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MARC NORMATIU

Les actuacions en matèria de relacions professionals del DAAM
venen regulades pels Decrets següents:


Decret 375/2000, de 21 de novembre, pel qual es creen les
taules sectorials agràries i se’n regula la composició i les
funcions



Decret 155/2002, de 28 de maig, pel qual es crea la
Comissió Assessora del sector equí a Catalunya i se’n
regulen la composició i les funcions



Decret 336/2006, de 5 de setembre, pel qual es crea i es
regula el Consell de Pesca i Afers Marítims de Catalunya



Decret 127/2012, de 16 d’octubre, pel qual es crea la Taula
Agrària (i es deroguen els Decrets 373/2000 i 374/2000,
pels quals es creaven i regulaven la taula de foment i
modernització agrària i rural i la taula de concertació agrària,
respectivament)

No obstant, al marge de la concertació agrària que s’emmarca en la
normativa comentada, també es porten a terme altres reunions amb
el sector agroalimentari de Catalunya, bé sigui a nivell d’entitats
sectorials, empreses agroalimentàries o organitzacions sindicals o
cooperatives, derivades sobretot de la dinàmica de la pròpia
concertació.
La funció de la concertació amb els diferents sectors agraris pertoca
a la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, concretament a la
Unitat de Taules Sectorials a excepció de les taules de foment i
modernització agrària rural i la de concertació agrària, fusionades en
la Taula Agrària a partir de l’octubre de 2012, que concerneix a la
Direcció General de desenvolupament Rural. La concertació amb el
sector pesquer, pertoca a la Direcció General de Pesca i Afers
Marítims.
En aquest marc relacional amb el sector agroalimentari de Catalunya, a,
hem de fer esment que la representativitat del sector s’estructura en els
àmbits de la producció, la comercialització i la transformació, per bé
que puntualment també hi pot ser present la distribució.
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ACTUACIONS

Del conjunt de reunions o relacions professionals que s’han dut a
terme des de l’àrea de Taules Sectorials, en destaquen per sobre de
tots, els següents temes de caràcter transversal:


La reforma de la PAC: l’anàlisi, debat i posicionament sobre
els diferents aspectes de la nova PAC prevista per al període
2014-2020, tant pel que fa a l’impacte que suposarà per als
diferents sectors productius com per al propi Departament.



La situació de crisi generalitzada i la seva repercussió en els
diferents sectors productius; les retallades de pressupost, a
nivell autonòmic i estatal, que han afectat directament als
ajuts percebuts directament pels productors així com a les
actuacions de suport que realitza el Departament, com la
sanitat vegetal i animal, malgrat segueixen sent una prioritat
del Departament, provocant també un retard significatiu en el
cobrament d’algunes de les subvencions i ajuts concedits.



Les actuacions encaminades a facilitar el compliment del
Reial Decret d’ús sostenible dels productes fitosanitaris, que
suposarà molts canvis en la gestió de les explotacions
agrícoles, que culminaran amb l’entrada en vigor l’1 de gener
de 2014, amb l’obligació de tots els agricultors d’aplicar els
principis de gestió integrada de plagues (GIP) en les seves
explotacions, i de tenir un assessor en GIP acreditat, que
realitzarà l’assessorament, que haurà de quedar registrat
documentalment en el corresponent quadern d’explotació.



L’elaboració del Decret d’Ordenació de les explotacions
ramaderes de Catalunya, ha estat un tema especialment
treballat i debatut en les taules sectorials ramaderes,
especialment pel que fa al sector porcí, atès el pes de dit
sector en la producció ramadera catalana.. Durant aquest any
2013 s’han analitzat i avaluat les observacions del sector, del
govern local, i d’altres departaments de la Generalitat.
Actualment el decret està pendent de l’informe de la Comissió
Jurídica Assessora i, per tant, encara no s’ha publicat.



Les accions de difusió dutes a terme als productors i als
consumidora sobre la venda de proximitat, arran de la
publicació del Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre
l’acreditació de la venda de proximitat de productes
agroalimentaris. La venda de proximitat és la venda de
productes agroalimentaris, procedents de la terra o de la
ramaderia i/o resultat d’un procés d’elaboració o de
transformació que es realitza en favor del consumidor o
consumidora final, directament o mitjançant la intervenció
d’una persona intermediària, per part dels productors o
agrupacions de productors agraris La venda de proximitat
inclou la venda directa i la venda en circuit curt. A finals de
l’any 2013, han declarat l’adhesió de forma voluntària a la
venda de proximitat 51 agrupacions de productors i 1.326
titulars, el que suposa el 2,1% dels titulars de les explotacions
agràries.
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L’elaboració i aprovació el 18 de juny de 2013 del Pla
estratègic de Recerca, Innovació i Transferència
agroalimentària de Catalunya 2013-2020, liderat pel DAAM,
que pretén referenciar tota la recerca i la innovació
agroalimentària dins de l’estratègia d’innovació del Govern
de la Generalitat, alineant tots els agents dels sectors.

Durant l’any 2013, s’han convocat un total de 15 Taules Sectorials
Agràries, en les que s’han tractat diversos temes, entre els que, per
la seva importància o transcendència, es destaquen els següents:
Cítrics


Mesures per reactivar el sector dels cítrics a Catalunya.
Elaboració per part del DAAM (i presentació al sector per a que
realitzi les aportacions oportunes) d’un primer esborrany del
document “Mesures per reactivar el sector dels cítrics a
Catalunya”, com a conseqüència de l’anàlisi de la crisi de preus
en el sector dels cítrics, donant continuïtat a l’acord arribat en les
taules sectorials anteriors, i amb l’objecte d’impulsar el sector del
cítrics de Catalunya. Aquest document, s’ha estructurat en tres
blocs:
- el primer bloc conté les actuacions de recolzament al
sector que ja s’estan duent a terme actualment com:
el suport a les produccions sota la denominació de la
IGP “Clementina de les Terres de l’Ebre”, les mesures
de suport relacionades amb els àmbits de la recerca,
de la innovació, de la transferència tecnològica i de la
formació, de la sanitat vegetal i de foment del sector
com plans de regadiu, plans de reconversió,
modernització, assegurances agràries, incorporació
de joves agricultors etc.
-

el segon bloc, conté els instruments i agents que, des
del DAAM i des d’altres entitats estan treballant per al
sector i amb els que es compta per tirar endavant les
actuacions que es proposen.

