Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General d’Agricultura
i Ramaderia
Acta de la reunió la Taula Sectorial Agrària de l’Oli d’Oliva
Identificació de la sessió
Número de referència: OLI/01/2021
Data: 04/02/2021
Lloc: Plataforma TEAMS
Horari: 12:00h / 15:30h
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior
2. Anàlisi dels danys provocats pel temporal Filomena i de les seves conseqüències, en el
sector de l’oli d’oliva
2.1. Assegurança agrària en el sector de l’olivera
2.2. Ajuts directes de caràcter extraordinari per al sector de l’oli.
2.3. Previsió de declaració de zona d’emergència
2.4. Afectacions i conseqüències per al sector oleícola de la DOP Oli Terra Alta. Proposta de
Pla de recuperació per la continuïtat del sector
3. Pla de vigilància a les comarques de Lleida sobre la prohibició de la recol·lecció nocturna.
Resultats de la darrera campanya 2020.
4. Troba els mercats més adients per exportar els teus productes agroalimentaris amb l’EVA
(Eina de Valorització Agroalimentària)
5. Torn obert de paraules
Assistents
Representats del sector
UNIÓ DE PAGESOS: Jordi Pascual, Ramon Bonet, Ernest Cubells i Eva Morera
JARC: Lluis Gaya, Jaume Salla, Salvador Blade i Sisco Esquerda
FCAC: Antoni Galceran i David Casadevall
(ACAE) Associació Catalana d'Almassarers i envasadors: Antonio March
DOP LES GARRIGUES: Enric Dalmau i Pilar Pardell
DOP SIURANA: Antoni Galceran i Montserrat Gelonch
DOP OLI TERRA ALTA: Josep Pere Colat
(ACOBEM) DOP BAIX EBRE MONTSIÀ: Josep Lluis Cardona i Marina Soler
UNIÓ (Antiga UNIÓ CORPORACIO ALIMENTARIA): Josep Maria Buqueras
Entitats Convidades
DOP OLI EMPORDÀ: Simon Casanovas
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Representants del DARP
CONSELLERIA
L’Honorable Consellera: Teresa Jordà
DIRECCIÓ GENERAL D’AGRICULTURA I RAMADERIA
La directora general: Elisenda Guillaumes
La sub- directora general d’Agricultura: Neus Ferrete
La coordinadora de les Taules Sectorials Agràries: Ana Llansó
La responsable de Gestió Telemàtica Ramadera: Anna Martell (actua com a secretària de la reunió)
DIRECCIÓ GENERAL D’ALIMENTACIÓ, QUALITAT, I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
El director general: Carmel Mòdol
El sub- director general de Qualitat i Indústries Agroalimentàries: Joan Gòdia
DIRECCIÓ GENERAL DE DESENVOLUPAMENT RURAL
El director general: Oriol Anson
La sub-directora de Planificació Rural: Laura Dalmau
La cap del Servei a la Sostenibilitat Agrària: Pilar Ricart
SECRETARIA GENERAL D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
La cap del Servei d’Estadística i Preus Agroalimentaris: Cristina Fumanal
La responsable d’Anàlisi Sectorial i Mercats Agroalimentaris: Marta Coll
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A LLEIDA
El director dels Serveis Territorials: Ferran de Noguera
El cap del Servei de Coordinació d’Oficines Comarcals: Joaquim Porcar
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A BARCELONA
El director dels Serveis Territorials: Josep Pena
La cap de Coordinació i Gestió Territorial: Marta Esparza
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A TARRAGONA
El director dels Serveis Territorials: Àngel Xifré
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A LES TERRES DE L’EBRE
El director dels Serveis Territorials: Jesús Gómez
___________________________________________________________________________
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Desenvolupament de la reunió
Introducció
La directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, inicia la reunió donant la
benvinguda a tots els presents i comenta breument el procediment que s’utilitzarà en aquesta reunió
virtual i informa que s’enregistrarà per tal de facilitar l’elaboració de l’acta.
La directora informa que aquesta reunió ha estat convocada amb caràcter d’urgència i a petició del
sector per tractar els danys soferts en el sector de l’olivera, com a conseqüència de la tempesta
Filomena de principis de gener 2021 i destaca que està prevista l’assistència de la HC Teresa Jordà.
La directora exposa que ha considerat convenient convidar a la reunió de la Taula al Sr. Francesc
Xavier Joana, Director Territorial d’AGROSEGURO a Catalunya, per tal que aporti informació de les
valoracions realitzades per AGROSEGURO.
En relació als acords, peticions i compromisos adquirits en l’anterior reunió de la taula, la directora
informa:








1.

