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1. Introducció 
 

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha promogut la redacció 

d’un document de treball anomenat “Bases per al desenvolupament d’un Pla 

Estratègic de la Ramaderia Extensiva a Catalunya 2021-2030". 

El document recull un primer esborrany tècnic de per on pot anar el futur Pla Estratègic 

i un diagnòstic preliminar sobre la situació de la ramaderia extensiva a Catalunya. 

També incorpora els criteris de disseny d’un ampli procés de participació i algunes 

accions que dins d’un programa pilot ja es podrien posar en marxa durant el 2021. 

Al llarg del 2021 , concretament passat l’estiu, s’ha impulsat un procés participatiu 

per contrastar el document i millorar-lo en tots aquells aspectes que se’ls hagi pogut 

passar per alt a l’equip redactor. 

El procés participatiu es va iniciar el 20 de setembre amb una sessió informativa (es pot 

visualitzar la gravació de la sessió al següent enllaç: 

https://participa.gencat.cat/processes/PEREC/f/3273/. 

 

Aquest informe recull resum les aportacions fetes durant la quarta sessió participativa 

per eixos, en aquest cas, la corresponent a l’eix transversal 1. Es va celebrar per 

videoconferència. 

 

  

https://participa.gencat.cat/processes/PEREC/f/3273/
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2. Desenvolupament de la sessió 
 

Aquesta sessió participativa va tenir lloc el dia 20 de desembre de 2021, de 18 a 20 

hores, per videoconferència, a través de la plataforma zoom. 

 

Els objectius d’aquesta sessió eren, bàsicament, els següents: 

• Perfilar les línies estratègiques del PEREC. 

• Completar el ventall de possibles mesures.. 

 

Per assolir aquests objectius, es va seguir aquest ordre del dia: 

 

 

 

 

3. Assistents 
 

Van assistir un total de 16 persones, 7 del sector ramader, 4 de l’Administració, 1 de 

recerca i 4 de l’organització. 

 

Per part de l’organització, van acompanyar la sessió Laia Batalla i Maria Diaz de 

Quijano, de l’Escola de Pastors de Catalunya. La conducció de la sessió la van realitzar 

Xavier Carbonell i Mar Fábregas (de l’equip d’Arc Mediació Ambiental). 
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4. Resultats de la sessió 
 

Es va lliurar a totes les persones assistents un document amb les accions proposades 

a les sessions territorials organitzades en línies estratègiques, com a punt de partida pel 

debat. Aquesta síntesi s’adjunta com annex 1. Es van distribuir en diferents grups. En 

cada grup, havien de debatre sobre una o dues línies estratègiques, sent les línies les 

següents: 

1. T1.1. Adaptar les polítiques públiques a la realitat de la Ramaderia Extensiva 

2. T1.2. Fomentar la coordinació entre diferents administracions i nivells 

administratius (europeu, estatal, regional i local) en aspectes relacionats amb la 

ramaderia extensiva 

3. T1.3. Assegurar la participació real i efectiva del sector productiu i la societat 

civil en relació amb la ramaderia extensiva 

4. T1.4. Promoure el teixit associatiu i la vertebració del sector ramader extensiu 

5. T1.5. Espais permanents de debat i participació 

6. T1.7. Disminuir la càrrega burocràtica a la que es troba sotmesa la ramaderia 

extensiva 

 

 

Per cada línia estratègica, i després del debat en grups i plenari, aquestes son les 

aportacions recollides: 

 

 

4.1. LE T1.1. Adaptar les polítiques públiques a la realitat 
de la Ramaderia extensiva 
 

• Sobre les accions proposades a les sessions territorials: 

Aquestes eren les accions que s’havien proposat a les sessions territorials 

relacionades amb aquesta línia estratègica1: 

 
1 Es tracta de mesures que en alguns casos agreguen propostes fetes a diferents sessions 

territorials, al tractar-se d’actuacions similars. 



Resum sessió 4 Eixos 

Eix T1_Participació i governança 20 /12/ 2021 

 

 

 

- 7 - 

T1.1.1. Flexibilització i simplificació del paquet higiènic-sanitari (possibilitat equipaments de 
transformació compartits, diferenciació respecte a la ramaderia intensiva, 
contemplar especificitats territorials, de tamany i tipus d’explotació,...). 