-

el tercer bloc i més important, conté la proposta de
mesures per impulsar al sector citrícola. Entre
aquestes, destaquen mesures de comercialització,
com el foment de l’ús del distintiu IGP “Clementines
de les Terres de l’Ebre”; la promoció dels cítrics en el
marc del Codi de Bones Pràctiques Comercials; la
creació d’una interprofessional catalana dels cítrics; el
reforç de les OPFH; els plans de reconversió varietal,
etc.. També inclou mesures per impulsar als
productors, com accions de divulgació de l’activitat de
recerca i innovació que duen a terme els centres de
recerca; el desenvolupament del Pla estratègic de
R+I+T agroalimentària de Catalunya; fer extensiu als
cítrics el programa FRUIT.NET; seguir treballant amb
els mecanismes de la gestió de crisis a través de la
nova PAC; estimular l’arrencada de plantacions que
no es puguin orientar a les demandes del mercat;
impulsar nous regadius, etc.
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Flor i planta ornamental


Impacte en el sector viverista de l’aplicació del Decret 131/2012,
que regula els aspectes relacionats amb el material vegetal. S’ha
analitzat l’impacte d’aquesta norma, que s’estructura en 3 grans
apartats:
-

La creació d’un registre únic d’empreses proveïdores
de material vegetal, on han d’estar registrats tots els
agents relacionats amb el material vegetal ja sigui per
produir, comercialitzar, emmagatzemar, distribuir o
tractar el material vegetal, a excepció de les
empreses que nomes es dediquen al mercat local o
als no professionals. Aquest registre garanteix la
qualitat i la traçabilitat del material vegetal

-

La regulació d’activitats que afecten a les llavors, com
són la certificació de llavors sota supervisió oficial, la
comercialització de llavors a granel, les maquiles i la
producció de material vegetal amb destinació a la
pròpia explotació o autoconsum.

-

La creació del catàleg de les varietats locals d’interès
agrari de Catalunya, amb l’objecte de preservar i
recuperar el patrimoni genètic de Catalunya. Es tracta
d’una aposta ferma del DAAM, que ha estat pioner en
la creació d’aquest catàleg, i que respon a un mandat
europeu al que estan obligats tots els estats
membres, amb l’objectiu de conservar la biodiversitat.
Aquest catàleg està englobat en el Pla per a la
Biodiversitat cultivada de Catalunya, que va ser
presentat pel Conseller a LLeida el 31 de juliol.



“Estudi d’aprofitament d’aigües pluvials en explotacions agrícoles
del Maresme”. Presentació de l’estudi, realitzat pel DAAM, motivat
per la necessitat de fer un ús eficient de l’aigua, ateses les
particulars circumstàncies de la zona (situació de zona vulnerable
al nitrogen, progressiva salinització dels terrenys i dels aqüífers,
peculiar orografia de la comarca) i la necessitat de recursos
hídrics per a les explotacions del Maresme.



“Pla estratègic de la Planta Ornamental”, Inici d’elaboració d’un
“Pla estratègic” que pretén impulsar el sector per treure’l de la
difícil situació per la que està travessant, que presenta una
marcada tendència involutiva durant els últims anys i unes males
perspectives de futur. L’execució d’aquest pla corre a càrrec del
sector, que s’ha organitzat en diversos grups de treball, i compta
amb el recolzament del DAAM i amb el seu compromís pel que fa
a les tasques de coordinació entre tots els agents que hi
participen.
En la darrera taula sectorial s’han presentat les línies de treball i
tasques preliminars realitzades, encaminades a definir uns blocs
d’actuació i les línies estratègiques vers les quals es proposaran
una sèrie d’accions específiques que hauran de dur-se a terme
per impulsar al sector en cadascun dels blocs determinats. Els
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blocs definits han estat: Exportació, Logística, Producció,
Màrqueting i Mercat nacional, que inclouen tot un seguit
d’actuacions, entre les que destaquen:



-

Constituir una estructura comuna de cara a facilitar-ne
la comercialització dels productes, que podria estar
sota la figura jurídica d’un Consorci d’empreses, que
es podria anar ampliant a mesura que es donés a
conèixer entre el Sector

-

Definir quins són els mercats als que interessa anar

-

Definir els productes que poden ser interessants, tant
des del punt de vista de la seva producció a les
diferents zones productores de Catalunya, com de la
seva acceptació als mercats definits, amb l’objectiu
d’oferir un bon catàleg de plantes i poder ser
competitius

-

Normalització dels productes, amb homologacions de
qualitat i de presentació

-

La creació d’una base de dades de transportistes amb
l’aportació de la relació de transportistes amb els que
es treballa actualment i de les tarifes de transport
actuals

-

Proposta de rutes preferents per poder començar a
treballar en breu

-

Anàlisi dels pros i contres de treballar amb diferents
tipus de carros, per tal de poder estandarditzar-los.

-

Estudi de la viabilitat de crear una oficina de logística,
associada o no al Consorci, que faci les tasques que
fins ara ha de fer de manera individual cada operador.

