NOTA DE PREMSA

Greening: Novetat de la reforma de la PAC negativa per a molts agricultors catalans

JARC-COAG denúncia que l’aplicació del Greening a Catalunya comportarà
innecessàries reduccions de la producció i dels guanys per als cerealistes


A Catalunya predominen les explotacions dedicades a conreus herbacis amb un
tamany més reduït que en altres indrets d'Espanya i Europa, a més les parcel·les son
també més petites i estan més escampades arreu del territori, per tant, l’objectiu de la
diversificació de cultius perseguida teòricament pel Greening ja es compleix en
conjunt.



L’organització agrària considera incoherent que per poder tenir dret a percebre un
ajut els agricultors hagin d’optar per cultius amb més baix rendiment productiu i
econòmic, més encara quan s’estan reben baixos preus pels cereals i s’està suportant
elevats costos productius.



La UE ha establert el Greening suposadament per fomentar pràctiques agrícoles
beneficioses pel clima i el medi ambient, però els conreus a que s’aplica ja tenen un
balanç positiu de petjada de carboni per la seva captació de CO2.



El Pagament Verd o Greening pot suposar el 30% dels ajuts directes de la nova PAC
2015-2020 (1.400 M€ a l'Estat Espanyol).

Els representants de JARC-COAG confirmen que el Pagament Verd o Greening, que la Unió
Europea ha inclòs com a novetat en la reforma de la PAC 2015-2020, comportarà per als
agricultors de Catalunya, sobretot per als cerealistes, innecessàries reduccions en la
producció i en els guanys.
Aquest pagament, que suposarà el 30% dels ajuts directes de la nova PAC (uns 1.400 m€ a
l'Estat Espanyol), no beneficia gens als cerealistes catalans, ja que si volen percebre aquest
recolzament econòmic a la renda han d’optar pel guaret (terres en retirada de la
producció) o cultius de baix rendiment productiu i econòmic.
L’organització agrària indica que aquesta nova normativa d’ajuts no s’adequa gens a la
realitat productiva de Catalunya, que per si mateixa no es basa en grans superfícies de
cultiu. Aquí predominen les explotacions petites, amb parcel·les de tamany reduït i
escampades arreu del territori, per tant, ja es compleix en global el requisit de diversificació
productiva. Per posar un exemple, s’esmenta que de mitjana a Catalunya les explotacions
dedicades a conreus herbacis tenen una superfície d’unes 14 hectàrees, quan a l'Estat
espanyol estem parlant de 21 hectàrees.
El representants de cultius herbacis de JARC-COAG, Lluís Viladrich, considera incoherent que
l’agricultor hagi d’optar per rebre un ajut o augmentar la rendibilitat de la seva explotació,
per complir uns requisits ambientals que a Catalunya ja es compleix.
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JARC-COAG recorda que els cultius son captadors de CO2 de l’atmosfera, per tant, tenen
un balanç positiu en la petjada de carboni.
Des de JARC-COAG es recorda que la reforma de la PAC suposarà en molts casos una
reducció del 15% dels ajuts, per tant, l'impacte negatiu està per totes bandes assegurat.
Per a més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb:



Lluís Viladrich, Cap sectorial conreus Herbacis JARC-COAG: Tel. 629 750 091

Lleida, 13 de novembre de 2014

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

2