T1.1.2. Revisió de l’esborrany de la llei de protecció i drets dels animals (AGE) per tal que 
no suposi una amenaça per a la ramaderia extensiva i el risc de desaparició del 
sector. 

T1.1.3. Establiment de prioritat a la ramaderia extensiva a les polítiques públiques. 

 
 

Durant la sessió, es van fer les següents aportacions a aquestes accions: 

Codi Acció Aportació/suggeriment 

T1.1.1. • Ampliar l’objectiu d’aquesta mesura a la transformació a 
l’explotació, simplificant els requisits pels petits 
elaboradors. 

T1.1.2. • S’hauria de matissar una mica la redacció ja que considerar 
aquesta llei com una amenaça és molt extrem. 

• Revisar que no sigui una altra la llei que està perjudicant la 
ramaderia extensiva. En concret, es parla de la llei de 
protecció i drets dels animals, on es diu que no es pot 
deixar un dia sol un animal. 

 

• Noves accions: 

A continuació apareixen les accions noves proposades durant els debats en 

aquesta sessió i que encaixarien dins d’aquesta línia estratègica: 

1. Derivada de l’acció T1.1.2., es podria plantejar una acció de visibilització de 

la compatibilitat de les condicions de la ramaderia extensiva i el benestar 

dels animals. 

2. Establir polítiques publiques per garantir explotacions extensives de boví de 

petita i mitjana capacitat que puguin garantir una gestió adequada del 

territori. Ens trobem amb una disminució d’explotacions de boví extensiu 

però amb un major número de caps, que difícilment poden gestionar el 

territori i ho compensen agafant cada cop més terres.  

3. Recuperar la figura dels escorxadors municipals com a serveis bàsics en 

zones de ramaderia extensiva, especialment en zones de baixa densitat de 

població. 

4. Adaptació d’altres polítiques públiques, més enllà de les de caràcter sectorial 

d’agricultura i ramaderia. Fonamentalment, es refereix a les polítiques 

urbanístiques, ja que afecten molt a la ramaderia. 
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4.2. LE T1.2. Fomentar la coordinació entre diferents 
administracions i nivells administratius (europeu, 
estatal, regional i local) en aspectes relacionats amb la 
ramaderia extensiva 
 

• Sobre les accions proposades a les sessions territorials: 

En aquest cas, no hi havia cap acció derivada de les sessions territorials que 
encaixés dins d’aquesta línia estratègica. 
 

• Noves accions: 

A continuació apareixen les accions noves proposades durant els debats en 

aquesta sessió i que encaixarien dins d’aquesta línia estratègica: 

5. Establiment de mecanismes per facilitar els tràmits en que intervenen 

administracions diferents (per exemple DACC-CAR, DACC-Adm. Local...). 

S’explica que si es vol fer transhumància a peu, s’ha de parlar amb molts 

organismes (mossos, ajuntaments, agents rurals...). 

6. Establiment de mecanismes de coordinació amb administració local (tècnics 

ajuntaments, urbanisme, ....) per a que integrin la component de la ramaderia 

extensiva a els decisions finals. 

7. Creació d’un espai o d’un òrgan de debat entre administració i l’entitat 

representativa de la ramaderia extensiva de Catalunya, per tractar 

exclusivament els problemes del sector. En general, es tracten els temes de 

la ramaderia extensiva dins d’altres espais de debat i reflexió. 

8. Creació de l’oficina de la ramaderia extensiva, com un òrgan de consulta i 

resolució de dubtes que es puguin plantejar per part de ramaders, 

ajuntaments i altres organismes. Hauria de ser un espai de referència per 

donar suport als diferents actors implicats. Es posa com exemple equivalent 

les oficines de la fertilització que existeixen. Aquest tipus de servei públic és 

molt important especialment en el cas de petits municipis, amb menys 

recursos tècnics disponibles. 
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4.3. LE T1.3. Assegurar la participació real i efectiva del 
sector productiu i la societat civil en relació amb la 
ramaderia extensiva 
 

• Sobre les accions proposades a les sessions territorials: 

Aquestes eren les accions que s’havien proposat a les sessions territorials 

relacionades amb aquesta línia estratègica2: 