-

Definició de productes de referència de la zona, com
pot ser la creació d’una marca geogràfica i
l’estandardització dels mateixos

-

Analitzar qui és el consumidor final per tal de poder
elaborar les campanyes de màrqueting dels
productes, en funció del tipus de consumidors als
quals han d’anar destinades.

-

Aconseguir la col·laboració dels mitjans públics
comunicació, de cara a incentivar el consum intern
flors i plantes en el mercat nacional, així com
repartiment dels costos entre tot el sector de
promoció a través de mitjans privats.

-

Estudiar el finançament de les campanyes de
promoció, un cop s’hagin definit, i veure quin suport
es pot rebre de l’administració.

de
de
el
la

Impacte que suposa pel sector viverista l’aprovació del Reial
Decret pel qual es regula el Catàleg espanyol d’espècies
exòtiques invasores, el 2 d’agost del 2013. S’ha fet una anàlisi
exhaustiu de RD de cara a fer una proposta al MAGRAMA en el
sentit de poder trobar una sortida als estocs d’aquelles espècies
incloses en el Catàleg que encara es troben als vivers de
Catalunya (Acàcia dealbata, Agave americana, Ailanthus
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altíssima, Baccharis halimifolia,
Tradescantha fluminensis).

Pennisetum

purpureum

i

Fruita dolça


Foc Bacterià, Sharka i Xanthomones: anàlisi de la situació,
seguiment dels focus detectats i estratègies de lluita contra els
patògens de quarentena. En la seva aposta per la prevenció i
eradicació del Foc Bacterià, el Departament ha prospectat un total
de 5.549,85 hectàrees de plantacions comercials arreu de
Catalunya (4.312,58 a Lleida, 1.206,27 a Girona i 29,47 a
Barcelona), amb uns resultats de 35,25 ha arrencades i un cost
d’indemnització de 729.243 euros.
La col·laboració amb les ADV, i l’esforç per part del DAAM en la
conscienciació del sector per fer front a la malaltia, han marcat
aquesta campanya. Sobre l’estratègia de lluita a seguir de cara a
la campanya vinent, la proposta del DAAM és seguir
fonamentant-la en la prospecció i la eradicació, explorant nous
sistemes de prospecció (vols) per detectar la malaltia, amb
l’objectiu d’assolir la prospecció de tota la zona fruitera i fer varies
passades durant la campanya.



Posicionament de Catalunya sobre la proposta de reforma de
l’OCM del sector de les fruites i hortalisses, Elaboració d’un
document de posicionament, motivada pel fet que el sector es pot
veure abocat a una reforma integral de la seva OCM com a
conseqüència del procés de reforma de la PAC. El sector català
de les fruites i hortalisses no ha estat un perceptor net d’ajudes a
la superfície o a la producció, però sí que ha pogut gaudir d’uns
instruments de mercat com els fons operatius de les OPFH, les
mesures d’intervenció en crisi greus o la retirada destinada a
beneficència que han de ser el pal de paller de l’OCM d’aquest
sector.
Per això, el sector de les fruites i hortalisses de Catalunya, i
concretament el sector de la fruita dolça i el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural,
varen creure oportú fixar el seu posicionament conjunt i elaborar
un document que, si bé en molts aspectes referma el que ja es va
dir en el posicionament conjunt envers la reforma de la PAC
(març de 2012), en altres mira d’aprofundir i aportar alternatives a
les necessitats actuals d’un sector que vol continuar essent un
bon model productiu de l’agricultura europea.
En dit document, s’analitzen i proposen un seguit de mesures en
els àmbits següents:
-

ajuts directes en el marc de la PAC

-

millora de competitivitat del sector productiu:
reconversió varietal i noves plantacions, xarxes
antipedregada, tècniques alternatives a la lluita amb
plaguicides, innovació varietal

-

millora

de

la

comercialització:
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agrupacions de productors, programes operatius,
organitzacions interprofessionals, extensió de normes
i
circumscripcions
econòmiques,
contractes,
inversions per a la millora de la transformació i la
comercialització
-

mesures de mercat: mesures de gestió de crisi i
mesures excepcionals de mercat

-

mesures de promoció: pla de consum de fruita a les
escoles

-

sostenibilitat mediambiental

-

gestió de riscos, fons mutuals, assegurances i
estabilització de rendes

-

acords bilaterals i reciprocitat

Fruits secs
 Mesures de suport al sector dels fruits de closca per al proper
període de la PAC 2014-2020. S’ha analitzat l’impacte que la
progressiva reducció dels imports dels ajuts als productors de
fruits de closca està produint en el sector i s’ha buscat el
posicionament de Catalunya, davant la disjuntiva plantejada pel
MAGRAMA d’haver d’escollir entre l’ajut nacional i el pla de
reconversió varietal. Les mesures es centren en l’ajut nacional
previst al reglament 73/2009, que el MAGRAMA pretén substituir
per un Pla de reconversió varietal al 2015, i en l’ajut ambiental de
l’article 68, (al qual el DAAM, juntament amb les OPAs i la FCAC
ja es va manifestar en contra per manca d’efectivitat del mateix,
fent una proposta alternativa al ministeri que no va prosperar).
Per consens de la Taula, s’ha arribat a l’acord que el
posicionament de Catalunya està en la línia de donar suport a
l’ajut nacional, sense que això hagi de suposar l’abandonament
del pla de reconversió varietal, que s’hauria d’endegar de forma
complementària a l’ajut nacional i no en substitució del mateix,
amb la dotació pressupostaria necessària.

