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1.- L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.
La FAO en el seu darrer informe “L’estat de la inseguretat alimentària en el món” del 2014,
respecte a la meta, inclosa a l’Objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni, de reduir a la
meitat la proporció de persones subalimentades en els països en via de desenvolupament
per a l’any 2015, posa de manifest que les seves últimes estimacions indiquen que la
reducció de la fam a escala mundial continua: es calcula que uns 805 milions de persones
estaven crònicament subalimentades al 2012-2014, el que suposa una disminució de més
de 100 milions a la darrera dècada, i 209 milions menys que al 1990-1992. En el mateix
període, la prevalença de la subalimentació ha descendit del 18,7 % a l’11,3 % a escala
mundial i del 23,4 % al 13,5 % en els països en via de desenvolupament.
Els caps d’Estat i de govern i els alts representants, reunits a l’ONU del 25 al 27 de setembre
del 2015 van acordar uns nous Objectius de Desenvolupament Sostenible d’abast mundial
inclosos en el document1 final titulat: “Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al
Desenvolupament Sostenible”, un pla d’acció a favor de les persones, el planeta i la
prosperitat, que també té la intenció d’enfortir la pau universal i l’accés a la justícia.
Els estats membres de les Nacions Unides van aprovar una resolució en què reconeixen que
el principal desafiament del món actual és l’eradicació de la pobresa i afirmen que sense
assolir-la no pot haver-hi desenvolupament sostenible.
L’Agenda planteja 17 Objectius amb 169 metes de caràcter integrat i indivisible que abasten
les esferes econòmica, social i ambiental. La nova estratègia entrarà en vigor l’1 de gener
del 2016 i regirà els programes de desenvolupament mundials durant els propers 15 anys:
“Estem resolts a posar fi a la pobresa i la fam en tot el món d’aquí al 2030, a combatre les
desigualtats dins dels països i entre ells, a construir societats pacífiques, justes i inclusives, a
protegir els drets humans i promoure la igualtat entre els gèneres i l’apoderament de les
dones i les nenes, i a garantir una protecció duradora del planeta i dels seus recursos naturals.
Estem resolts també a crear les condicions necessàries per a un creixement econòmic
sostenible, inclusiu i sostingut, una prosperitat compartida i el treball decent per a tothom,
tenint en compte els diferents nivells nacionals de desenvolupament i capacitat.”
Els 17 Objectius de desenvolupament sostenible són:
“Objectiu 1.- Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot el món.
Objectiu 2.- Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i
promoure l’agricultura sostenible.
Objectiu 3.- Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats.
Objectiu 4.- Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats
d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.
Objectiu 5.- Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les nenes.
Objectiu 6.- Garantir la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible i el sanejament per a
tothom.
Objectiu 7.- Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a
tothom.
1

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/69/L.85
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Objectiu 8.- Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena
i productiva i el treball decent per a tothom.
Objectiu 9.- Construir infraestructures resilients2, promoure la industrialització inclusiva i
sostenible i fomentar la innovació.
Objectiu 10.- Reduir la desigualtat a i entre els països.
Objectiu 11.- Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs,
resilients i sostenibles.
Objectiu 12.- Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
Objectiu 13.- Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
Objectiu 14.- Conservar i utilitzar de manera sostenible els oceans, els mars i els recursos
marins per al desenvolupament sostenible.
Objectiu 15.- Protegir, restablir i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar
els boscos de manera sostenible, lluitar contra la desertificació, detenir i invertir la degradació
de les terres i posar fre a la pèrdua de diversitat biològica.
Objectiu 16.- Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible,
facilitar l’accés a la justícia per a tothom i crear institucions eficaces, responsables i inclusives
a tots els nivells.
Objectiu 17.- Enfortir els mitjans d’execució i revitalitzar l’Aliança Mundial per al
Desenvolupament Sostenible.”
Entre les metes de l’Objectiu 2 destacarem les que fixen que:
“Per al 2030, duplicar la productivitat agrària i els ingressos dels productors d’aliments a
petita escala, en particular les dones, els pobles indígenes, els agricultors familiars, els pastors
i els pescadors, entre altres coses mitjançant un accés segur i equitatiu a les terres, a altres
recursos de producció i inputs, coneixements, serveis financers, mercats i oportunitats per a la
generació de valor afegit i ocupació no agrària.”
“Per al 2030, assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d’aliments i aplicar
pràctiques agràries resilients que augmentin la productivitat i la producció, contribueixin al
manteniment dels ecosistemes, enforteixin la capacitat d’adaptació al canvi climàtic, als
fenòmens meteorològics extrems, les sequeres, les inundacions i altres desastres, i millorin
progressivament la qualitat del sòl i la terra.”
“Per al 2020, mantenir la diversitat genètica de les llavors, les plantes cultivades i els animals
de granja i domesticats i les seves espècies silvestres connexes, entre altres coses mitjançant
una bona gestió i diversificació dels bancs de llavors i plantes en l’àmbit nacional, regional i
internacional, i promoure l’accés als beneficis que es derivin de la utilització dels recursos
genètics i els coneixements tradicionals i la seva distribució justa i equitativa, com s’ha
convingut internacionalment.”
“Corregir i prevenir les restriccions i distorsions comercials en els mercats agropecuaris
mundials, entre altres coses mitjançant l’eliminació paral·lela de totes les formes de
subvencions a les exportacions agràries i totes les mesures d’exportació amb efectes
equivalents, de conformitat amb el mandat de la Ronda de Doha per al Desenvolupament.”
Unió de Pagesos, tot i compartir els objectius i metes de l’Agenda 2030, és conscient que la
Política Agrària Comuna (PAC), s’emmarca en els compromisos de la Unió Europea (UE) en
2

