opinió

El monstre de la burocràcia
La burocràcia en el sector primari s’emporta temps, diners i energies de pagesos i
pageses. El grup de Ramaderes de Catalunya ha denunciat la situació a partir d’un
exemple concret: els passos a seguir per legalitzar una granja que vol fer venda directa.
I ho ha fet de manera molt visual, a partir de l’esquema laberíntic que reproduïm
a la pàgina següent. Un article que surt del cor endins i que traspua la sensació
d’impotència davant d’una situació caòtica.
Text: Ramaderes de Catalunya @ramaderescat
Ramaderes de Catalunya és un grup format per
dones dedicades a la ramaderia extensiva constituït per donar visibilitat a l’ocupació femenina
en aquest camp, difondre la nostra feina i la nostra passió. Però Ramaderes de Catalunya també
és un grup de suport mutu. Un espai no mixt que
ens fa sentir còmodes i segures, amb un grup de
whattsapp que des de fa un parell d’anys cada
dia bull d’activitat, compartint dubtes de maneig
del bestiar, avenços a les granges, alegries, bones
notícies, fotos del dia a dia, i resolent problemes
quan sorgeixen; i en la nostra feina de problemes
ens en surten molts!: “el xai ve del revés, noies, què
faig!?”, “una vaca no manté l’equilibri, què deu ser?”,
“els cabrits m’agafen diarrees, com ho soluciono?”,
“em volen pagar a X el quilo, creieu que és bon preu?”,
“busco un bon mascle per posar al ramat, sabeu d’algú
que en tingui?” i així mil exemples més.
Però al llarg dels dies ens hem adonat que hi
ha unes pors i uns problemes molt recorrents
als quals ningú pot donar solució: els problemes
relacionats amb l’Administració i amb el súper
laberint burocràtic que hem de superar per fer la
nostra feina. Cada setmana sorgeix algun dubte,

tenen clar quins són els passos a seguir per legalitzar una activitat, perquè n’hi ha tants!!!
I ens bull la sang, perquè estem segures que
es podrien fer les coses molt millor. Entenem
que les petites explotacions en extensiu no poden tenir les mateixes condicions que les grans
granges intensives. La nostra manera d’interaccionar amb el medi i l’entorn és molt diferent i
els marges econòmics amb què ens movem són
molt més baixos. Ens veiem indefenses davant
l’Administració perquè sovint no la veiem com
un suport, sinó com una institució a témer. Sí,
por de les multes, dels terminis, de les inspeccions...
Hem elaborat un esquema de tots els tràmits,
permisos, legalitzacions i impostos que hem de
passar per legalitzar una petita explotació que
vol fer venta directa [és tan gran que ocupa la
següent doble pàgina]. Si no enteneu res, no us
preocupeu, nosaltres tampoc. I l’Administració
segurament tampoc, perquè ningú veu el quadre
sencer, cada departament veu la seva part. Quan
poses junts tots els passos a fer surt aquest monstre, i et preguntes “com hem arribat fins aquí?” o

Hi ha unes pors i uns problemes molt recorrents als quals ningú
pot donar solució: són els relacionats amb l’Administració i
amb el súper laberint burocràtic que hem de superar
alguna reclamació, algun tràmit que ens fa gastar
energies, hores i diners que voldríem dedicar a la
granja. Hem constatat que un percentatge gens
menyspreable de les nostres jornades se’n va a
resoldre tràmits. Que moltes de nosaltres hem
de pagar una gestoria i tot i així anem sobrecarregades.
En cap cas creiem que no hi hagi d’haver controls; al cap i a la fi, estem produint aliments,
tractant amb animals i interaccionant amb el
medi ambient. Però veiem que molts cops la paperassa no segueix camins lògics, que a cada pas
calen firmes de tècnics que ens costen diners,
que ni els propis treballadors de l’administració

més ben dit “com hem permès que s’arribés a aquest
punt?”, o encara millor “qui ha permès que s’arribi
aquí?” i per posar la cirereta “qui i quanta gent es
beneficia de tot aquesta bola de neu?”
Amb aquest primer esquema pretenem cridar
l’atenció, però no ens volem limitar a la queixa.
Volem aportar propostes de canvis, perquè qui
millor que les que ho patim, per saber com es
podria millorar? Les ramaderes i els ramaders
tenim la fama que sempre ens queixem i que només volem més subvencions. Doncs bé, nosaltres no demanem res d’això. Només volem que
s’apliqui el sentit comú, i volem tenir temps per
fer la nostra feina ben feta.

Amb aquest mapa d’obligacions burocràtiques volem reivindicar que som
petites perquè és la nostra filosofia: ramats petits que pasturin i productes
de proximitat. No estem d’acord de compartir la mateixa normativa amb
macro granges o sistemes de ramaderia en intensiu, per molt petits que
siguin, perquè el maneig de les besties no té res a veure i no hauríem de
seguir els mateixos controls i reglaments.

Hi havia una vegada una pastoreta
que volia complir el reglament per
tenir les seves cabres i vendre els seus
productes...
Si el requadre és blanc és que s’ha de pagar,
quantitats variables, però que representen un
pressupost important al cap de l’any

Assegurança
Manteniment

Combustible

ITV

Tenir un cotxe per a
fer tots els tràmits,
etc.

