NOTA DE PREMSA

JARC considera inacceptable que el Ministeri d'Agricultura
redueixi un 74% l’aportació econòmica per al proper PDR català
•

Per al període 2014-2020 el MAGRAMA posarà només 59 M€, que suposa una reducció del
74% respecte al que aportà per al Programa de Desenvolupament Rural 2007-2013.

•

L’aportació FEADER (UE) augmentarà un 11 %, situant-se en 348 M€, i la del Departament
d'Agricultura serà un 1% superior (403 M€).

•

L’organització agrària també està treballant amb el DAAM per oferir mesures de
recolzament per les explotacions amb Plans de Millora denegats per falta de pressupost,
440 el 2012 i el 90% de les sol·licitades el 2013.

El President de JARC, Francesc Boronat, acompanyat dels presidents territorials de Barcelona i
Lleida, Isabel Vidal i Joan Carles Massot, han fet públic aquest matí a Lleida que demanaran a la
Ministra d'Agricultura que augmenti substancialment l’aportació estatal per al proper PDR català
(període 2014-2020). Deixant clar que consideren inacceptable que el Ministeri d'Agricultura
redueixi un 74% la seva aportació econòmica, situant-se en només 59.067.273 milions €.
També han esmentat que l’aportació de fons FAEDER (UE) augmentarà un 11%, situant-se en
348.500.000 €, i la del Departament d'Agricultura serà, com a mínim sobre el paper, un 1% superior
(402. 897.843 milions €).
El president de JARC ha destacat que volen un PDR definit des de Catalunya, no des de Madrid, i
amb suficients recursos econòmics per poder donar resposta a les necessitats i realitats productives
dels professionals de l’agricultura i la ramaderia de casa nostra. Considera que als representants
del Ministeri no els hi hauria d’estranyar aquesta petició donat que és la mateixa que ells feren a la
Comissió europea quan s’estaven definint les bases de la Política Agrària Comuna per als propers
anys.
Respecte a la gestió dels fons econòmics, JARC demana a la Ministra Tejerina, igual que ho va fer
reiteradament al ser antecessor, que no es torni a repetir el desastre dels darrers anys, en els quals
s’han hagut de retornar més de 70 M€ a Europa perquè algunes Comunitats autònomes no els han
pogut executar, i no s’ha possibilitat que els productors de Catalunya els poguessin aprofitar.
Enllaçant amb aquest punt, els representants de JARC han comunicat que exigiran al
Departament d'Agricultura mesures de recolzament realment bones per a les 440 persones a les
quals se’ls denegà l’ajut de Pla de Millora de la campanya 2012 per manca de pressupost. I
evidentment demanen que això s’estengui als 1.000 expedients que previsiblement es denegaran
de la campanya 2013 pel mateix motiu (gairebé el 90% de les sol·licituds presentades).
L’organització agrària considera bàsic que es resolgui aquest error, donat que aquest productors
complien la normativa establerta i l’error fou del DAAM, que no hauria d’haver convocat en cap
cas uns ajuts que no podia pagar, perquè en acabat crea més problemes al sector, donat que es
generen falses expectatives i despeses importants, que repercuteixen negativament en els
productors.
Respecte a les mesures que actualment s’estan treballant a Catalunya incloses en el proper PDR,
els representants de JARC han fet un repàs de quines són les prioritats de l’organització:

JOVES AGRICULTORS I RAMADERS DE CATALUNYA.
Ulldecona 21-31 1er. pis - 08038 Barcelona · 93 451 03 93 · info@jarc.cat

1

−

Que els ajuts inclosos responguin a les necessitats dels professionals de l’agricultura i la
ramaderia de Catalunya. Que s’asseguri el recolzament econòmic en aspectes clau com
son la incorporació de joves, els plans de millora o les mesures agroambientals. S’ha
demanat al DAAM que, en aquests casos, el suport econòmic no estigui subjecte, en cap
cas, a disminucions en les diferents reprogramacions financeres. Aquesta serà una de les
mesures a reclamar al Parlament de Catalunya en el proper Ple monogràfic d’Agricultura
del 9 i 10 de juliol.

−

Que el Departament d'Agricultura es comprometi a evitar la pèrdua de fons europeus que
no puguin executar altres Comunitats Autònomes. En aquest nou període de la Política
Agrària Comuna aquest fet serà possible, que ja és un pas endavant aconseguit gràcies
entre altres a organitzacions com JARC, però cal coordinar-ho bé amb el Ministeri i assumir
amb responsabilitat la part de cofinançament de correspon a Catalunya.

−

Cal que es prioritzi l’activitat agrària, base de la Política Agrària Comuna, i es tingui present
que determinades actuacions es poden preveure dins d’altres programes europeus, com
el Fons Europeu de Desenvolupament Regional o el Fons Social Europeu.

−

Que el pressupost destinat als projectes LEADER no superi el 5% de l'import total del PDR,
percentatge mínim que estableix la Unió Europea. I sobretot, que les despeses relatives a
costos estructurals, que inclouen la remuneració de les persones que els gestionen, no
superin el 10% del total del pressupost establert per aquestes actuacions, ni individualment
es sobrepassi la taula de salaris dels funcionaris de la Generalitat.

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

Francesc Boronat, President de JARC: Tel. 628 754 181
Isabel Vidal, Presidenta de JARC a Barcelona: Tel. 687 055 962
Joan Carles Massot, President de JARC a Lleida: Tel. 635 556 658

Lleida, 16 de juny de 2014
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