NOTA DE PREMSA
Objecció plantejada per la CE a la definició d’agricultor actiu de la nova PAC a Espanya

JARC-COAG totalment contrària a que la CE obri la porta de les ajudes PAC
a "caça-primes", especuladors i absentistes
-

L’organització agrària ha demanat a la Ministra d'Agricultura que insisteixi davant la
CE sobre les característiques específiques del nostre sector agrari i la necessitat
imperiosa d’orientar les ajudes cap als veritables actius agraris: agricultors i ramaders
professionals que viuen de la seva activitat productiva al camp, generant ocupació i
riquesa a l’entorn rural.

-

També s’ha traslladat aquesta petició a la Conselleria d'Agricultura de Catalunya,
que com la de la resta de Comunitats Autònomes, aquesta tarda es reuneixen amb
el Ministeri en Conferència sectorial de Política Agrària, per tractar aquest tema.

JARC-COAG ha traslladat a la Ministra d'Agricultura, Isabel García Tejerina, i al Conseller
d'Agricultura de Catalunya, Josep M. Pelegrí, la seva preocupació per les objeccions
plantejades per la Comissió Europea a la definició d’agricultor actiu inclosa a la proposta
d’aplicació de la nova PAC a Espanya. La definició correcta d'aquest concepte resulta
bàsica per orientar la nostra agricultura cap a un model més professional i sostenible i
circumscriure les ajudes directes al que sempre hauria d’haver estat el seu objectiu: l’activitat
agrària productiva. En cas contrari, s’obriria la porta de les ajudes PAC als "caça-primes",
especuladors i absentistes.
Des de JARC-COAG s’ha demanat al Ministeri que no tingui en consideració les
recomanacions de la Comissió Europea, apel·lant a les característiques específiques de
l’agricultura del nostre país. JARC-COAG considera insostenible mantenir una explotació
sense obtenir producció i ingressos, a no ser amb una orientació exclusivament especulativa
sobre la base de pagaments directes. Es tractaria en realitat de la creació de condicions
artificials per al cobrament d’ajudes PAC. Als representants de JARC-COAG també els
preocupa el risc que es pugui desvirtuar una figura que ja és de mínims, la d’agricultor actiu.
En aquest sentit, JARC-COAG ha qualificat com a insuficient el percentatge del 20%
d’ingressos procedents de l’activitat agrària, que recull l'actual definició d’agricultor actiu a
l’hora de mesurar la seva professionalitat. L'agrària és una activitat fonamentalment
econòmica, que comporta obligacions de naturalesa, tributària, laboral i relatives al Règim
de la Seguretat Social, fruit de la seva contribució a la creació de riquesa i ocupació en
l’entorn rural. Per això, aquesta organització, considera imprescindible la valoració
d’ingressos de l’activitat agrària com a única fórmula vàlida per caracteritzar a l’agricultor
actiu.
Ministeri d'Agricultura i Comunitats Autònomes es reuneixen aquesta tarda en Conferència
Sectorial per abordar, entre d’altres, aquesta qüestió. JARC-COAG ha demanat que es
rebutgi unànimement aquesta petició i s’apostin per la figura de l’agricultor actiu
professional com a receptor prioritari de les ajudes en el desenvolupament dels reglaments
d’aplicació de la nova PAC.
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Per més informació us podeu posar amb contacte amb:


Francesc Boronat, president JARC-COAG Catalunya (tel. 628 754 181)

Barcelona, 4 de desembre de 2014
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