Pla d’Acció de l’Oli: es va presentar l’esquema i les línies estratègiques, i en aquests moments
està en fase d’elaboració. Està previst convocar a finals de març als membres de la Taula per tal
de debatre les propostes i consensuar la proposta definitiva del Pla.
En el marc de la formació hi havia el compromís de realitzar jornades de difusió del que disposa
el Decret 153/2019 de gestió de la fertilització, però amb motiu de la pandèmia del COVID 19 es
va anular la planificació efectuada, malgrat tot, està previst convocar-ne més per explicar al sector
la propera revisió del Decret 153/2019 i que aquest pugui fer les seves aportacions.
La convocatòria a l’Ajut als productors per fer donacions al Banc d'Aliments (COVID-19) es
tornarà a obrir fins el 26 de maig, retroactivament es de l’1 de gener de 2021, amb les
característiques similars a les convocatòries anteriors.
Es va acordar posposar, degut a la pandèmia, el Projecte POCTEFA TRANSGROWTH, fins l’abril
de 2021, la directora demana al sector que facin arribar les seves iniciatives al DARP.
Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior

Per unanimitat i sense esmenes, s’aprova l’acta de la reunió anterior de 22 de juny de 2020,
referenciada amb el codi OLI/01/2020. Acord 1
punt 1- Esborrany
acta TS Oli 22 juny 2020 .PDF

2.

Anàlisi dels danys provocats pel temporal Filomena i de les seves conseqüències, en el
sector de l’oli d’oliva.

El punt principal de l’Ordre del dia, exposa la directora, és l’afectació pel temporal de neu Filomena a
les oliveres explicant que el DARP esta prioritzant l’avaluació dels danys.Entre d’altres actuacions, s’ha
previst que es presentin Declaracions Responsables on els oleïcultors facin constar els danys soferts,
en aquest sentit demana als assistents que en facin difusió, com també es sol·licitarà la col·laboració
als Ajuntaments i Cooperatives. La valoració de l’afectació es farà a partir de la informació facilitada,
visites a camp dels tècnics del DARP i per agilitar s’utilitzaran mitjans, com el vol de drons, informa
Guillaumes. Acord 2
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A continuació la directora informa que els següents punts de l’Ordre del dia han estat proposats pel
sector, i tot seguit demana als assistents que els exposin.
Jordi Pascual de la Unió de Pagesos explica que es van reunir les DOP afectades, la Federació de
Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i la Unió de Pagesos per obtenir informació dels danys
que seguidament exposarà, però en aquests moments en que s’efectua la poda, en les oliveres
s’observa que afectació és molt superior a la prevista inicialment. També qüestiona que els drons siguin
una bona eina de control. Un altre tema que preocupa molt al sector, reconeix Pascual, és la línia
d’assegurances per l’olivera; considera que l’actual no s’adequa a les necessitats del sector pel que cal
canviar-la totalment. Prova d’aquesta afirmació, diu, és que només un 8% de la superfície afectada està
coberta per l’assegurança, i precisa que les valoracions fetes pels tècnics d’Agroseguro han estat molt
baixes. Finalment, Pascual demana al DARP que faci una correcta valoració de la situació, recordant
que afecta a moltes famílies i a un territori amb greus dificultats, desfavorit i en risc de despoblament.
Lluis Gaya del JARC intervé dient que van proposar parlar de l’actual cobertura d’Agroseguro perquè
malgrat el JARC defensa les assegurances agràries com un bon instrument per cobrir part dels danys
soferts, un cop han rebut els peritatges, coincideix en que cal fer-ne una revisió a fons i pregunta quina
actuació farà el DARP.
punt 2 (2.1, 2.2, 2.3)JARC TS olivera.pdf