T1.3.1. Millora de les vies de comunicació cap al sector de la ramaderia extensiva per 
garantir la participació de les persones implicades en aquest procés i d’altres 
relacionats (ex. espais adreçats a ramaders de més de 70 anys) 

T1.3.2. Incorporació de nous actors com agents actius en la ramaderia extensiva (propietat 
forestal – pública i privada-) o per impulsar iniciatives conjuntes (ex. sector 
ambientalista) 

T1.3.3. Consolidació de places de tècnics de les associacions ramaderes, per dinamitzar 
el sector, cercar subvencions i projectes, treballar amb l'administració i ajudar a la 
transferència tecnològica 

 
 

Durant la sessió, es van fer les següents aportacions a aquestes accions: 

Codi Acció Aportació/suggeriment 

T1.3.1. • Es proposa la següent redacció: 
Millora de les vies de comunicació cap al sector de la 
ramaderia extensiva per garantir la fluïdesa i l’efectivitat de 
les accions i informació generada per l’Administració cap a 
les persones implicades en aquest procés. Especial cura 
per a ramaders de més de 70 anys o que no dominin espais 
telemàtics. 

T1.3.2. • Es proposa la següent redacció: 
Incorporació de nous actors com agents actius en la 
ramaderia extensiva (propietat forestal – pública i privada-
) o per impulsar iniciatives conjuntes (ex. sector de la 
conservació, ambientalista). 

• Tenir en compte l’aliança pastoral com a centre 
especialitzat i de governança compartida, així com 
l’aplicació de models europeus que ja funcionen i que 
l’aliança està replicant. 

T1.3.3. • Es proposa la següent redacció: 
Consolidació de places de tècnics de les associacions 
ramaderes, per dinamitzar el sector, cercar subvencions i 
projectes, treballar amb l'administració i ajudar a la 
transferència tecnològica. Nous ajuts per associacions, 

 
2 Es tracta de mesures que en alguns casos agreguen propostes fetes a diferents sessions 

territorials, al tractar-se d’actuacions similars. 
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condicionat a un sector cohesionat i a la creació de teixit 
professional o xarxa. 

• Es comparteix la necessitat i importància de tenir tècnics, 
però el més important és que el sector es cregui la 
necessitat d’associar-se. Per tant, es podria posar un 
condicionant (a l’hora d’ajudar a la contractació de tècnics) 
relatiu a la cohesió del sector. 

• Sinèrgia amb l’aliança pastoral com a node de xarxa. 

 

• Noves accions: 

A continuació apareixen les accions noves proposades durant els debats en 

aquesta sessió i que encaixarien dins d’aquesta línia estratègica: 

9. Ajuts derivades del PDR per poder professionalitzar el sector de la ramaderia 

extensiva. 

 

4.4. LE T1.4. Promoure el teixit associatiu i la vertebració 
del sector ramader extensiu 
 

• Sobre les accions proposades a les sessions territorials: 

Aquestes eren les accions que s’havien proposat a les sessions territorials 

relacionades amb aquesta línia estratègica3: 

T1.4.1. Reconeixement i enfortiment de l'Aliança pastoral com a òrgan de governança de 
la ramaderia extensiva. 

T1.4.2. Promoció de dinàmiques territorials que empoderin als actors locals per donar 
empenta a les solucions al sector de la ramaderia extensiva tenint en compte les 
característiques diferencials de cada territori. 

 
 
 

Durant la sessió, es van fer les següents aportacions a aquestes accions: 

Codi Acció Aportació/suggeriment 

T1.4.1. • Es proposa la següent redacció: 
Reconeixement i enfortiment de l'Aliança pastoral com a 
òrgan de governança i centre especialitzat de la ramaderia 
extensiva. 

 
3 Es tracta de mesures que en alguns casos agreguen propostes fetes a diferents sessions 

territorials, al tractar-se d’actuacions similars. 
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• Agents implicats: aliança pastoral, que aglutina en xarxa 
una alta diversitat d’agents civils i de l’administració. 