Horta


Catàleg de varietats Locals de Catalunya. S’ha presentat el Pla
d’Acció per a la Biodiversitat cultivada de Catalunya, que
contempla la creació d’una Comissió de Varietats Locals (VL) i la
creació del Catàleg de Varietats Locals, que té com objectiu
promoure la conservació i la recuperació de les VL i fomentar-ne
el seu ús, divulgació i comercialització.
La Inscripció al Catàleg es podrà fer d’ofici per part del DAAM, o
per qualsevol persona física o jurídica, a través de la Subdirecció
general d’Agricultura, mitjançant la presentació de la sol·licitud i
memòria tècnica corresponents, que hauran de ser valorades per
la Comissió de VL per emetre l’informe favorable per fer efectiva
la inscripció. Aquesta inscripció inclourà una informació associada
homogènia, recollida en una fitxa tècnica que contempla uns
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caràcters mínims descriptius com són: una sèrie de dades
generals, la descripció de la varietat, l’àmbit de conreu, les
característiques morfològiques de la varietat i altres
característiques d’interès, així com la informació complementària
que es consideri oportuna.


L’impacte de la nova PAC per al període 2014-2020, que aposta
per les agrupacions de productors, posa damunt la taula el fet que
només el 50% de la producció hortícola està sota una OPFH, i
des del DAAM s’incita al sector a agrupar-se per poder-se acollir a
les subvencions que posa a disposició la UE.
En contra del posicionament de Catalunya, els productors
exclusius d’horta quedaran fora del sistema dels ajuts directes,
atès que en conferència sectorial extraordinària, es va acordar
rebutjar la possibilitat que dóna el reglament europeu als Estats
membres, de que poguessin entrar, juntament amb els productors
exclusius de vinya i fruita. El DAAM, amb el recolzament del
sector, ha tornat a demanar al MAGRAMA que reconsideri
aquesta decisió.

Mel


Els ajuts al sector apícola, han estat un dels temes més
controvertits de la campanya, ateses les reduccions
pressupostàries que han provocat que no s’inclogués al sector
apícola en la línia d’Ajuts destinats a l’execució de programes de
sanitat animal (EPS-ADS), que només es van convocar per als
sectors porcí i cunícola, o la de “Subvencions destinades a la
conservació de l’abella de la mel autòctona” i “Subvencions per a
compatibilitzar les activitats apícoles amb la conservació de
l’abellerol al territori de Catalunya”.
En canvi, sí s’ha convocat una pròrroga voluntària de la línia
“Ajuts a l’apicultura per a la millora de la biodiversitat en zones
fràgils” així com la línia “Ajuts per a la millora en la producció i la
comercialització dels productes de l’apicultura (PIC)”. Aquesta
línia s’ha vist beneficiada per una banda, amb un increment de
dotació per a l’actuació de la lluita contra la varroasi (que abans
es subvencionava a través dels ajuts a les ADS) fins un import de
202.993,60€, que representa el 40% del total de la dotació
pressupostaria de la línia per a l’any 2013, que ha estat de
507.484,00€ i, per altra banda, amb l’augment de l’import màxim a
subvencionar fins un 100% del cost de l’actuació (abans 90%) i en
un nou un límit màxim de 3,50 euros/arna (abans 1,5 euros/arna).
La línia “Ajuts al sector apícola per pol·linització (POL)”,
inicialment no estava previst convocar-la, però s’ha pogut fer
gràcies a la transferència interna de 50.000€ de la Direcció
general de Medi Natural i Biodiversitat a la Direcció general
d’Agricultura i Ramaderia.



Actuacions relacionades amb la Vespa velutina. S’han tractat
d’aprofitar al màxim els recursos propis del Departament per
continuar amb la detecció de possibles anidaments de Vespa
Velutina i la prevenció de la seva propagació. Les principals
mesures de l’estratègia de lluita contra aquesta invasió són: la
detecció i destrucció dels nius, la lluita biològica, les campanyes
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de difusió i informació i l’estreta col·laboració entre les
associacions d’apicultors i les diferents Unitats del DAAM,
especialment el Cos d’Agents Rurals. S’ha editat una fitxa tècnica
que conté aspectes com l’origen, descripció de l’espècie, danys
que ocasiona i mitjans de lluita. S’ha constituït la Comissió
Tècnica de la Vespa Velutina que ha elaborat l’esborrany del
“Protocol d’actuacions a portar a terme durant el 2014 per
minimitzar els danys causats per Vespa velutina envers
l’apicultura i la biodiversitat”, que s’espera tenir tancat durant el
mes de febrer de 2014, per tal de poder fer la màxima difusió.


Actuacions relacionades amb l’abellarol, tenint en compte el difícil
equilibri que suposa el fet de cercar estratègies de control de
l’abellarol per compatibilitzar-lo amb la producció apícola, quan es
tracta d’una espècie protegida. S’han presentat els resultats dels
estudis “Projecció de l’abundància de l’abellerol a Catalunya”, i
“Interacció abellerol i assentaments apícoles. Mesures
experimentals 2012, Alt Empordà”, realitzats conjuntament amb el
Centre tecnològic forestal de Catalunya. Aquests estudis, es van
elaborar arran de la petició del sector de valorar de nou la
distribució de la presència de l’abellerol a Catalunya, a partir de la
qual es dissenyi un nou model d’abundància d’abellerol que
coincideixi amb la situació actual, atès que s’utilitza per al càlcul
de l’ajut destinat a compatibilitzar les activitats apícoles amb la
conservació de l’abellerol. Arran de l’estudi, s’ha pogut observar
un increment anual d’un 7% de mitjana a Catalunya .
Atenent a que els límits legals establerts per la normativa vigent
permeten la captura d’abellarols en petites quantitats (menys d’un
1% de la població), si es compleixen una sèrie de requisits, la
Subdirecció de Biodiversitat ha proposat fer una prova pilot en
diverses localitats, situades a zones amb elevada abundància
d’abellarol, complementant aquesta estratègia de lluita amb uns
sistemes de protecció dels ruscs mitjançant xarxes.



