya de promoció i l’estudi dels nous formats de la carn, han estat per part dels
sector productor. E. Guillaumes comenta que cal sumar esforços, perquè si les granges tanquen la
indústria també caurà.
J. Gòdia recorda la importància de tenir una mirada ample i tenir uns objectius de llarga durada, perquè
sinó el sector no se’n sortirà.
6. Valoració de la declaració obligatòria del cens 2020
La cap del Servei d’Ordenació Ramadera, Montse Álamos, informa que davant l’obligació de que les
relacions entre administrats i Administració s’han de fer via telemàtica, el mòdul de Registre
d’explotacions ramaderes (RER) que estava al SIR (Sistema d’Informació Ramadera) s’ha migrat al nou
aplicatiu GTR (Gestió Telemàtica Ramadera) i les declaracions de cens obligatòries a partir d’aquest
any 2021 (on es declara el cens 2020), s’han de fer telemàticament a través del sistema GTR.
Per fer la declaració, els titulars (o els seus representants), les empreses integradores o les entitats
ramaderes, hauran d’accedir mitjançant el corresponent usuari i clau d’accés. No estan obligats a fer la
declaració del cens de forma telemàtica (tot i que ho poden fer) els titulars de les explotacions
d’autoconsum, que poden seguir anant a l’oficina comarcal a presentar-les en format paper. Mostra la
nova pantalla del RER i explica com funciona.
M. Álamos informa que el nombre de declaracions presentades en 2021 ha baixat significativament
respecte el 2020, com ha passat en altres sectors, un fet normal ja que és la primera vegada que es fa
via telemàtica i alguns titulars pot ser han tingut dificultats per fer-ho. M. Álamos convida a aquells
titulars que no hagin presentat la declaració de cens dins el termini establert, que ho facin igualment,
perquè encara que per demanar els ajuts és una dada imprescindible alhora que obligatòria i s’ha de
fer dins del termini establert a la normativa (entre 1 de gener i 28 de febrer de l’any en curs), és una
dada que es pren com a referència per determinar si una explotació està activa o per contra no té
activitat. Si un titular està 3 anys sense declarar, la seva explotació podria passar a tenir la consideració
de baixa. Per tant anima a tothom a declara el cens.
S’annexa a l’acta la presentació exposada:
punt 6- Declaració
cens 2020 vs 2021 TS conills.pdf

La FACC (A. Pascual) comenta que ha rebut moltes trucades de gent gran que no saben fer aquest
tràmit, i no podien anar a l’Oficina comarcal per la pandèmia. Considera que degut a aquest fet, aquest
any no era el millor any per fer aquest canvi. Per altra banda, en el seu cas, s’ha trobat que el camp del
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cens mitjà no era correcte i no l’ha pogut canviar perquè el camp no és editable. Demana al DARP que
ho solucioni. Petició 6.
FACC (J. Guasch) demana si amb el nou GTR es poden fer les guies de moviments. La cap del Servei
de Prevenció en Salut Animal, Núria Ribas, respon que encara no, però que està previst que es puguin
fer aquesta tardor. La Subdirectora general de Ramaderia, Mercè Soler, afegeix que hi haurà la
formació corresponent.
7. Ordre d’ajuts de minimis per a la millora de l’eficiència dels petits escorxadors
La cap del Servei d’Ordenació Ramadera, Montse Álamos, informa sobre l’Ordre ARP/99/2021
publicada aquest dilluns passat 7 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts de
minimis destinats a la millora dels processos productius i de l’eficiència dels petits escorxadors i de les
activitats annexes d’obtenció i preparació de la carn i productes càrnics, i de la manipulació de carn de
caça silvestre destinada al consum humà, a la qual aquest any s’han afegit els escorxadors d’aus de
corral i conills. S’ha fet arribar a tots els escorxadors per correu electrònic, via Taules Sectorials.
M. Álamos explica que els beneficiaris d’aquests ajuts, són aquells escorxadors que sacrifiquin un
màxim de 2.000 UBM/any (307.692 conill/any). Dels 21 escorxadors de conills existents a Catalunya,
10 són petits escorxadors. També es poden beneficiar els establiments de manipulació de caça.
L’ajut compta amb 3 línies per subvencionar les diferents activitats: la primera, per auxiliar el 80% dels
costos d’inversions en els establiments ja existents i autoritzats; la segona per auxiliar el 50% dels
costos d’elaboració i redacció dels projectes tècnics, i la tercera per auxiliar el 80% dels costos
d’inversions en els nous establiments o noves activitats en establiments ja autoritzats. Els topalls per
l’auxili d’aquestes inversions per aquest any 2021 són de 50.000, 10.000 i 50.000 € respectivament. És
el primer any que s’obre la possibilitat de demanar bestreta del 50% del total concedit, i el període de
presentació de sol·licituds és des d’ahir 18 de maig fins el 14 de juny inclòs. Presenta els resultats de
la convocatòria 2020.
E. Guillaumes informa que el pressupost d’aquest ajut, és de 1.200.000 €, 600.000 per al 2021 i 600.000
per al 2022.
S’annexa l’acta a la presentació exposada:
punt 7- Presentació
Taula Sectorial Conills_2021 (1).pdf