Resiliència: Capacitat d’un ecosistema de recuperar l’estabilitat en ésser afectat per pertorbacions o interferències.
6

les modalitats d’ajut dins del marc de les negociacions multilaterals de la Ronda de Doha de
l’Organització Mundial del Comerç (OMC). No obstant això, per Unió de Pagesos, l’aplicació
dels acords de la Ronda Uruguai de l’OMC, tant en modalitats d’ajut com en liberalització
comercial, que han estat empenyent les reformes de la PAC del 1992 a l’actualitat, han
comportat greus problemes a la UE en les rendes de la pagesia professional, i, en el conjunt
del mon, no ha contribuït a un major desenvolupament de l’agricultura familiar ni dels
països menys desenvolupats ni dels emergents, al contrari, ha contribuït que siguin cada
vegada més vulnerables a la pobresa: cal recordar que la immensa majoria de les persones
subnodrides del món són petits pagesos. Per tot això, Unió de Pagesos mantindrà la seva
proposta (XI Congrés) a les institucions de la UE perquè defensin l’exclusió de l’alimentació
de les regles de l’OMC, però mentre no s’aconsegueixi, defensarà les alternatives
necessàries per assegurar el futur de la pagesia professional.
Entre d’altres, Unió de Pagesos defensarà la desregularització dins del Sistema de Patents —
quant a la diversitat genètica—, de tot el que tingui a veure amb les diferents formes de
vida preexistents al planeta, per tal que cap empresa se les pugui fer seves. Només pot ser
patentable per un temps determinat la part corresponent a la mateixa innovació, és a dir,
entre la situació just abans de la innovació i amb la innovació ja incorporada. Mai podrà ser
patentable cap forma de vida preexistent.
Que l’ agricultura no sigui la moneda de canvi entre governs de països de pocs recursos
econòmics i de països desenvolupats, a l’hora de negociar tractats de lliure comerç.

2.- Per uns preus dignes per a la pagesia.
2.1.- Evolució de la protecció en el mercat.
Com es pot comprovar en el següent gràfic, tot i tenir en compte que el 1986 la llavors CEE
només tenia 12 estats membres i el 2012 la UE ja en tenia 27, el suport relatiu al
sosteniment dels preus s’ha desmantellat substancialment, i ha passat de ser el suport bàsic
el 1986 a un suport quasi residual: en aquest període s’ha transformat substancialment,
primer en un suport associat a la producció compensatori parcialment del desmantellament
de les xarxes públiques de seguretat i després en un suport bàsicament d’ajuts
desconnectats de la producció basats en les referències històriques. Per tant, a hores d’ara,
la PAC ofereix un nivell de protecció quasi deslligat del tot dels preus percebuts per la
pagesia.
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2.2.- Evolució de l’anomenada renda agrària.
Com es pot comprovar en el quadre següent, la renda agrària a Catalunya, fruit de com ha
evolucionat la PAC (deixant a la pràctica de sostenir els preus), els costos i els preus
percebuts, ha disminuït un 39 % entre el 2001 i el 2014 a preus constants (deflactats amb el
PIB català).