El director general de Desenvolupament Rural, Oriol Anson, comenta que és necessari fer una valoració
acurada dels danys que ha provocat la nevada provocada pel temporal Filomena. El problema rau en
que el perímetre de la superfície nevada és ampli i el DARP disposa de recursos humans limitats per
fer les valoracions. Per aquest motiu, s’utilitzaran altres mitjans tècnics com poden ser els drons. Anson
admet que Agroseguro ha estat més àgil que el DARP, però és degut a que ells han de fer els peritatges
dels danys de les pòlisses contractades i els comunicats de sinistres que ja han rebut. El DARP, diu
Anson, disposa ja d’una primera valoració interna de les afectacions i pot afectar a la viabilitat d’algunes
explotacions, però insisteix en que des del DARP s’ha de fer una objectiva i correcta valoració dels
danys.
J. Pascual precisa que les seves dades provenen d’una enquesta feta a tots els afectats, on es
demanava les referències cadastrals i grau d’afectació i insisteix que el dron no és un correcte sistema
de valoració dels danys. La directora li respon que el dron és una eina complementària al treball de
camp dels tècnics del DARP.
Enric Dalmau de la DOP Les Garrigues coincideix en que cal valorar correctament els danys i informa
que ja s’ha iniciat l’esporga dels arbres per evitar malalties i tractar les ferides, observant-se moltes
branques esberlades pel mig dels arbres, pel que demana es faci urgentment la valoració.
Antoni Galceran de la FCAC recorda que ja va informar al DARP que el dron no era un bon sistema de
valoració atès que des d’una imatge aèria no s’observen correctament les branques afectades. Referent
a la declaració responsable considera que seria més correcte declarar la parcel·la i no per recinte, i
tampoc està d’acord amb les taules d’indemnització que aplica Agroseguro a la pòlissa.
Referent a la declaració responsable de danys, O. Anson destaca que és voluntària, només té caràcter
informatiu i no generarà cap dret a l’ajut.
2.1

Assegurança agrària en el sector de l’olivera

El Sr. Francesc Xavier Joana, Director Territorial d’Agroseguro a Catalunya, fa una presentació en
suport informàtic en la que exposa les característiques de l’assegurança de l’olivera i el resultat de les
valoracions pels danys per la neu i la seva distribució:
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Característiques:








L’assegurança té tres mòduls (1, 2 i P)
Cobreix la producció i el capital de plantació segons el mòdul contractat
La contractació és bianual, excepte en el mòdul P
Cobreix gelada als danys en plantació des de l’any 2001
Mòdul 1: cobertures a nivell d’explotació. Serveix per a cobrir grans sinistres.
Mòdul 2: cobreix tots els danys per climatologia: pluja, pedra, incendi, vent, sequera i gelada.
Mòdul P: amb els mateixos riscos que el mòdul 2, però excloent la sequera i amb menors
cobertures.