“Programa pilot de vigilància sanitària de les abelles” S’ha
finalitzat el programa establert per al període 2012-2013, amb la
realització de dues visites més aquest any i se li ha donat
continuïtat per al període 2013-2014, fent-se la primera visita a les
explotacions participants d’aquest nou període.



Sospita del possible abús de posició de domini de la distribució.
Arran de la demanda del sector, es va sol·licitar a l’Autoritat
Catalana de la Competència (ACCO) la seva col·laboració i
presència en la Taula Sectorial, amb l’objecte d’analitzar i
emmarcar les accions que poden portar-se a terme des de la
mateixa en relació a la demanda del sector de l’oli d’oliva,
motivada per la sospita d’un possible abús de posició de domini
per part de la distribució que es creu està afectant negativament
en el preu de l’oli d’oliva. Finalment, es va acordar que l’ACCO,
en estreta col·laboració amb el sector, endegaria un estudi de
promoció de la competència, semblant al que es va fer amb el
sector de la llet, però sense compromís en el temps, atès la gran
quantitat de temes que porta entre mans, que han de finalitzar
abans.

Oli d’oliva
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Pèrdua de renda de les explotacions d’oli els darrers anys. S’ha
analitzat la situació del sector de l’oli d’oliva, pel que fa a
producció, preus i consum, per tal de disposar de les dades
necessàries per avaluar la pèrdua de renda de les explotacions
d’oliveres observada en els darrers 13 anys. Preus que han estat
en declivi a partir del pic de 2006, amb una lleugera remuntada
els dos darrers anys 2012 i 2013, oscil·lant en el període 20072013 entre els 1,5 € i els 3,2 € el litre. Quant al consum per càpita
i el consum a les llars, s’ha observat un comportament d’estabilitat
a la baixa. Quant a la producció, per al període 2007-2012, s’ha
observat un pic màxim al 2010, un any molt dolent el 2011 similar
al 2007, i una recuperació al 2012, amb unes 27.300 TM,
estimant-se per la companya 2013-2014 una producció de
26.000TM.Pel que fa referència als ingressos bruts per hectàrea,
s’ha observat un comportament a la baixa des del 2007. Factors
com l’autorització de les barreges d’olis i l’augment de les
importacions d’olis a Catalunya (com les procedents de Tunis,
que només durant el primer semestre de l’any 2013 han estat en
la mateixa quantitat que tot l’any 2012) han estat claus en la
manca de recuperació del preu de l’oli d’oliva. Davant la petició
del sector, i amb la seva col·laboració, el DAAM s’ha compromès
a estudiar un seguit d’accions per ajudar-lo a sortir de la crisi
actual.



Presentació del “Pla de recuperació del sector oví/cabrum de
Catalunya”, amb les actuacions que s’han proposat i prioritzat des
dels diferents grups de treball, liderats per diferents direccions
generals del DAAM, en els que hi participen professionals del
sector i personal de l’administració. Entre les accions a
desenvolupar, en els àmbits definits de la professionalització,
comercialització, medi natural i biodiversitat, sanitat animal, ajuts i
simplificació administrativa, destaquen: formació als productors,
publicació de dossiers tècnics, campanyes de promoció de la carn
de xai, estudi de la viabilitat dels escorxadors mòbils de baixa
capacitat, foment de pastures per a la recuperació d’hàbitats,

Oví i cabrum

foment del programa de recolzament als ramats d’oví i cabrum
d’alta muntanya per a la prevenció dels possibles atacs d’ós bru i
llop, foment de la pastura per a la prevenció d’incendis, pla de
vigilància sanitària de la fauna salvatge, potenciació de la
simplificació administrativa, foment de la gestió telemàtica i
creació d’un observatori de l’oví i el cabrum.

Porcí


Adaptació de les explotacions porcines a la normativa de benestar
animal. L’impacte que ha tingut l’adaptació de les explotacions a
la nova normativa de benestar animal del sector porcí, ha fet que,
a Catalunya, hagin estat objecte d’aquesta aplicació les 1.135
explotacions de reproductores porcines, amb un cens de quasi
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mig milió de truges, més les 4.455 explotacions d’altres
orientacions productives, de les quals 4.190 són d’engreix amb un
cens de 4.679.945 caps, que tenim ubicades a Catalunya. Els
auditors de benestar animal (ABA),juntament amb els serveis
veterinaris oficials, durant l’ any 2013, han efectuat 891 visites a
les explotacions per comprovar el grau d’adaptació de les granges
porcines de reproductores de Catalunya.
Tenint en compte que Catalunya és la primera comunitat
autònoma en cens de porcí (25%) i en producció de carn de porc
(40%), que el porcí és la base de la indústria càrnia catalana
(principal indústria dels sector agroalimentari) i que Catalunya
exporta un 65% de la producció porcina, l’adaptació de les
explotacions catalanes a la normativa de benestar animal cobra
especial rellevància en el sector porcí català. Per tot això, el
DAAM va promoure una sèrie de mesures per facilitar i garantir
aquesta adaptació, en diversos àmbits, com són: els ajuts a
inversions i préstecs bonificats, l’elaboració de criteris tècnics i
d’un full de ruta, formació específica, i altres mesures
complementàries que inclouen certes iniciatives legislatives i
mesures de coordinació administrativa.