Font: Elaboració pròpia sobre la base de les dades del DARP i de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

2.3.- Evolució de la pagesia professional a Catalunya.
Les reformes de la PAC (deixant a la pràctica de sostenir els preus), els costos i els preus
percebuts, sumats a un envelliment significatiu de partida, han contribuït significativament a
la pèrdua constant de pagesia professional i a un major grau d’envelliment de la pagesia
catalana.
Evolució del cens definitiu a les eleccions sindicals al camp a Catalunya
Any
Nombre

1994
50.938

1998
45.603

2002
37.503

2007
34.104

2011
29.818

2016
26.031

Com es pot observar en la taula següent, els titulars de les explotacions agràries catalanes
s’han envellit considerablement al llarg dels anys, i el 2013 van arribar a un 38,2 % aquells
que tenien 65 anys o més, quan 20 anys abans només eren el 24,62 %.
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Evolució de l'edat dels titulars d'explotació a Catalunya.
2013 (%)

2013

2007

2005

2003

1997

1995

1993

1993 (%)

Menys de 25 anys

0,08

44

129

323

293

214

199

426

0,57

De 25 a 29 anys

0,87

458

470

833

1.155

1.173

1.367

1.727

2,32

De 30 a 34 anys

2,66

1.404

1.373

1.676

2.253

2.058

2.317

3.069

4,13

De 35 a 39 anys

3,33

1.759

3.093

2.926

3.281

3.757

3.792

3.852

5,18

De 40 a 44 anys

6,17

3.258

3.490

4.156

4.728

5.172

5.926

6.516

8,77

De 45 a 49 anys

7,65

4.041

5.172

5.499

5.927

6.651

7.146

8.598

11,57

De 50 a 54 anys

13,94

7.365

6.742

6.694

6.890

8.247

8.934

7.867

10,59

De 55 a 59 anys

10,47

5.530

6.702

7.033

7.570

8.176

7.620

11.565

15,57

De 60 a 64 anys

16,63

8.783

6.823

6.225

7.229

10.607

10.861

12.383

16,67

De 65 anys i més

38,20

20.181

16.080

17.345

16.348

19.542

20.199

18.294

24,62

TOTAL

100,00

52.823

50.074

52.710

55.674

65.597

68.361

74.297

100,00

Font: Enquesta de l’Estructura de les Explotacions Agràries 2013. Institut d’Estadística de Catalunya.

Per tant, cal posar en relleu que en els 38 anys de democràcia, la població activa catalana
s’ha reduït considerablement, d’una manera alarmant, que ens porta a comprovar el poc
interès social que ha creat entre els distints governants el sector agrari en tot el període,
malgrat la importància econòmica i territorial que representa. Per la qual cosa, s’ha de
capgirar aquesta tendència per garantir l’equilibri territorial i el desenvolupament del futur
del país.

2.4.- Per un mercat just, transparent i equitatiu.
Ja fa uns quants anys que en l’àmbit comunitari s’estan portant a terme debats sobre els
abusos de poder en el comerç agroalimentari. Al llarg de les dues darreres legislatures, el
Ple del Parlament de Catalunya ha instat reiteradament el Govern a treballar per assegurar
la justícia i l'equitat en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris, i no obstant
això, el Govern no ho ha acomplert. Per tant, es vetllarà per fer denúncia pública de tots els
incompliments del Govern i es treballarà per presentar-ne els recursos jurídics que siguin
necessaris.
Les situacions d’abús de posició de domini també es produeixen en relació amb
determinades agroindústries que tenen posició de domini en productes específics.
Tanmateix, aquestes no són les úniques pràctiques il·legals en el mercat agroalimentari que
estan afectant negativament els ingressos dels productors, ja que totes suposen
competència deslleial, quant als incompliments en les obligacions de l’etiquetatge i la
traçabilitat dels productes o a la reutilització d’envasos o als terminis de pagament.

2.4.1.- Nova regulació de les llotges i els mercats en origen.
A Unió de Pagesos de Catalunya considerem imprescindible regular per llei el funcionament
de les llotges i mercats en origen, ja que s’ha d’establir un nou mecanisme públic
9

d’informació comercial obligatòria, el qual ha de ser estadísticament representatiu i, per part
de les empreses compradores, en la circumscripció econòmica del mercat d’origen del
producte o els productes pels quals s’hagi autoritzat subjecte al secret estadístic. La
informació obligatòria no ha d’incloure les dades comercials sensibles, només una
declaració responsable del volum per categoria de producte autoritzat i preu unitari per al
període de referència establert per a aquell mercat específic en origen. No obstant això, el
mecanisme públic ha de poder efectuar tantes comprovacions com siguin necessàries per
verificar la certesa de la informació subministrada i iniciar la instrucció d’un expedient
sancionador, tant pel retard en el subministrament de les informacions obligatòries, com del
subministrament de dades falses. Excepcionalment, quan en una llotja hi hagi físicament
present l’activitat de comercialització del producte, aquest pugui registrar in situ les
operacions comercials reals.
En aquest sentit i sense esgotar el termini màxim previst a la Disposició final primera de la
nova Llei sobre organitzacions interprofessionals agroalimentàries, cal que els preus dels
productes agroalimentaris i les seves categories tinguin caràcter d’estadístiques d’interès de
la Generalitat i que passin a formar part del banc de dades de l’Observatori de Preus Agraris
i Agroalimentaris de Catalunya.