X. Joana, afirma que del resultat dels peritatges, es pot concloure que dins la mateixa parcel.la, no tots
els arbres tenien els mateixos danys i, per aquest motiu al calcular la pèrdua de capacitat productiva
de la parcel.la, s’obté, d’acord amb les taules, un percentatge de danys baix. En conseqüència discrepa
amb les afirmacions del sector referents a que s’hagi peritat a la baixa. Joana reconeix que els danys
per la neu cal tractar-los de manera diferent als de les gelades ja que hi ha hagut danys per trencament
de branques i pèrdua de capacitat productiva, però amb danys parcials a les parcel·les, i això no ho
preveia l’actual condicionat de la línia, de manera que admet la necessitat de trobar una solució per
properes campanyes.
Tot seguit, la directora passa la paraula a la HC Teresa Jordà que saluda als assistents i es compromet
a treballar conjuntament amb el sector mesures per a la recuperació del potencial productiu de l’olivera.
En aquest sentit, espera que en el decurs de la reunió s’elabori un full de ruta amb actuacions a curt
termini, i també diu coincidir amb el sector en que cal millorar l’actual sistema d’assegurances de
l’olivera. Per problemes de cobertura s’acomiada agraint al sector la participació a la reunió de la Taula
Sectorial.
A continuació Joana presenta les dades de les taxacions ja efectuades per Agroseguro a Lleida,
afirmant que els danys són del 20 al 40%, i el 84% de les parcel·les amb comunicat de sinistre no
presenten danys, pel que la capacitat productiva perduda, en general, és molt baixa (3% de mitjana), i
conclou que aquesta assegurança realment estava prevista per altres tipus de sinistres, pel que
reconeix que cal revisar-la per properes campanyes.
El director Anson pren el ferm compromís de treballar per la modificació de l’assegurança de l’olivera i
a convocar el Grup de Treball d’Assegurances Agràries en el mes de febrer. Acord 2.1a
E. Cubells de la Unió de Pagesos reitera que la línia d’assegurança agrària per l’olivera no cobreix les
necessitats dels pagesos i demana que es revisi en profunditat. Els motius són entre d’altres exigències,
una franquícia del 30%, el coeficient aplicat del 8%, i els mòduls aplicats, i considera que caldria anar
a una assegurança de rendiments.
Sisco Esquerda del JARC expressa el malestar dels afectats pels peritatges dels tècnics d’Agroseguro
i afirma que comportarà una important reducció de les pòlisses contractades l’any vinent. Considerant
que cada cop és més freqüent els efectes adversos climatològics, afegeix Esquerda, és necessària
una assegurança que respongui a la realitat, i és urgent trobar solucions per reformular-la.
A. Galceran agraeix la intervenció del Sr Joana, però no està d’acord que faci extensiu els danys d’una
zona concreta a la resta del territori afectat, i que s’hagi referit a hipòtesis d’indemnització de casos que
no han succeït per justificar l’actual assegurança.
La cap del Servei a la Sostenibilitat Agrària, Pilar Ricart, fa un balanç de les actuacions realitzades des
de fa més de 20 anys pel Grup de Treball d’Assegurances Agràries, i mostra el seu desacord de la
valoració feta pel sector, tot recordant que, per exemple, la cobertura de la plantació es va treballar
entre el sector, el DARP i AGROSEGURO després de les gelades de 2001, malgrat, que efectivament
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tot es pot millorar. Finalment confirma que durant el mes de febrer es convocarà el Grup de Treball per
tractar sobre la millora de la cobertura de l’assegurança per al sector de l’olivera.
A. Galceran de la FCAC i E. Cubells de la Unió de Pagesos manifesten que si no s’arriba a alguna
solució adaptada al sector, es consideri fer una assegurança catalana. Acord 2.1b
Ll. Gaya del JARC admet que esperava propostes concretes del DARP, i referent a l’afectació per la
nevada, diu Gaya, ja era previsible que l’actual assegurança de l’olivera no era suficient per la seva
magnitud i superfície afectada, com també pel baix nivell de contractació.
2.2 Ajuts directes de caràcter extraordinari per al sector de l’oli.
J. Pascual pregunta si el DARP ha elaborat alguna estimació de l’afectació real dels danys i si té prevista
alguna mesura d’ajut als afectats. O. Anson li respon que no és possible fer valoracions sense disposar
de dades concretes, i a banda d’això, informa que l’actual pressupost és prorrogat pel que no hi ha
disponibilitat de noves partides pressupostaries. Anson reitera que en primer lloc es farà la valoració
dels danys i desprès remodelacions pressupostàries que permetin compensar els danys en la mesura
que sigui possible.
J. Pascual es refereix al malestar dels agricultors i la urgència d’entrar als camps per fer les feines de
recuperació de les oliveres, i demana que les valoracions es facin d’immediat, i que en cas que el DARP
precisi de les dades dels danys individualment, el sector ja disposa d’elles i les poden presentar en la
reunió. O. Anson admet que des dels Serveis Territorials del DARP ja s’ha lliurat un document de
declaració individual de danys per a la recollida de dades, i un cop es disposi de tota la informació es
farà la valoració juntament amb la resta de mitjans.
Eva Morera de la Unió de Pagesos informa que es van reunir les DOP Terra Alta, Siurana, Les
Garrigues i Baix Ebre Montsià, la Federació de Cooperatives i la Unió de Pagesos per estudiar mesures
per fer front a la situació on es proposaven 3 actuacions:


