NOTA DE PREMSA
Debat monogràfic agricultura al Parlament (9 i 11 de juliol)

JARC exposa les propostes que ha fet arribar als grups polítics
que intervindran al debat monogràfic d'agricultura


L’organització ha volgut destacar que, passats quatre anys des del darrer debat, els
punts crítics són pràcticament els mateixos, fet que hauria de fer reflexionar sobre la
idoneïtat de les solucions plantejades i com s’executen. S’ha reclamat, per tant,
voluntat, valentia i honestedat per a analitzar novament la situació i executar
mesures realment adients pels professionals de l’activitat agrària.

A pocs dies del Debat monogràfic d’agricultura al Parlament, els representants de JARC,
encapçalats pel seu president, en Francesc Boronat, han traslladat als grups polítics la
situació del sector i propostes per a fer front a les principals problemàtiques que pateix.
El preu que el productor percep pel seu producte continua essent el problema més greu. Els
costos i la fiscalitat pugen continuament, mentre el preu que rep el productor és similar, en
alguns casos, al de fa vint anys i, sovint, sota preu de cost. Pràctiques comercials com la
venda a pèrdues o la utilització de productes agraris com a reclam fan molt de mal. Cal una
aposta decidida de les autoritats, no només per a crear més i més normes, sinó per a aplicarles de forma exemplar. La manca d’acció i una política de competència que empara no
disposar d'uns preus mínims de referència basats en el cost de producció, comporten que el
productor no tingui capacitat de negociació i es promogui la creació d’oligopolis en la
indústria o la distribució. Està clar que les mesures de promoció del consum són necessàries,
però vendre més perdent diners en cada venda deixa el sector sense futur.
És important recolzar l’aposta que fan els petits productors per elaborar els seus productes,
no posant-los al mateix sac que la gran indústria agroalimentària. També l'exportació, que
ha permès al sector i a Catalunya suportar una època amb un mercat interior poc actiu,
però no s’ha d’oblidar la promoció del consum de producte de proximitat ni les produccions
minoritàries.
JARC recorda que produïm amb un marc normatiu que garanteix la sanitat, la seguretat
alimentària, la traçabilitat i el respecte al medi, però les normes de producció en tercers
països no són equivalents. Els acords comercials amb tercers països no poden ser una
hipoteca per al nostre sector i cal reciprocitat. Alhora, és imprescindible fer controls a duana
per a garantir la qualitat i seguretat dels productes importats i exigir un etiquetat clar sobre
l’origen i característiques que no confongui el consumidor, i el permeti triar amb tota la
informació a la mà.
En relació a la Política Agrària Comuna, JARC ha volgut recordar algunes de les línies
mestres que ha defensat l’organització: centrada en els professionals, que englobi tots els
sectors productius i que prioritzi les mesures agràries. També els ha traslladat les línies que ha
demanat potenciar dins el proper Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020:
incorporació de joves, plans de millora, mesures agroambientals i producció ecològica, i
indemnització compensatòria en zones de muntanya i amb limitacions. Són mesures
estructurals que permeten tenir explotacions rejovenides i competitives. JARC demana al
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Parlament que garanteixi que el pressupost que s’hi destinarà no patirà rebaixes en les
diferents revisions del quadre financer. L’organització expressa la seva satisfacció en haver
aconseguit que el Departament incrementi en 61 M€ el pressupost que destinarà a aquestes
línies.
La gran complexitat normativa i l’enorme burocràcia han estat també tractades, demanant
que el Parlament vetlli per la reducció i coherència de la normativa, i la posada en marxa
amb urgència d’una veritable simplificació administrativa i de la històricament demanada
finestreta única.
També s’ha remarcat la gran dificultat que té el sector en accedir al finançament, i que cal
mesures que ho facilitin. Productors amb ajuts concedits per a fer inversions o incorporar-se a
l’agricultura hi han de renunciar en no disposar del finançament. A més, el sector no ha de
suportar les demores en els pagaments d’ajuts o d’expropiacions, algunes de les quals
superen els quatre anys. S’ha comentat que el Departament ha de promoure convocatòries
que no suposin falses expectatives i despeses innecessàries, com succeí el 2013 amb la de
plans de millora, en què ja es sabia que no hi havia pressupost suficient. El resultat és que ara
arriben les denegacions de prop d’un miler de sol·licituds, que s’afegeixen a les 440 que no
van tenir pressupost el 2012.
L’organització demana que es revisi la fiscalitat que suporta el sector, inassumible tenint en
compte que a més no pot negociar el preu. En particular, l’IVA i les nombrosíssimes taxes,
incloent el cànon de l’aigua a les explotacions ramaderes en què JARC té com a objectiu
que s’elimini. També s’ha exposat, la necessitat de revisar el sistema de retirada de cadàvers
per a fer-lo més eficient, i d’implementar solucions per a les granges de porcí que portaven
l’excedent de purí a les plantes de tractament ara tancades.
Finalment, s’ha abordat assumptes d’àmbit més general, però de gran importància per al
sector, com és la necessitat de planificar les carreteres tenint en compte les persones que
viuen i treballen a territori. I per a les existents, que s’habiliti la circulació de la maquinària
agrícola com a mínim durant la campanya. La necessitat urgent de posar en marxa més
mesures relacionades amb els robatoris. I per acabar, s’ha expressat que els danys per
fauna salvatge són insuportables. Cal establir mesures de control de poblacions, no
repercutir en el productor la responsabilitat de promotors o administracions, i fixar un
protocol de peritatge i pagament dels danys als afectats.
Per més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres:


Francesc Boronat i Sans, President de JARC: Tel. 628 754 181

Barcelona, 4 de juliol de 2014
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