Enregistrament dels moviments del bestiar porcí i gestió
telemàtica amb la finalitat de tenir un bon control sanitari, ja que
es garanteix la traçabilitat i, per tant la seva localització i control
en un moment donat. Des del DAAM s’ha impulsat la gestió
telemàtica, que permet agilitar i facilitar les comunicacions que
han de fer els ramaders a l’administració, relacionades amb el
moviment del bestiar i d’altres inherents a les seves explotacions,
diversificant d’aquesta manera les vies de comunicació entre les
parts. Així es dóna, per una banda, la possibilitat als ramaders
d’intervenir directament en la gestió de les seves explotacions,
procurant un estalvi de temps i de desplaçaments a les oficines
comarcals i, per altra, donar compliment íntegre a la normativa
actual referent a la traçabilitat animal, concretament a la que fa
referència al Registre de moviments de bestiar, regulat pel RD
728/2007.



Sistema de pesatge, classificació i marcatge de canals porcines
(SIPCAP ): S’està treballant en el desenvolupament d’una prova
pilot per endegar el sistema SIPCAP als escorxadors porcins que
estan obligats a comunicar les dades establertes al Sistema. En el
disseny del Sistema han participat tant el sector productor com el
sector de la indústria de la carn en el marc de la Comissió Gestora
del Sistema de Pesatge, Classificació i Marcatge de les Canals
Porcines (SIPCAP), que s’ha reunit 4 vegades en el decurs del
2013 (reunions tècniques i de la Comissió).
D’altra banda, s’ha continuat amb les actuacions previstes al pla
de control de classificació de canals de porcí, que ha suposat la
realització de 65 visites de control als 21 escorxadors de porcí de
Catalunya que entren dins de l’àmbit del pla de controls des de
que es van iniciar a l’abril de l’any 2012. Les tasques de control
s’han centrat, fonamentalment, en comprovar com es presenten
les canals per al seu pesatge i classificació, com es pesen
(balances verificades i calibrades, registre de les pesades, etc.) i
com es classifiquen (ja sigui amb sondes manuals, o bé amb
sondes automàtiques). També es comproven que les
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comunicacions de les dades de pesatge i classificació de les
canals, que els escorxadors han de fer arribar als operadors que
procedeixen al sacrifici dels seus animals, es corresponen amb la
realitat, amb l’objectiu de garantir la transparència i l’equitat en les
transaccions comercials.

Producció agroalimentària ecològica


S’ha analitzat l’estat de desenvolupament del Programa de
foment de la producció agrària ecològica 2012-2014, que va ser
presentat pel Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural el passat mes de maig de 2012. Dit
programa conté un conjunt d’actuacions destinades a la promoció
de les produccions i el consum dels aliments ecològics i
s’estructura en 3 eixos: el foment de les produccions, el foment de
la comercialització i el foment del consum.
Aquest any 2013 destaquen dues actuacions: per un costat, la
Llotja PAE, un mercat virtual a l'engròs de compra i venda de
productes i d'oferta de serveis relacionats amb l’agricultura
ecològica: productes frescos, elaborats, llavors, maquinària,
insums, banc de terres, escorxadors i sales de desfer, assessoria,
etc.; per un altre costat, la primera edició de la Setmana Bio, que
es va celebrar del 26 d'abril fins al 4 de maig. Durant aquesta
Setmana de promoció dels aliments ecològics s’han fet més de 90
activitats arreu de Catalunya, totes organitzades per diferents
actors del sector. L’any 2014 es preveu que tingui lloc la segona
edició d’aquesta setmana, concretament del 30 de maig al 8 de
juny.
Actualment el sector compta a Catalunya amb més de 100.000 ha
certificades i gairebé 2.500 operadors



L’activitat d’inspecció del Consell Català de la Producció Agrària
Ecològica (CCPAE) durant el 2013, s’ha concretat en un total de
2.972 inspeccions, de les quals: 565 van ser visites d’inscripció;
307, d’ampliació; 1.969, de seguiment; 113, aleatòries; i 18,
dirigides. A data de 31 de desembre del 2013, constaven inscrits
al registre del CCPAE un total de 2.470 operadors. Es van
formalitzar un total de 509 noves inscripcions i 295 ampliacions.
Destaquen les 144 inscripcions en vinya, i les 184 en olivera.



Autoritzacions de producte: Durant l’any 2013, l’Àrea de
Certificació del CCPAE va autoritzar un total de 6.186 productes.



S’ha analitzat el balanç del “Programa de suport al sector
vitivinícola 2008-2013”, centrant-se en les tres mesures que més
incidència tenen a Catalunya que són: els plans de
reestructuració i/o reconversió de la vinya, l’ajut a la informació i
promoció de vi en mercats de tercers països i l’ajut a la destil·lació

Vinya i vi
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dels subproductes de la vinificació.
Respecte als plans de reestructuració i reconversió de la vinya,
destaca el bon desenvolupament a Catalunya pel fet que els
7.238.229 € assignats inicialment a la campanya 2012/2013, i
gràcies al sistema de bestretes implementat pel DAAM que
permet una gestió molt àgil de les sol·licituds, s’han convertit en
13.757.951€ al final de la campanya, fent que sigui la segona
comunitat autònoma que més fons ha rebut després de CastellaLa Manxa.


S’ha presentat el nou “Programa de suport al sector vitivinícola
2014-2048”, analitzant-se la fitxa financera, els nous plans de
reestructuració i la nova línia d’inversions destinada a les PIMES i
empreses intermèdies de menys de 750 treballadors o de menys
de 200 milions d’euros de volum de negoci del sector vitivinícola,
en la qual el DAAM confia que tingui un millor funcionament que
l’anterior, el finançament de la qual va íntegrament a càrrec del
FEAGA.