Pla de Recuperació del potencial productiu a 4 anys, amb pla de xoc en el primer any;
destinataris: titulars d’explotacions d’oliverar prioritzats per sistema de punts; càlcul de l’ajut en
base al rendiment mig dels darrers 3 anys en les comarques afectades i una franquícia del
30%. Import de l’ajut: 1.150 €/ha en cas de danys del 100% decreixent en funció del dany. Els
darrers 3 anys una altre dotació econòmica per recuperar el potencial productiu



Ajut a les cooperatives i almàsseres per compensar la pèrdua de producció, que serà presentat
posteriorment per representant de la FCAC



Millora de l’Assegurança

Anson reitera sense la quantificació dels danys, és prematur parlar d’indemnitzacions i concretar els
ajuts, si bé agraeix l’aportació.
S. Esquerda del JARC afirma que la Consellera va informar que hi havia un 60% de danys, per això,
esperaven rebre en aquesta reunió, una proposta més elaborada de l’ajut.
Enric Dalmau de la DOP Les Garrigues demana al director Anson empatia amb el sector afectat, i
informa al Sr Joana que l’any vinent no es contractaran assegurances vistes les cobertures. Referent a
la conclusió que l’afectació és només un 3% de mitjana, diu Dalmau, no reflexa la realitat, i afegeix que
en la reunió d’avui esperava la presentació de la línia d’ajudes, pel que insta a cercar urgentment
solucions i un missatge encoratjador entre tots sinó molta gent pot cessar l’activitat.
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Ramon Bonet de la Unió de Pagesos, reitera que esperava una proposta per treballar-la conjuntament
i proposa treballar paral·lelament la valoració de danys i els ajuts.
D. Casadevall de la FCAC demana disposar urgentment del document de declaració responsable i el
protocol d’actuació per acreditar mitjançant l’aplicació FotoDUN l’afectació de les finques per tal de ferlos arribar als socis de les cooperatives. Acord 2.2a
O. Anson confirma que un cop es disposi de la valoració de danys es convocaran ajuts per a la
recuperació del potencial productiu de les explotacions afectades però encara no es poden quantificar,
i també està per definir com es resolt el tema de l’assegurança. L’ajut tindrà unes característiques
similars a les de l’incendi de la Ribera d’Ebre i puntualitza que només aniran adreçats a agricultors
professionals. Tot el sector demana que, si és necessari prioritzar els beneficiaris agricultors
professionals (AP) i joves, que no s’excloguin els no professionals atès que hi ha molts jubilats produint.
En aquest sentit, O. Anson diu que en la majoria d’ajuts es prioritzen els AP i el sector hi està d’acord.
Acord 2.2b
Anson recorda que des de l’any 2019 el DARP ha donat suport al sector en diferents catàstrofes: incendi
(2019), tempestes Dana i Gloria (2019-2020), míldiu (2020) i ara amb els danys per la tempesta
Filomena amb la mateixa línia, també es respondrà.
La directora insisteix que hi ha una clara voluntat i compromís del DARP malgrat que encara no es pot
presentar la proposta definitiva que el sector esperava, però el full de ruta ja està marcat. En primer
lloc, com ja s’ha informat, es farà la valoració dels danys, que en un termini de 3 setmanes ja estarà
disponible i paral·lelament es treballa en l’ajut. La Directora es compromet a que es continuarà treballant
amb l’avaluació dels danys i en l’esborrany de l’Ordre i a convocar una propera reunió de la Taula, en
un termini d’unes 3 setmanes. Acord 2.2c
2.3 Previsió de declaració de zona d’emergència
S. Esquerda informa que van proposar aquesta pregunta per tal de conèixer el posicionament del DARP
i quines implicacions comporta. Anson li respon que la Declaració ha de ser sol·licitada pels ajuntaments
però té la limitació que només indemnitza danys que siguin assegurables. O. Anson respon que el
DARP no ha previst encara fer la declaració perquè encara no disposa de la valoració definitiva de
danys. Esquerda considera que és la Generalitat qui ho hauria de sol·licitar ja que també hi ha danys
en infraestructures agràries, i demana celeritat i compromís. O. Anson li respon que al DARP no s’han
comunicat danys d’infraestructures.
2.4 Afectacions i conseqüències per al sector oleícola de la DOP Oli Terra Alta. Proposta de Pla
de recuperació per la continuïtat del sector
A.Galceran de la DOP Siurana agraeix les paraules de la directora i considera que tal i com ha expressat
la Consellera la reunió d’avui hauria de servir per elaborar un full de ruta per resoldre la situació. A