2.4.2.- Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris de Catalunya.
Unió de Pagesos de Catalunya, en relació a la transparència en el mercat i al funcionament
de les llotges que proposem, considerem imprescindible crear l'Observatori de Preus
Agraris i Agroalimentaris de Catalunya, com a òrgan adscrit al departament competent en
matèria agrària i agroalimentària per desenvolupar les següents funcions:
- Establir els indicadors de preus, costos i marges comercials, als efectes dels contractes
tipus agroalimentaris, que sintetitzin la situació i la dinàmica dels preus al llarg de la cadena
alimentària.
- Establir un banc de dades, obert i accessible, sobre preus del sector agrari i agroalimentari.
- Analitzar l'estructura i els factors relacionats amb la formació de preus i marges dels
productes alimentaris en les diferents posicions comercials o esglaons de la cadena i en els
diferents períodes temporals, amb consideració de manera especial dels factors estacionals,
i elaborar els informes oportuns.
- Trametre els informes previstos a l’apartat anterior a les autoritats competents en matèria
de consum, comerç i competència, quan de l’anàlisi de l’evolució dels factors del mercat
se’n presumeixi una alteració que no obeeixi a la lliure i lleial competència, amb indicació
dels indicis que ho fonamenten.
- Assessorar en matèria de polítiques de preus.
- Col·laborar amb altres observatoris o organismes amb finalitats anàlogues en l'àmbit
estatal i de la Unió Europea, a fi d'evitar duplicitats i obtenir les màximes sinergies
d'intercanvi i actuació conjunta.

2.4.3.- Establiment de la quota de mercat que suposa posició de domini.
A fi que hi pugui haver una lliure competència a la cadena alimentària s’ha de tenir en
compte que els ingressos agraris estan subjectes a les altres condiciones de Llei de King:
- Estreta relació entre la collita i el preu (mercat tancat).
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- Inelasticitat de la demanda en relació amb el preu.
- Caràcter aleatori de l’oferta.
- Homogeneïtat del producte.
La demanda inelàstica ens indica que les variacions en el preu tenen un efecte relativament
petit en la quantitat demandada del bé. Com ja s’ha descrit, una de les característiques de la
majoria dels productes agraris i alimentaris és la inelasticitat de la seva demanda. Perquè les
autoritats puguin sancionar abusos de posició de domini, primer han de tenir establerta
amb quina quota de mercat es té posició de domini.
Unió de Pagesos exigirà que s’estableixi a la legislació una definició de posició de domini,
tant per a l’agroindústria, com per al comerç minorista, incloent-hi la gran distribució i
deixant al marge el primer esgraó, el de la producció, ja que aquest últim té reservada la
competència de definir els paràmetres del Parlament Europeu i del Consell de la UE. A Unió
de Pagesos proposem que tingui la condició d’operador dominant en els mercats o sectors
de la cadena alimentària tota empresa o grup d’empreses, tenint en compte el conjunt
d’empreses associades o vinculades, exceptuant-ne el sector productor, que tingui una
quota de mercat superior al 8 per 100.

2.4.4.- Establiment d’una venda a pèrdues a tota la cadena alimentària.
Per limitar els abusos i competències deslleials que pateix la pagesia a la cadena alimentària,
és necessari que estiguin limitades les conductes cada vegada més reiterades de vendes, a
preus extremadament baixos als consumidors, de productes alimentaris reclam, aprofitant
que en aquest segment del comerç minorista (hipermercats, supermercats i grups
empresarials d’aquests) ja es comercialitzen la majoria d’aquests productes. Unió de
Pagesos exigeix una regulació legal específica per a la cadena alimentària de prohibició de
la venda a pèrdues, la qual ha d’incorporar en la seva definició, tant el preu de compra del
producte com els costos fixos i variables del condicionament, la transformació i la
comercialització dels aliments, i també ha d’afectar tota la cadena a fi que no es vagi
traslladant en sentit descendent, i arribin fins a la pagesia, els efectes d’aquestes pràctiques
d’un esgraó a un altre.

2.4.5.- Organitzacions de productors.
A Unió de Pagesos de Catalunya considerem imprescindible desplegar a Catalunya totes les
oportunitats derivades de la nova organització comuna de mercats dels productes agraris,
de la regulació del reconeixement de les organitzacions de productors, de les seves
associacions, de l’homologació de contractes tipus i de les extensions de norma a les
circumscripcions econòmiques catalanes. En aquest sentit i sense esgotar el termini màxim
previst a la Disposició final segona de la nova Llei sobre organitzacions interprofessionals
agroalimentàries de Catalunya, cal que el conseller dicti l’ordre que reguli els requisits
formals i materials i el procediment per al reconeixement d’organitzacions de productors,
de les seves associacions, de les activitats que poden externalitzar i de les extensions de les
normes al seu àmbit, i també l’homologació dels contractes tipus agroalimentaris.
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Unió de Pagesos defensarà la creació d’una junta d’arbitratge i mediació per als casos en
què sigui necessari arbitrar sobre l’aplicació o interpretació dels esmentats contractes
agroalimentaris.