L’ASSOCAT (S. Aragall) lamenta que 3 o 4 escorxadors que maten conills, però també pollastres, no
hagin pogut optar a aquests ajuts perquè amb la línia dels pollastres superen les 2.000 UBM/any. Pot
ser es podria replantejar l’ajut per tal que poguessin entrar. E. Guillaumes recorda que la definició de
“petit escorxador” ve establerta pel RD
1086/2020 de flexibilitat i no es pot canviar; a més aquest ajut es va implementar per evitar el tancament
de petits escorxadors municipals/comarcals, molts d’ells vinculats al sector de l’oví/cabrum, que
comportava el tancament de varies granges. Aquest any s’ha obert el ventall, afegint els escorxadors
de conill i d’aus.
LA FACC (J. Guasch) demana si l’ajut tindrà continuïtat a partir del 2022. E. Guillaumes respon que
s’està a l’expectativa de com vagi l’ajut aquests dos anys; si té èxit, es farà tot el possible per donar-li
continuïtat, però si no es gasten els diners pressupostats, no es tornarà a convocar.
La FACC (J. Guasch) considera que el termini de presentació de sol·licituds és massa curt i el sector
del conill no té temps suficient per presentar els projectes de millora i demana la seva ampliació. La
Unió de Pagesos (M. Hereu) se suma a aquesta demanda. Petició 7 M. Álamos recorda que aquest
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ajut estava pensat per escorxadors existents i reconeix que sí és just per als cunicultors que vulguin
posar un petit escorxador a la seva explotació. E. Guillaumes manifesta que es tindrà en compte en
futures convocatòries.
8. Dades de consum d’antibiòtics 2019 i 2020 i problemàtica de disponibilitat per al sector
La cap del Servei d’Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera, Mili Voltes, recorda que
a inicis del 2019 va entrar en vigor l’obligatorietat, per part dels veterinaris, de notificar a l’administració
totes les prescripcions d’antibiòtic realitzades. Enguany, s’està en disposició de comptabilitzar el
nombre de prescripcions dels anys 2019 i 2020 (no la quantitat de cada principi actiu utilitzada), dades
que exposa d’acord amb la presentació que s’adjunta:
punt 8 def_taula
sectorial conills.pdf