continuació Galceran presenta la proposta d’ajut a les cooperatives i almàsseres per compensar la
pèrdua de producció, informant que ja ha estat presentada, fa uns dies, a la Consellera i al Secretari
General. L’objectiu d’aquesta mesura, diu Galceran, és recuperar part de les despeses fixes que
suposaran una càrrega important deguda a la pèrdua de producció, i proposa un ajut que compensi la
pèrdua de producció, respecte a la mitjana dels resultats de producció de les campanyes dels darrers
5 anys. Aquesta proposta creu que també es podria fer arribar als departaments d’Economia i Treball
O. Anson li respon que és una bona proposta ja que es pot comprovar amb dades objectives, tot i que
la pèrdua d’entrada d’olives no es veurà fins la campanya següent. Acord 2.4
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Aquesta proposta, reconeix Josep Pere Colat de la DOP Oli Terra Alta, ha estat elaborada per totes les
DOP de l’àrea afectada, Unió de Pagesos i la FCAC, i afegeix que durant la visita de la Consellera a la
comarca de la Terra Alta, li van demanar celeritat en fer les valoracions perquè cal una resposta ràpida,
i ella es va comprometre a convocar urgentment la Taula Sectorial. Així mateix, diu Colat, el sector es
van oferir a consensuar les possibles solucions.
5. Torn obert de paraules
La directora Guillaumes proposa als assistents ajornar els punts 3 i 4 de l’Ordre del dia. Acord 5.1
Referent a la declaració de danys, R. Bonet consulta si en cas de no fer la declaració responsable de
danys seria motiu d’exclusió de l’ajut directe. O. Anson li respon no, que la declaració és voluntària i
que quan s’obri la convocatòria, s’haurà de sol·licitar formalment l’ajut.
S. Esquerda demana a la directora que es faci una valoració final de la Taula. La directora Guillaumes
li respon que la Taula es va convocar per tal que el sector exposés l’afectació del temporal i les
problemàtiques. Ha quedat palès, diu Guillaumes, que l’assegurança de l’olivera s’ha de revisar, de
manera que, és necessari convocar al Grup de Treball perquè facin aportacions per a la seva millora.
Respecte a la declaració de zona d’emergència, la directora recorda que s’ha de fer des del
ajuntaments, i es decidirà si és convenient sol·licitar-la en funció de les valoracions de danys, i esmenta
que en cas de declarar zona d’emergència l’afectació ha de ser superior al 30% a nivell municipal.
Finalment, la directora es refereix als ajuts a les cooperatives i almàsseres, proposats per les DOP,
FCAC i la Unió de Pagesos els quals s’estudiaran si els assumeix el Departament d’Economia, Treball
o el DARP.
E. Cubells es mostra contrari a que s’utilitzi la metodologia de l’ajut a l’incendi de la Ribera d’Ebre
perquè, no hi ha assegurança contractada. O. Anson comenta que s’ha referit a l’estructura d’aquella
línia.
S. Esquerra observa que en cas de declarar zona d’emergència tots els oleïcultors podrien rebre ajudes,
tant els AP com no AP i considera que podria arribar més ajudes al territori, i afegeix que el sector ha
de rebre respostes urgentment.
Respecte a la declaració responsable de danys, A.Galceran pregunta si s’haurà de declarar per recintes
i si estan previstos més mòduls (actualment són 0-30; 30-60; 60-100) i demana que s’incorpori un mòdul
més. Jesus Gómez, director dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre, considera que no és
necessari ja que tres mòduls es suficient per valorar els danys. El director dels Serveis Territorials a
Lleida, Ferran de Noguera creu necessari fer la declaració molt senzilla, i que actualment cal declarar
polígon, parcel·la i recinte, perquè amb la DUN es faran creuaments. L’important, diu de Noguera, és
recollir correctament la informació, fer la diagnosi i prendre decisions. El sector considera que declarar
per recinte complica.
E. Cubells i LL. Gaya reiteren que és imprescindible que els tècnics del DARP iniciïn urgentment la
valoració dels danys per facilitar que els agricultors puguin procedir als treballs de recuperació de les
oliveres. J Gómez li respon que ara és important recuperar les oliveres fent els treballs necessaris i que
no es preocupin perquè és fàcilment identificable els talls nous, i que els tècnics del DARP no faran
peritatges sinó comprovacions de danys. Acord 5.2
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Acords/Compromisos i demandes
1.