2.4.6.- Organitzacions interprofessionals agroalimentàries.
En la mateixa línia que per a les organitzacions de productors agroalimentàries (OIA),
exigirem al Govern que desplegui reglamentàriament, pel que fa a les OIA de Catalunya, la
nova Llei sobre organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya.
Pel que fa a les OIA de l’Estat espanyol, per una banda, denunciarem directament o a través
de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (d’ara endavant Unió de Uniones) les
OIA que no s’ajusten a la normativa de la UE i les extensions de norma que suposen costos
no consensuats amb la majoria de la pagesia professional catalana i, per una altra,
treballarem juntament amb la Unión de Uniones per obtenir la representativitat que
legítimament ens correspon en les OIA que estiguin adaptades a la normativa de la UE i
serveixin per millorar les condicions de la pagesia que agrupen.

2.4.7.- Campanya per eradicar els abusos i les competències deslleials.
Unió de Pagesos exigirà a les autoritats catalanes competents una campanya d’abast
necessari per acabar amb els abusos i competències deslleials que comporten el conjunt de
comportaments i pràctiques il·legals als mercats (competència, comerç, consum, sanitat i
fraus alimentaris), així com per establir urgentment una legislació catalana de contractes
agroalimentaris, que disposi dels mitjans suficients —-tant tècnics com humans— per
inspeccionar el seu compliment en cada segment de la cadena. El fet que la pagesia
professional pugui obtenir preus remuneradors per a les seves produccions depèn en gran
mesura de garantir que el mercat funcioni adequadament, amb regles certes i
comportaments lleials.
Unió de Pagesos defensarà que els imports recaptats per les administracions en matèria
sancionadora pels fraus, els abusos i les competències deslleials que hagin tingut com a
perjudicada la pagesia s’esmercin en polítiques agràries per promocionar i fomentar la
posició de la pagesia a la cadena alimentària.
Cal informar els consumidors del que representen els abusos i les competències deslleials,
per fer-los conscients de l’enganyifa que comporten tant des del punt de vista econòmic
com qualitatiu dels productes que s’ofereixen. La comparativa dels preus ha de portar
adscrita en paral·lel la qualitat dels productes.
Unió de Pagesos defensarà que hi hagi mesures de foment per afavorir espais específics en
els centres comercials per a la venda i promoció dels productes agroalimentaris d’origen
català, per tal de fomentar i afavorir el consum de productes del país.
Per això també cal que els consumidors puguin tenir l’opció de triar productes que en la
seva transformació o transport hagin emès la menor quantitat de CO2 possible a l’atmosfera
i que a l’etiqueta d’aquest hi figuri la petjada en CO2.
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2.4.8.- Establiment d’un mecanisme objectiu de pertorbació de mercat.
Unió de Pagesos de Catalunya defensarà i exigirà que la Comissió Europea es doti de
mecanismes objectius per poder fer un seguiment dels mercats agroalimentaris en les
diferents circumscripcions econòmiques de la Unió Europea, ja que es necessiten
mecanismes àgils que permetin a la Comissió Europea detectar ràpidament i declarar
situacions de pertorbació de mercat.
Unió de Pagesos de Catalunya defensarà i exigirà que, quan es detectin caigudes de preus
per sobre del nivell de rendibilitat sectorial basat en la mitjana dels darrers anys dels
comptes anuals de l’estadística econòmica de les explotacions agràries de la UE, la Comissió
declari una situació de pertorbació de mercat. En aquests casos, Unió de Pagesos de
Catalunya defensarà i exigirà que almenys la Comissió permeti a les organitzacions de
productors acordar estratègies conjuntes per pal·liar la situació de crisi més enllà de les
permeses habitualment a la normativa de la competència.

2.4.9.- Com cal actuar sindicalment davant les crisis de preus sectorials.
Estem detectant, aquests últims anys, que des del sindicat ha minvat molt la participació
sectorial, i això es nota molt més quan el sector en qüestió es veu afectat per una crisi de
preus, ja que davant de la poca participació encara es fa més complicat afrontar aquestes
crisis de preus en plena campanya de collita, quan tothom va saturat de feina. Creiem que
Unió de Pagesos ha de treballar les crisis sectorials abans que arribin, cal tenir discutides i
aprovades les propostes que cal aplicar, s’ha de preparar l'estratègia sindical i anticipar una
estratègia de comunicació adequada; en definitiva, creiem que caldria tenir un protocol
d'actuació de lluita sindical adequat a cada sector, per tal d'evitar en temps de collita, quan
normalment les reunions són poc participatives i poden conduir a un resposta sindical
desordenada i mal planificada.