En conills, el nombre de prescripcions d’antibiòtics ha baixat lleugerament al 2020 (11.597) respecte el
2019 (12.489), i també pel que fa al nombre d’explotacions en les que s’han prescrit, i al nombre de
veterinaris prescriptors. La forma d’administració més comú es via premescla medicamentosa. A
diferència d’altres sectors, en el del conill el nombre de receptes excepcionals (6.962) supera a les
ordinàries (4.635), degut a la manca de disponibilitat de productes autoritzats per aquesta espècie.
Pel que fa a les dades del pinso fabricat per al sector del conill, el 61,83% és pinso medicamentós,
quantitat molt elevada que suposa el 7% del total del pinso medicamentós produït per al conjunt de les
espècies ramaderes.
La Unió de Pagesos (J. Armengol) exposa la dificultat que suposa per als cunicultors disposar de
medicaments específics. Atribueix el fet a que a les cases comercials no els surt econòmicament viable
produir-los per a un sector tan petit.
M. Voltes respon que el DARP i la UE són conscients i que per això la nova normativa europea permetrà
disposar dels medicaments autoritzats a altres Estats Membres. Tot i que el sector del conill ho té més
difícil que d’altres, perquè pràcticament només a França, Itàlia i a Espanya hi ha producció de conill, al
menys els laboratoris podran comptar amb els possibles compradors d’altres països. No obstant això,
M. Voltes assenyala que cal anar canviant la manera de fer, perquè la mateixa normativa preveu prohibir
donar els pinsos medicamentosos com a mesura preventiva i, com s’ha pogut apreciar en les gràfiques
presentades, la majoria de de medicació en cunicultura es fa a través d’aquesta via.
M. Voltes informa que l’AEMPS (Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios) té previst
reunir-se amb els laboratoris per intentar incentivar-los a produir medicaments per a conills, tal i com
ha fet amb el sector de l’oví/cabrum, i li han demanat que se’ls traslladi quins medicaments es
necessiten, per a quines malalties i què s’està utilitzant actualment per combatre-les, per poder
focalitzar les peticions als laboratoris. Petició 8a .
La FACC (J. Guasch) manifesta la seva preocupació pel fet que als laboratoris no els interessi adaptar
les vacunes a les noves variants i demana el recolzament del DARP en aquest sentit. Petició 8b.
M. Voltes considera que cal potenciar les vacunes per reduir els antibiòtics i ho traslladarà a l’AEMPS
en la propera reunió. També informa que s’està mirant d’implementar una mesura agroambiental
relacionada amb la reducció d’antibiòtics, però s’està en una fase preliminar.
La Unió de Pagesos (A. Puig) manifesta que els veterinaris pateixen perquè quasi totes les receptes
que prescriuen són excepcionals i no saben si aquest fet els pot representar alguna conseqüència
negativa M. Voltes respon que l’única cosa que cal tenir present és que estiguin degudament
justificades, atès que per aquesta espècie no hi ha altres medicaments que els puguin substituir. J.
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9. Informació sobre el desplegament del Decret 153/2019 de la fertilització del sòl i de la gestió
de les dejeccions ramaderes
El cap del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental, Jaume Boixadera, informa sobre els punts d’actualitat
del desplegament del Decret 153/2019 de fertilització del sòl, gestió de les dejeccions ramaderes i
d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats
que procedeixen de fonts agràries. Es centre en els aspectes següents:
 DAN (declaració anual de nitrogen): de les 36.880 DAN 2020 que s’havien de presentar, a dia
d’avui s’han rebut el 87% (85%en termini), cosa que denota el gran esforç fet pel sector. Informa
que l’aplicació per elaborar els esborranys, s’obrirà del 15 al el 30 de juny, per tal que es puguin
presentar la resta de DAN fora de termini.
 Nitrogen de referència, que és la quantitat que cada explotació ramadera pot aplicar en zones
vulnerables: de les 12.151 explotacions que contenen les 6 propostes d’assignació publicades al
web del DARP, 8.906 explotacions ja tenen l’assignació de N-ref definitiva; unes 3.500 estan en
fase d’al·legacions, i pròximament és previst publicar la darrera proposta d’assignació d’unes 600
i escaig explotacions.
 Zones vulnerables per nitrats: recentment s’ha publicat l’Ordre TES/80/2021, de 9 d’abril, de
modificació de les zones vulnerables, que ja és d’aplicació des del 5 de maig d’enguany, i en la
qual s’han afegit una quarantena de municipis, a les explotacions dels quals, se’ls assignarà