Alta a la Seguretat
Social

VENDRE ELS
PRODUCTES DE LA
GRANJA
Declaració de
la renda

Cotització

8 | Agrocultura 75 | primavera 2019

Llicència d’obres

Cal femer?

Alta IAE

Seguretat Social

DUN un cop l’any

Informe tècnic
del femer

IVA

Permís del propietari
de la finca

HISENDA

Pla de dejeccions
Cens al DARP un
cop l’any

Amb una grapa a l’orella
pel número

Altes i baixes
dels animals

Registre de
visites a la
granja

Tractaments al
corral, neteges,
control de plagues
Medicaments,
vacunes,
tractaments als
animals

Registre dels
tractaments

AGÈNCIA
CATALANA DE
L’AIGUA

AJUNTAMENT
Projecte inicial/
tècnic

O crotal electrònic a
l’altra orella

Tenir farmaciola
oficial

Contracte de
recollida de
cadàvers

Llibre
d’explotació

Llicència d’obres

Aigües residuals

Memòria feta
per un tècnic

Llicència d’activitats

Memòria feta
per un tècnic

Taxes de
l’Ajuntament

Taxes de
l’Ajuntament

Assegurança granja
Bestiar
Gossos

OBRIR EXPLOTACIÓ
RAMADERA

DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA

Identificació de cada
animal

Amb identificació
electrònica dins el
rumen

IRPF

IVA
anual

Taxa de
l’Ajuntament

Memòria feta
per un tècnic

Firma del tècnic
Obres acabades

També s’ha de comptar que probablement
s’hagi compromès amb algun préstec
o subvenció per iniciar tota aquesta
aventura.
I que potser la pastoreta no es veu amb
cor de gestionar tota aquesta paperassa i
pagarà una gestoria cada mes.

Contracte de
recollida de
medicaments

Extracció de pou

Legalització del pou

Demanar codi
de generador
de residus

Farmaciola
recollida i
cremada un cop
l’any

Lectures trimestrals

Atorització
d’abocament
a llera
Sistema de
depuració

Anàlisi de
l’aigua

Altres idees que té aquesta pastoreta i
que segurament no farà per no ficar-se en
més mòduls i més burocràcia

AAPPCC
Anàlisi i control dels punts crítics
Prerequisits i
fitxes de
cada producte

Alta mòdul formatger

Declaració de la llet

Certificat de
compatibilitat
urbanística

Curs de manipulador
d’aliments
Segell venda de
proximitat

Traçabilitat

Tanc de fred

Anàlisi de la llet
cada 2 setmanes

Carnet de transportista
d’animals vius
Cotxe habilitat

CARN

Tiquet última
desinfecció del vehicle

Vehicle habilitat

Tenir vehicle
refrigerat

Venda de la canal sencera
a carnissers

Gestionar transport d’un
lloc a l’altre
Contractar serveis d’un
obrador que talla i envasa

Venda de la carn
trossejada

Recollir canals de l’escorxador

Tallar la carn a la
granja

Llicència d’activitat
Venta directa
de l’animal viu a
l’escorxador

Demanar segell de
proximitat

Certificat de
comptabilitat
urbanística

Legalitzar
obrador
AJUNTAMENT

Permís d’obra

Registre sanitari
Projecte fet per
un enginyer

Diversificar la seva granja amb un parell de
vaques perquè hauria de fer una memòria
per a cada nova espècie i l’assegurança
canvia

Demanar
R-Sipac

SANITAT

Obrador

Inspeccions

Recollir paquets amb furgo
isotèrmica

Distribució als
clients

Registre sanitari

Llicència d’obres

Guia de traçabilitat

Aigua certificada per un
tècnic

Carnet
transportista
de llet

Transport de
la llet

Guia de moviment
al DARP

Transportar cabrits
a l’escorxador

Gas certificat per un tècnic

Inspeccions

Registre sanitari

Habilitar transport
Furgo isotèrmica

Anàlisi del formatge dos
cops l’any

Proveïdors

Crotalar els
cabrits

Lletra Q

Llum certificada
per un tècnic

Legalitzar obrador

Transports
de làctics

Controls/anàlisis
Lots

Demanar
R-Sipac

Material
homologat
Anàlisis de l’aigua

AJUNTAMENT

Sala pel tanc
de llet

Curs de benestar
animal

Llicència d’activitat

SANITAT

Venda de llet a
la formatgeria

Material utilitzat per
a la construcció
Anàlisis

Obrador de
llet

Sala de munyir
reglamentària

LLET

Clients

Pla de neteja i manteniment

Llicència d’obres
Transformació
de la llet a la
granja

Registre
d’actuacions/
desinfeccions

Registre dels
productes de
neteja

HISENDA

Anàlisi de l’aigua
Anàlisis

Aigua certificada
per un tècnic

Urbanisme
Instal·lacions
certificades
Llum certificada
per un tècnic

Habilitació com a
distribuidor

Material utilitzat per a la
construcció

Material
homologat

Pla de neteja i manteniment

Registre d’actuacions/
desinfeccions

Registre dels
productes de
neteja

Gas certificat per un tècnic

Material
homologat

Vendre les pells dels animals escorxats
perquè hauria d’entrar en el mòdul tèxtil
també.
Vendre productes de l’hort i del bosc, com
la llenya
I si tingués ovelles enlloc de cabres hauria
de pensar d’esquilar-les cada estiu sense
cobrir despeses

Ramaderes de
Catalunya
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Gravació
pla anual de
mostres