3.- Relleu generacional.
3.1.- Incorporació de joves.
Davant de l’envelliment de la mà d’obra familiar a Catalunya, és necessari donar ple suport
als joves que es volen incorporar com a professionals agraris a la titularitat de les
explotacions. En aquesta línia, és del tot imprescindible mantenir l’import màxim d’ajut en
70.000 euros per jove per als que s’enfronten a la major dificultat per a la incorporació, és a
dir, poder disposar d’una explotació viable completant la UTA del jove, així com, ser molt
exigents a l’hora de fer respectar l’acord de màxima prioritat d’aquesta mesura al Programa
de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya, període 2014-2020, tal i com es va acordar,
a proposta d’Unió de Pagesos de Catalunya, unànimement a la Taula Agrària i sense cap vot
en contra al Ple del Parlament de Catalunya (Resolució 739/X).
Unió de Pagesos de Catalunya proposa l’establiment d’un Pla d’abast nacional per afavorir i
aconseguir augmentar molt les incorporacions de joves que permetin el relleu generacional
i l’augment de pagesos actius, així com la modificació de la programació de
desenvolupament rural del període 2014-2020 a fi que s’apliqui a Catalunya un
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subprograma de joves en el marc de les mesures finançades pel FEADER, el qual permetrà
donar un impuls a la incorporació de joves i la seva consolidació com a nous titulars de les
explotacions.

3.2.- Fons de terres i drets.
La situació del mercat de la terra agrícola i dels drets agraris (ajuts...) dificulta el
redimensionament de les explotacions agràries, la continuació de l'activitat agrària i la
instal·lació dels joves al sector agrari. Per això, i amb la finalitat d'evitar l'especulació
especialment amb activitats no-agràries, proposem que s'estableixi una regulació per llei
de determinats aspectes del funcionament del mercat de la terra agrícola i la creació del
Fons Autònom de Terres i Drets Agraris, que compti amb la participació de les
organitzacions professionals agràries més representatives en els òrgans directius. Aquest
Fons hauria de tenir les finalitats següents:
i) Incorporar de facto totes les terres i drets de titularitat pública (Incasol…).
ii) Assegurar la publicitat i la transparència de totes les transmissions de terra
agrícola i forestal que es facin en el territori de Catalunya.
iii) Gestionar, d'acord amb les normes establertes, les transmissions de terres
agràries i drets agraris que s'escaigui, sempre amb la finalitat que les terres, els
drets i les primes siguin adreçades a la producció agrària, ja sigui pels seus
propietaris, ja sigui en arrendament o cessió de drets a la pagesia professional.
vi) Adquirir per a una tinença temporal breu, sota la fórmula jurídica que s’escaigui,
seguida de la transmissió corresponent a professionals directes de l'agricultura, la
ramaderia o la silvicultura de terres agrícoles o forestals i els drets agraris.
v) Col·laborar amb les administracions públiques en la coordinació i gestió de la
reordenació d'explotacions agràries causada per les actuacions previstes als Plans
Territorials corresponents. Participar en tot allò que afecti el sector agrari i el medi
natural i la seva conservació, especialment en intervencions públiques en el territori
que suposin canvis substancials en l'ús o la revaloració de terres agrícoles.
La nova OCM de Productes Agraris atorga les noves autoritzacions de vinya exclusivament
als titulars de la parcel·la de vinya, és a dir, al titular d’explotació. Unió de Pagesos defensarà
aquest principi, ajudant a aconseguir que els contractes entre particulars reflecteixin
adequadament aquest fet i, si resulta necessari en cas de conflicte, proposarà un mecanisme
de mediació.