• Es necessita un interlocutor de la Ramaderia extensiva per 
avançar amb l’administració. Representada per ella 
mateixa versus taules sectorials. Definició de l’estructura 
de governança amb l’Administració 

T1.4.2. • Es proposa la següent redacció: 
Promoció de dinàmiques territorials que empoderin als 
actors locals per donar empenta a les solucions al sector 
de la ramaderia extensiva tenint en compte les 
característiques diferencials de cada territori. Tothom se 
senti representat. Processos participatius com a base de 
treball estable, dins de T1.4.1 

 

• Noves accions: 

A continuació apareixen les accions noves proposades durant els debats en 

aquesta sessió i que encaixarien dins d’aquesta línia estratègica: 

10. Definició de la governança compartida de l’òrgan representatiu de la 

ramaderia extensiva (l’aliança pastoral o un altra entitat) i l’administració. En 

aquesta acció, també haurien d’estar implicades les Organitzacions 

professionals agràries. 

 

4.5. LE T1.5. Espais permanents de debat i participació 
 

• Sobre les accions proposades a les sessions territorials: 

Aquestes eren les accions que s’havien proposat a les sessions territorials 

relacionades amb aquesta línia estratègica4: 

T1.5.1. Eines per a que el sector de la ramaderia extensiva pugui participar en el 
planejament territorial (PDR, POUM, PDU,…) 

T1.5.2. Creació d'una app on es pugi votar decisions importants que afectin al sector de la 
ramaderia extensiva 

T1.5.3. Aplicació de normes de gestió i ús de les pastures, a través de la creació de juntes 
de pasturatge 

 
 

Durant la sessió, es van fer les següents aportacions a aquestes accions: 

 
4 Es tracta de mesures que en alguns casos agreguen propostes fetes a diferents sessions 

territorials, al tractar-se d’actuacions similars. 
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Codi Acció Aportació/suggeriment 

T1.5.1. • Es proposa la següent redacció: 
Eines per a que el sector de la ramaderia extensiva pugui 
participar en el planejament territorial (PDR, POUM, 
PDU,…): Aliança Pastoral ja existeix, i ja està pensada com 
a òrgan que interlocuta amb l’Administració. 

T1.5.2. • Es proposa la següent redacció: 
Creació d'una app on es pugi votar decisions importants 
que afectin al sector de la ramaderia extensiva. Eina de 
governança participativa. 

T1.5.3. • Es proposa la següent redacció: 
Aplicació de normes de gestió i ús de les pastures, a través 
de la creació de juntes de pasturatge. 

• Seria una acció molt específica pel cas dels comunals. 

 

4.6. LE T1.7. Disminuir la càrrega burocràtica a la que es 
troba sotmesa la ramaderia extensiva  
 

• Sobre les accions proposades a les sessions territorials: 

Aquestes eren les accions que s’havien proposat a les sessions territorials 

relacionades amb aquesta línia estratègica5: 

T1.7.1. Finestra única administrativa 

T1.7.2. Eines de comunicació i acompanyament per dur a terme les tasques administratives 
i tecnològiques, que eviti duplicitats de les tasques i que faciliti la utilització dels 
nous aplicatius (com ara el GTR, Gestió Telemàtica Ramadera). 

 

Durant la sessió, es van fer les següents aportacions a aquestes accions: 

Codi Acció Aportació/suggeriment 

T1.7.1. • En tot cas, seria més personalitzat establir una finestra 
única empresarial (FUE) especifica pel sector ramader. 

T1.7.2. •  

 

• Noves accions: 

 
5 Es tracta de mesures que en alguns casos agreguen propostes fetes a diferents sessions 

territorials, al tractar-se d’actuacions similars. 
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A continuació apareixen les accions noves proposades durant els debats en 

aquesta sessió i que encaixarien dins d’aquesta línia estratègica: 

11. Eliminació del format paper de les “guies” de moviment de bestiar (equí, boví 

i oví) perquè tingui format telemàtic. 

12. Creació, a les oficines comarcals, punts d’acompanyament continu pels 

tràmits telemàtics (formació o mancances permanents d’eines 

informàtiques, cobertura,...), per a que després els ramaders puguin fer-los 

de forma autònoma o per a que es pugui fer quan hi ha dificultats tècniques 

al domicili del ramader (ex. internet deficient). 

 

 

5. Priorització de les línies estratègiques 
 

Abans de finalitzar la sessió, es va demanar a les persones participants que ens 

ordenessin les línies estratègiques d’aquest eix en funció del grau d’importància. 

Aquests son els resultats: 

 

 

 

20 de desembre de 2021 