S’ha seguit amb l’esforç d’acostament dels dos sistemes
d’informació que disposa el DAAM referents als productors
vitivinícoles, DUN i Registre vitivinícola de Catalunya, motiu pel
qual es va decidir que tots els productors declaressin la DUN al
2013, i així poder contrastar les dades existents als dos sistemes i
fer les correccions oportunes de cara a l’aplicació de la nova PAC.



Al 2013, s’han convocat els 360 hectàrees de drets de la reserva
de Catalunya.

.
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COL·LABORACIONS

D’altra banda, cal destacar la continuació de l’Àrea de Taules
Sectorials en projectes que es lideren des d’altres direccions
generals, però en els que la participació i aportació tècnica ha estat i
és molt dinàmica.
Com a exemples més destacables estarien els següents:
-

Funció coordinadora en l’elaboració del Pla de recuperació del
sector oví /cabrum de Catalunya, i seguiment dels grups de
treball creats per a l’anàlisi de les accions a emprendre, amb
varies reunions amb el sector i amb les diferents Unitats del
DAAM.

-

Funció coordinadora del Grup de Treball de l’OCM del sector
de las Fruites i Hortalisses, amb la realització de quatre
reunions fins elaborar el “Document de posicionament de
Catalunya sobre la proposta de reforma de l’OCM de les fruites i
hortalisses en relació al sector de la fuita dolça”

-

Funció coordinadora de la Comissió Gestora del Sistema de
Pesatge, Classificació i Marcatge de Canals Porcines
(SIPCAP), amb la preparació i participació de quatre reunions
(tècniques i de la Comissió)

-

Participació en la Comissió de Seguiment de la reforma de la
PAC i en l’elaboració del document de posicionament oficial
del DAAM davant la reforma.

Finalment, cal destacar també com una de les tasques importants de
coordinació interna i projecció exterior envers els sectors afectats,
les consultes sobre propostes de normatives que es vehiculen
des de totes les Direccions generals a través de l’Àrea de Taules
Sectorials.
Així, durant el 2013 s’han efectuat un total de 71 consultes de
propostes jurídiques al sector (Ordres, Decrets, Reials Decrets,
Protocols, etc.).
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ANNEX 1
Relació de les Taules Sectorials Agràries i altres reunions derivades durant l’any 2013

Taula Sectorial Agrària dels Citrics
Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

TAULA

Cítrics

DATA

PUNTS ORDRE DEL DIA
1.

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

2.

Mesures reactivació pel sector dels
cítrics

3.

Pla estratègic per a la recerca,
Innovació i transferència
Agroalimentària

4.

Torn obert de paraules

29.07.2013

Taula Sectorial Agrària dels Fruits Secs
Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

TAULA

Fruits Secs

DATA

01.07.2013

PUNTS ORDRE DEL DIA
1.

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

2.

Ajuts fruits de closca

3.

El futur de les mesures de suport

4.

Torn obert de paraules
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Taula Sectorial Agrària de la Flor i Planta Ornamental
Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

TAULA

DATA

PUNTS ORDRE DEL DIA
1.

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

2.

Nova ordre d’ajut i regulació de les ADV

3.

Sanitat Vegetal:

25.07.2013

Flor i Planta Ornamental

-

Nova normativa: desenvolupament
del nou decret d’ús sostenible

-

Situació actual del Foc Bacterià i
afectacions al sector viversita

-

Noves Plagues: Anoplophora i
altres

4.

Nova normativa de vivers: Decret 131/2012
i Reglament

5.

Situació del Projecte Viles Florides

6.

Catàleg Espècies Exòtiques Invasores

7.

Presentació de l’estudi de recollida
d’aigües pluvials del maresme, realitzat pel
DAM

8.

Presentació del Pla estratègic de Recerca,
Innovació i Transferència agroalimentària
de Catalunya 2013-2020

9.

Torn obert de paraules

_____________________________________

03.12.2013

1.

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

2.

Presentació del Pla estratègic de la Flor i
Planta Ornamental

3.

Torn obert de paraules
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Taula Sectorial Agrària de la Fruita dolça
Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

TAULA

DATA

05.03.2013

PUNTS ORDRE DEL DIA
1.

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

2.

Patògens de quarantena: Campanya 2013

3.

Anàlisis de la proposta de la reforma de la
OCM de la fruita i hortalisses

4.

Torn obert de paraules

1.

Aprovació, si escau, de l’acta anterior

2.

Presentació del document de
posicionament de Catalunya sobre la
proposta de reforma de la OCM del sector
de les fruites i hortalisses

3.

Foc bacterià i altres patògens de
quarantena: situació actual i mesures de
lluita

4.

Nova ordre d’ajut i regulació de les ADV

5.

Pla estratègic en Recerca, Innovació i
Transferència agroalimentària de Catalunya
2013-2020

6.

Torn obert de paraules

1.

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

2.

Balanç de la campanya 2013

3.

Foc bacterià:

Fruita dolça

16.07.2013

15.11.2013

a.

Anàlisis de la situació actual

b.

Estratègies futures de lluita

4.

Congrés internacional SmartFruit
(Barcelona 2/4 de febrer de 2014)

5.

Torn obert de paraules
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Taula Sectorial Agrària de l’Horta
Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

TAULA

Horta

DATA

PUNTS ORDRE DEL DIA
1.

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

2.

Sanitat Vegetal:
-

Implantació de la Directiva d’Ús
sostenible de productes fitosanitaris

-

Utilització de productes fitosanitaris
en cultius menors

3.

Catàleg de varietats locals d’interès agraris
de Catalunya

4.

Impacte de la reforma de la PAC 2014-2020
en el sector de l’horticultura

5.

Venda de Proximitat

6.

Formació, recerca i transferència
tecnològica:

10.12.2013

7.