3.3.- Terres abandonades.
En els anys de l’especulació urbanística desmesurada s’ha produït un procés
d’abandonament de terres molt elevat, que ha afectat molt especialment les zones
periurbanes i les del voltant de les grans ciutats. Alguns propietaris de sòl no renovaven
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contractes d’arrendament o, senzillament, feien fora els arrendataris, tot esperant obtenir un
preu més alt per un sòl urbanitzable.
Un sòl abandonat suposa una pèrdua de biodiversitat i un augment del risc d’erosió, a més
d’una disminució de la capacitat productiva del país, i un fre per al creixement de les
explotacions agrícoles.
Un cop esclatada la bombolla immobiliària, el panorama que ha quedat en alguns pobles i
ciutats és desolador. Fins i tot molts ajuntaments han pres iniciatives de foment de banc de
terres i d’incorporació de nova pagesia per tal de dinamitzar les terres que han estat
abandonades.
Però cal que l’Administració de la Generalitat vagi més enllà de les iniciatives de foment d’ús
de terres abandonades. Cal que es legislin mecanismes que forcin els propietaris a arrendar
la terra.
En primer lloc, cal una definició clara de què es considera una terra abandonada. I en
aquesta categoria s’hi han d’incloure aquells sòls que la legislació urbanística determina que
són agraris, però que se n’està fent una altre ús.
A més de la creació del fons de terres i drets, cal desenvolupar la fiscalitat prevista a la llei
d’oOrientació agrària per impulsar el conreu de les terres abandonades, així com
l’arrendament forçós a favor primer dels joves que s’incorporen i després de la pagesia
professional en general, tenint en compte els confrontants per consolidar la dimensió de
les finques.
Cal promoure una legislació que obligui a tenir les finques netes a càrrec dels propietaris de
finques abandonades, i subsidiàriament de les administracions, a fi que no provoquin
perjudicis a les finques del voltant.

3.4.- Finançament.
El sector agrari en general i els joves que s’hi incorporen en particular, tenen una restricció
més gran d’accés al crèdit que la resta d’activitats econòmiques. Aquesta situació afecta
molt negativament, tant el finançament del circulant, com el finançament de les noves
iniciatives i innovacions.
La pagesia professional que s’incorpora troba molts obstacles i, fins i tot, obligacions
extracontractuals amb les entitats financeres derivades d’uns convenis entre el DARP i les
entitats financeres, els quals no estan en les condicions d’accés i suport adequades a les
necessitats d’aquesta pagesia professional.
Cal disposar, concertant-ho prèviament amb les organitzacions professionals agràries, de les
millors condicions d’accés a totes les línies de finançament públic directe o mitjançant
conveni amb les entitats financeres.

3.5.- Emprenedoria i vivers d’empreses.
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Un altre dels aspectes clau per a l’èxit de les incorporacions de joves és la seva formació i
experiència en la comercialització de les seves produccions, per tal d’incrementar les
competències en aquesta matèria dels nous titulars d’explotacions i perquè puguin
desenvolupar activitats d’aprenentatge en el condicionament, l’elaboració i la
comercialització de les seves pròpies produccions, sense haver de fer front inicialment a
inversions amb un elevat grau d’incertesa; cal establir un programa d’emprenedoria i una
xarxa de vivers d’empreses que ho facin possible.

3.6.- Fiscalitat i Seguretat Social específica per a la incorporació de joves.
L’ajut a la incorporació de joves ha de disposar d’un tractament fiscal específic que permeti
prorratejar-ne l’import al llarg dels 5 anys del pla d’empresa, amb independència del model
de pagament inclòs al PDR, ja sigui a l’IRPF o a l’Impost de Societats.
Malgrat que actualment la Seguretat Social disposa de bonificacions decreixents per als 18
mesos de l’alta inicial a aquesta, bonificacions del 30 % per als homes menors de 30 anys i
les dones menors de 35 anys durant 30 mesos, així com, per als familiars col·laboradors del
titular menors de 50 anys durant 5 anys, Unió de Pagesos de Catalunya considera que cal
millorar aquest sistema de bonificacions i que tingui en compte els 5 anys de l’accés a la
titularitat de l’explotació agropecuària i/o forestal.

4.- Per uns costos assumibles per a la pagesia.
4.1.- Existències públiques amb finalitats de seguretat alimentària.
Unió de Pagesos de Catalunya proposa que en la revisió de la PAC dins de les mesures
d’instruments de mercat, xarxa de seguretat i gestió dels riscos s’incloguin, tal com el
Parlament Europeu ha defensat, nous instruments específics de gestió de l’oferta,
diferenciats per a cada sector per tal de fer-los útils i adequats a les diferents casuístiques
sectorials, i que el seu funcionament just i no discriminatori permeti assegurar una gestió
eficaç del mercat i evitar crisis d’excés d’oferta sense costar sol un euro al pressupost
comunitari.
Aquests nous instruments, basats en la compravenda de productes agraris en situacions de
crisi a preus de mercat, juntament amb la resta de mecanismes de mercat, xarxes de
seguretat i gestió de riscos establerts a l’OCM dels productes agraris, han de permetre
atenuar la volatilitat excessivament elevada dels preus del mercat agrari amb l’objectiu, per
una banda, d’evitar greus problemes per a productors, transformadors i consumidors i, per
l’altra, de permetre que la PAC assoleixi el seu principal objectiu estratègic: la seguretat
alimentària (entesa com a capacitat d’abastir d’aliments, en quantitat i qualitat suficients, a
la població europea).