pròximament el N-ref. Tindran 1 any per modificar els seus Plans de gestió de fertilització i
dejeccions ramaderes.
 Traçabilitat amb GPS de les dejeccions ramaderes (DR): és obligatòria per a transports a camp i
a emmagatzematge a més de 10 km, per a transport per tercers, gestors de residus, centres de
gestió de dejeccions i per a granges en zones vulnerables que apliquin en zones no vulnerables.
A partir del 5 de juliol de 2022, serà obligatòria per a transports a mes de 5 km, amb excepció de
les granges fins a 2.000 kg N.
 Terminis d’incorporació de les DR dins del sòl: definits en funció del tipus de granja (annex I o
annex II i III), tipus de fertilitzant i distància d’aplicació. Veure quadre resum a la presentació
(diapositiva 12).
 Assessorament en fertilització: és obligatori disposar-ne, en funció del tamany i tipus d’explotació.
Veure quadre-resum a la presentació (diapositiva 13).
 Ajut a l’assessorament en fertilització 2020: dels 500.000 € de pressupost, es van concedir 168.647
€ a 18 sol·licituds que corresponen a 990 beneficiaris i a més de 30.000 hectàrees.
 Ajuts 2021: per a la convocatòria de 2021, els ajuts estan adreçats a l’assessorament en fertilització
i a les energies renovables per a la mitigació del canvi climàtic. El termini de presentació de
sol·licituds finalitza el 31 de maig d’enguany.
 Oficina de la Fertilització: des del DARP s’han elaborat una sèrie de fitxes tècniques amb els
aspectes més importants del Decret 153/2019, molt útils, disponibles a l’espai web de l’Oficina de
Fertilització: https://ruralcat.gencat.cat/oficina-de-fertilitzacio/normativa
 Elaboració de la Guia de les tecnologies de tractament de les DR a Catalunya: es pot consultar al
enllaç: https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/7816840/Guia_tractament_dejeccions.pdf/
S’annexa a l’acta la presentació exposada:
Punt 9- .DR TS
CONILL.pdf
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E. Guillaumes informa que s’està treballant en la modificació del Decret 153/2019, que es passarà a
consulta del sector quan estigui llesta, per tal de fer les aportacions oportunes. Compromís 9.
10. Torn obert de paraules
La directora, Elisenda Guillaumes té la percepció de que sí bé la situació actual del sector està molt
compromesa, ha notat un cert ànim derrotista per part sector al llarg de la reunió i fa la reflexió de que
cal mirar endavant amb un cert optimisme i lluitar per tirar endavant el sector.
E. Guillaumes es posa a disposició del sector per mirar tot el que es pot fer per optimitzar costos i
augmentar la valorització del producte i demana ser imaginatius per abordar tots aquells aspectes que
siguin susceptibles de ser millorats. Per part seva es compromet a reunir-se amb el seu equip per tractar
de fer una mena de Pla Director, que abasti més enllà dels aspectes de promoció treballats en el Pla
estratègic de promoció de la carn de conill, i així poder fer una valoració conjunta de la situació del
sector i analitzar els elements essencials a treballar, per tal que els fons que finalment es puguin
aconseguir es destinin a projectes en clau de futur, com la modernització de les explotacions,
l’optimització de processos, la reducció d’antibiòtics, etc. Agraeix a les organitzacions la col·laboració i
en especial a la FACC per la iniciativa i participació en els temes de promoció amb INTERCUN i amb
la Fundació Alícia, entre d’altres.
La Unió de Pagesos (A. Puig) manifesta que si s’aconseguís un preu just pel producte, no caldrien ajuts.
E. Guillaumes li recorda que l’administració no pot incidir en els preus, i que aquests responen al balanç
de l’oferta i la demanda, però sí es pot vetllar per desenvolupar la Llei de la Cadena Agroalimentària,
per tal que totes les baules puguin obtenir uns beneficis justos.
L’ASSOCAT (S. Aragall) informa que el Departament de Salut, fa anys, va fer una nota tècnica sobre
les pautes d’administració de medicaments, quan els antibiòtics no estaven autoritzats, la qual s’ofereix
enviar a la FACC per veure si està actualitzada. J. Guasch creu que els tècnics de la FACC ja la tenen
i l’utilitzen; no obstant això, si se l’envia els hi farà arribar.
ASSOCAT (S. Miguel) considera que les dades mostrades sobre les prescripcions han estat molt
interessants i que pagaria la pena comparar-les amb les dades d’altres comunitats autònomes. Agraeix
la invitació a aquesta reunió de la Taula Sectorials, que no està en totes les comunitats autònomes i
que troba molt interessant, així com la participació tan ordenada de tothom.
ACORDS, PETICIONS I COMPROMISOS
Aprovació de l’acta de la reunió anterior
1.