-

Pla estratègic de Recerca, Innovació
i Transferència Agroalimentària de
Catalunya 2013-2020

-

Emprenedoria en horticultura

Torn obert de paraules
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Taula Sectorial Agrària de la Mel
Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

TAULA

Mel

DATA

PUNTS ORDRE DEL DIA
1.

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

2.

Actuacions de suport en l’àmbit analític
(qualitat de la mel)

3.

Decret de venda de Proximitat

4.

Ajuts al sector apícola

07.05.2013

a. Situació dels pagaments
convocatòries anteriors

de

b. Previsió del 2013
5.

Actuacions complementaries
apícola

al sector

a. Abellarol: presentació dels resultats
dels estudis realitzats i futures
estratègies
b. Informació relacionada
Vespa Velutina
6.

amb

Torn obert de paraules
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Taula Sectorial Agrària de l’Oli d’oliva
Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

TAULA

Oli d’oliva

DATA

08.10.2013

PUNTS ORDRE DEL DIA
1.

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

2.

Situació i perspectives de l’assegurança de
l’oliva

3.

Anàlisis de la pèrdua de renda de les
explotacions d’oli els darrers anys

4.

Tractament del possible abús per domini de
la distribució, paper de l’Autoritat Catalana
de la Competència

5.

Possibles repercussions de la reforma de la
PAC al sector, i tractament especial de les
zones de baix rendiment

6.

Informació i posicionament del DAAM
davant la petició d’assaig de mosques
transgèniques a Catalunya

7.

Presentació del Pla estratègic en Recerca,
Innovació i Transferència agroalimentària
de Catalunya 2013-2020

8.

Torn obert de paraules

Taula Sectorial Agrària de l’Oví i el cabrum
Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

TAULA

Oví i cabrum

DATA

12.03.2013

PUNTS ORDRE DEL DIA
1.

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

2.

Presentació del Pla de Recuperació del
Sector Oví /Cabrum de Catalunya

3.

Torn obert de paraules
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Taula Sectorial Agrària del Porcí
Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

TAULA

DATA

PUNTS ORDRE DEL DIA
1.

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

2.

Seguiment de l’adaptació de les
explotacions porcines a la normativa de
benestar Animal

3.

Gestió Telemàtica del moviment del porcí

4.

Prova Pilot SIPCAP (Sistema
d’identificació, classificació i pesatge de
les canals porcines)

5.

Torn obert de paraules

1.

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

2.

Seguiment de l’adaptació de les
explotacions porcines a la normativa de
benestar animal

3.

Informació sobre el projecte de decret
d’ordenació de les explotacions ramaderes

4.

Informació sobre la Missió dels Serveis
Veterinaris de la Delegació Unió Duanera

5.

Ajuts a les explotacions porcines per a
l’adaptació de la normativa de benestar
animal

6.

Presentació del Pla de Recerca, Innovació
i Transferència agroalimentària de
Catalunya 2013-2020

7.

Torn obert de paraules

19.04.2013

Porcí

14.10.2013
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Taula Sectorial Agrària de la Producció Agrària Ecològica
Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

TAULA

Producció Agrària Ecològica

DATA

10.07.2013

PUNTS ORDRE DEL DIA
1.

Aprovació si escau de l’acta de la reunió
anterior

2.

Estat de desenvolupament del Programa
de foment de la PAE 2012-2014 (actuacions
del darrer any i previsions de futur)

3.

Estat de la proposta del nou PDR 20142020 pel que fa a la PAE

4.

Sistema de control i certificació de la
producció ecològica a Catalunya, situació
actual i perspectives de futur

5.

Torn obert de paraules

Taula Sectorial Agrària de la Vinya i el vi
Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

TAULA

Vinya i el Vi

DATA

PUNTS ORDRE DEL DIA
1.

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

2.

Balanç programa suport al sector vitivinícola
2008-2013

3.

Nou programa de suport al sector
vitivinícola 2014-2018

07.11.2013

a.

Fitxa financera

b.

Mesura d’inversions en el sector
vitivinícola

c.

Plans de reestructuració

4.

Ajuts directes en el marc de la nova PAC

5.

DUN-RVC

6.

Drets de la reserva

7.

Nou sistema d’autoritzacions de plantacions
de la vinya

8.

Balanç verema 2013

9.

Congrés internacional SmartFruit
(Barcelona 2/4 de febrer de 2014)

10. Torn obert de paraules
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Altres reunions derivades de les relacions professionals

REUNIO
PLA DE DONES DEL MON RURAL
I MARITIM

GRUP DE TREBALL OCM SECTOR
FRUITES I HORTALISSES

DATA
31 d’octubre
18 de desembre

NOMBRE

2

18 d’abril
8 de maig
22 de maig
12 de juny

4

FOC BACTERIÀ

28 de novembre

1

CATÀLAEG ESPANYOL D’ESPECIES
EXOTIQUES INVASORES

29 de novembre

1

PLA DE RECUPERACIÓ DEL SECTOR
OVI I CABRUM DE CATALUNYA
(Coordinació)

18 d’abril
7 de maig
10 de maig
16 d’octubre
23 de desembre

GRUPS DE TREBALL PLA
DE RECUPERACIÓ OVÍ/CABRUM

5

varies

ESCOLA DE PASTORS

11 de juny

1

PLANTES DE COGENERACIÓ

29 de novembre

1

COMISSIO GESTORA SIPCAP

14 de maig

1

GRUP GESTIÓ CADAVERS

6 de juny
10 de juliol
18 de desembre

3

El document està subjecte a la llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 3.0 Espanya
de Creative Commons. Així doncs, obliga a citar la font original; no permet obtenir retribució a canvi de
distribuir el document, i tampoc permet alterar-la (cal respectar-ne la integritat).
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. (info.daam@gencat.cat)
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