Per unanimitat i sense esmenes, s’aprova l’acta de la reunió anterior de 22 de juny de 2020,
referenciada amb el codi OLI/01/2020.

2.

El DARP (E. Guillaumes) es compromet a enviar, a traves de la bústia de les Taules Sectorials,
el model de declaració responsable per tal que els oleïcultors facin constar els danys soferts en
les oliveres pel temporal Filomena.

2.1a El DARP (O. Anson) es compromet a treballar conjuntament amb el sector la modificació de
l’actual línia d’assegurança de l’olivera per tal de millorar la cobertura i ajustar-la als danys per
inclemències meteorològiques que hi puguin haver, i a convocar el Grup de Treball
d’Assegurances Agràries durant aquest mes de febrer per a preparar una proposta que pugui ser
presentada a la posterior reunió amb ENESA, prevista per al mes de març.
2.1b FCAC (A. Galceran) i Unió de Pagesos (E. Cubells) demanen que si no s’arriba amb Agroseguro
a una línia prou ajustada per al sector, que s’estudiï la possibilitat de fer una assegurança pròpia
catalana, buscant una alternativa amb una entitat potent catalana.
2.2a FCAC (D. Casadevall) demana que s’enviï el protocol d’actuació per acreditar els danys, les
accions que es poden fer als camps (retirada de brancada, esporga,...) i el model de la declaració
responsable per tal de fer-la arribar als socis de les cooperatives.
2.2b Fed Cat DOP-IGP (J. P. Colat), FCAC (A. Galceran), Unió de Pagesos (E. Cubells) i JARC (S.
Esquerda i Ll. Gaya) demanen que en els ajuts directes de caràcter extraordinari es prioritzin els
beneficiaris agricultors professionals i joves, i que no s’excloguin els no professionals.
2.2c El DARP (E. Guillaumes) es compromet a tenir la proposta del que contindrà l’esborrany de
l’Ordre d’Ajuts directes de caràcter extraordinari per al sector de l’oli, abans de la propera reunió
de la Taula Sectorial, prevista convocar en un termini de 3 setmanes, per tal que hi puguin fer
aportacions.
2.4

FCAC (A. Galceran) demana que s’habiliti un ajut per les cooperatives i almàsseres per pal·liar
les pèrdues a causa de la disminució de la producció d’olives causada pels efectes del temporal
Filomena. El DARP (O. Anson) es compromet a comunicar-ho a la DG06 per a la seva valoració.

5.1

S’acorda per unanimitat dels assistents a la reunió, tractar en una reunió posterior, els punts 3 i
4 de l’Ordre del dia atès que s’ha generat un gran debat que s’ha considerat prioritari.

5.2

Unió de Pagesos (E. Cubells) demana al DARP que es faci urgentment la valoració dels danys
per tal de poder definir l’ajut el més aviat possible i procedir als treballs de recuperació de les
oliveres.

Sense més intervencions per part dels assistents, la directora general d’Agricultura i Ramaderia agraeix
a tothom, la seva presència i col·laboració en aquesta reunió de la Taula Sectorial i la dóna per acabada
quan són les 15:30 hores.
La secretària,
digitalment per Anna
Anna Maria Martell Signat
Maria Martell Barrubes - DNI
35019243H (AUT)
Barrubes - DNI
Data: 2021.03.23 09:42:48
35019243H (AUT) +01'00'

Responsable de Gestió Telemàtica Ramadera(ef)

Vist i plau,
Elisenda Guillaumes
Cullell - DNI
43627998B (SIG)
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Directora general d’Agricultura i Ramaderia

Annexos a l’acta:



Esborrany acta reunió anterior (document)
Anàlisi dels danys provocats pel temporal Filomena i de les seves conseqüències, en el sector
de l’oli d’oliva (document elaborat per JARC)
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