NOTA DE PREMSA

JARC reitera al DAAM la necessitat d’establir un sistema
de gestió de la retirada d’animals morts més eficient
•

L’organització reconeix l’esforç per a rebaixar les assegurances de retirada de cadàvers,
fetes per l'Administració catalana i estatal, però reclama una revisió general del sistema.

•

Segons JARC, és indispensable repensar el funcionament del sistema de recollida de
cadàvers per reduir els costos, optimitzar els recursos, garantir una menor dependència
del suport públic i una reducció de la despesa per als ramaders.

L’organització va traslladar al Departament d’Agricultura, durant la Comissió de seguiment
de Cadàvers en què es presentava el Pla per al 2014, la seva decepció pel fet que no s’ha
dut a terme l’estudi exhaustiu del sistema de recollida de cadàvers, tal com es va demanar
des del conjunt del sector ramader.
L’any passat, i davant l’increment desmesurat del cost que el productor havia d’abonar per
l’assegurança de retirada de cadàvers, el sector va traslladar a l’Administració una llista de
peticions i propostes. Entre aquestes, hi figuraven la d’analitzar tot el sistema de recollida de
cadàvers i la de fer contractes més llargs amb les empreses de recollida, factors clau per a
reduir els costos, optimitzar els recursos, garantir una menor dependència del suport públic i
reduir la despesa que han de fer els ramaders.
JARC recorda que el sistema de recollida de cadàvers és clau per a la sanitat de les
explotacions ramaderes i la prevenció i lluita envers malalties animals de fàcil contagi, que
en alguns països duen de corcoll productors i autoritats.
Pel que fa a l’impacte del Pla 2014, d’aplicació a partir de l’1 de juny, JARC valora l’esforç
que s’ha fet per a atendre la reivindicació de rebaixar el cost per al ramader, incrementant
en general el suport públic. Així, la major part de sectors ramaders veuran com els imports a
què han de fer front disminueixen. El cas més significatiu és el de les explotacions porcines de
mares, que poden tenir reduccions d’un 48%, gràcies entre altres, a les negociacions
realitzades pels representants del porcí de JARC.
D’altra sectors ramaders, com el de gallines ponedores tindran un lleuger augment, mentre
que el boví de llet patirà un increment significatiu fruit de la revisió de les primes en base a la
sinistralitat sectorial. A les xifres generals, caldrà aplicar els bonus-malus corresponent a cada
explotació concreta.
L’organització també considera positiu que es redueixi el cost al productor en cas que
disposi i utilitzi contenidors refrigerats, permetent un espaiament de les recollides. No obstant,
també s’ha exposat al DAAM que ni totes les explotacions en disposen o que, en alguns
sectors ramaders o territoris, no se’n podrà disposar per les característiques pròpies de
l’espècie o, com a la muntanya, per la manca d’energia per a fer-los funcionar.
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L’organització reitera que troba imprescindible conèixer-ne els punts crítics, valorar
alternatives per a la seva optimització, i la possibilitat d’un marc contractual per a les
empreses de retirada que possibiliti un menor cost. Únicament d’aquesta manera serà
possible millorar-lo i evitar que el cost es dispari davant emergències o restriccions
pressupostàries públiques.

Per més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres:
•

Jaume Bernis, Cap sectorial del porcí de JARC i representant de l'organització a les
reunions amb l'Administració: Tel. 649 193 575

Lleida, 30 de maig de 2014
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