S’acorda aprovar l’acta de la reunió anterior, CO/01/2020, per unanimitat amb una petita esmena
de redacció aportada per part d’ASSOCAT.

Anàlisi de la situació actual del sector
2a

El DARP (E. Guillaumes) es compromet a encarregar, un estudi per defensar la necessitat de
disposar de gàbies en la producció de conills per motius sanitaris, amb pressupost de la Direcció
General d’Agricultura i Ramaderia.

2b La FACC /J. Guasch) demana ajudes per al tancament d’aquelles explotacions que, arribat l’edat
de jubilació, no poden fer-ho dignament.
2c

Unió de Pagesos (J. Tatjé) demana que s’elabori un Pla de xoc per al sector del conill que permeti
la viabilitat econòmica i la continuïtat de les explotacions cunícoles.
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Valoració de la declaració obligatòria del cens 2020
6.

FACC (A. Pascual) demana al DARP que sigui editable el camp de la dada del cens mitjà que
consta a l’aplicació GTR a l’apartat del Registre d’explotacions ramaderes, on es declara el cens
anual. El DARP (M. Alamos) es compromet a revisar-ho tot i que és una dada que l’aplicació
calcula a partir de les dades declarades.

Ordre d’ajuts de minimis per a la millora de l’eficiència dels petits escorxadors
7

FACC (J. Guasch) i Unió de Pagesos (M. Hereu) demanen que s’ampliï el termini de presentació
de sol·licituds de l’ajut de mínimis per a la millora de l’eficiència dels petits escorxadors, perquè
no hi ha suficient temps per elaborar el projecte de millora i presentar-lo a temps. El DARP (E.
Guillaumes) es compromet a tenir-ho en compte en futures convocatòries.

Dades de consum d’antibiòtics 2019 i 2020
8a

El DARP (M. Voltes) demana al sector que li faci arribar per quines malalties es necessiten nous
medicaments i quins medicaments utilitzen actualment per fer-les front, per tal de traslladar-ho a
l’Agència Espanyola del Medicament i productes Sanitaris (AEMPS).

8b

FACC (J. Guasch) demana recolzament al DARP per tal de que els laboratoris facin recerca de
les noves mutacions dels virus que afecten als conills amb la finalitat d’obtenir vacunes eficaces
i a preus assequibles. El DARP (M. Voltes) es compromet a traslladar-ho a l’AEMPS.

Informació sobre el desplegament del Decret 153/2019
9.

El DARP (E Guillaumes) es compromet a passar a consulta del sector, via bústia de Taules
Sectorials, la modificació del Decret 153/2019, per tal que puguin fer les aportacions oportunes.

Sense més temes a tractar, la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes,
agraeix a tothom la seva participació en aquesta reunió de la Taula Sectorial i s’acomiada, per si a la
propera reunió no hi és per l’imminent canvi de Govern. Aixeca la sessió quan són les 13.45 h
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Directora general

Annexos







Esborrany acta reunió anterior
Campanya de promoció de la carn de conill (presentació)
Valoració de la declaració obligatòria del cens 2020 (presentació)
Ordre d’ajuts de minimis per a la millora de l’eficiència dels petits escorxadors (presentació)
Dades de consum d’antibiòtics 2019 i 2020 i problemàtica de disponibilitat per al sector
(presentació)
Decret 153/2019 de la fertilització del sòl i de la gestió de les dejeccions ramaderes (presentació
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