4.2.- IVA reduït per a tots els béns i serveis necessaris per a la producció agrària.
El sector agrari és un sector estratègic per assegurar un subministrament d’aliments als
consumidors a preus raonables. L’encariment dels costos de producció en general i, en
particular, de l’energia, els pinsos, els fertilitzants i els fitosanitaris en els darrers anys ha
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posat en una situació límit les petites i mitjanes explotacions, base de la producció, per això
proposem l’aplicació d’un IVA reduït, previst a l’Annex H de la Directiva europea sobre
aquest impost, cosa que contribuirà a donar un tractament fiscal més d’acord amb els
objectius que desenvolupa aquest sector.

4.3.- Compensació de l’IVA en el règim general.
Els pagesos que estan en el règim general d’IVA han de poder liquidar aquest impost cada
trimestre, tant si és positiu com si és negatiu. En cas que no sigui així, s’ha d’incrementar
l’IVA percebut pel pagès i fer que passi del 4 % al 12 % com en el cas dels pagesos que
estan a mòduls.

4.4.- Contractualització dels cereals i conreus herbacis.
El sector del cereal i conreus herbacis és un sector molt sensible a l’especulació. Des de la
modificació que es va fer, ara ja fa uns anys, a la Borsa de futurs de matèries primeres de
Chicago, que va permetre que hi entressin a operar actors aliens al sector, i que no tenen
cap interès per acabar emprant aquells cereals i altres matèries primeres que compren i
venen. Això fa que el preu del cereal i altres matèries primeres oleaginoses i proteaginoses
ja no només es pugui explicar per la llei de l’oferta i la demanda, ans al contrari, que cada
cop pesi més el factor especulació en el preu del cereal.
La proposta que fa Unió de Pagesos per tal de deixar de dependre de l’especulació és la
formalització de contractes entre productors i indústria agroalimentària, incloent-hi les
cooperatives que elaboren pinso: d’aquesta manera la pagesia s’asseguraria un preu que la
satisfés i permetria a la indústria agroalimentària acotar els costos de producció dels seus
inputs. Ja fa temps que es parla, des del sector dels cereals i des dels sectors ramaders,
d’aquesta possibilitat i no s’ha arribat a cap acord.
Ja és hora de posar fil a l’agulla i començar a buscar indústries agroalimentàries,
interessades a poder conèixer per endavant quins seran els seus costos de producció de les
matèries primeres que necessiten, i de posar-les en contacte amb aquells pagesos i pageses
interessats i que valorin el fet de poder conèixer a quin preu cobraran la collita que encara
no han sembrat.
Ara bé, per poder anar un pas més enllà i guanyar valor afegit a les nostres produccions
cerealistes, cal també incorporar la recerca i la transferència tecnològica com a actors
importants a tenir en compte. La indústria ha de demanar a la ciència quines qualitats de
cereal necessita i la ciència és qui ha de poder facilitar a la producció quines varietats,
barreges de varietats, etc., són les que permetran obtenir un cereal amb les característiques
que necessita la indústria.
Pel que hem exposat anteriorment, Unió de Pagesos endegarà les actuacions necessàries
per unir indústria agrària i pagesia interessada a tenir contractes estables de preu de les
matèries primeres i per tal que el trinomi Pagesia-Indústria Alimentaria-IRTA, serveixi per
donar un valor afegit a les nostres produccions.
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4.5.- Tarifes elèctriques específiques per al regadiu i les PIME agroindustrials.
Les mesures de liberalització dels mercats en el sector elèctric haurien d’haver servit en
teoria per obrir la competència i promoure l’abaratiment d’aquest cost al consumidor.
Contràriament, hem assistit a una escalada dels preus injustificada, i per això, Unió de
Pagesos de Catalunya ha de defensar que, davant de l’estacionalitat de l’ús de l’energia
elèctrica per al regadiu o per a l’elaboració en PIME agroindustrials, com les cooperatives,
s’estableixin noves tarifes que permetin adequar la contractació a les puntes de
l’estacionalitat dels consums elèctrics, i tornar a una tarifa agrícola adequada a la realitat del
sector.
Caldria que les comunitats de regants o els pagesos amb pous no haguessin de pagar la
potència contractada a la companyia elèctrica de torn durant el període hivernal, en què no
es fa ús de l’aigua, i que hi hagués la possibilitat de generar electricitat a les mateixes
comunitats de regants mitjançant molins de vent, salts d’aigua o altres sistemes.

4.6.- Fiscalitat de l’energia elèctrica.
Unió de Pagesos de Catalunya ha d’exigir que la producció d’energia elèctrica per a
l’autoconsum en les explotacions agràries i les comunitats de regants estigui exempta de
l’impost especial de generació d’energia elèctrica.

4.7.- Gasoli professional.
Unió de Pagesos continuarà treballant per aconseguir que totes les activitats agràries
ramaderes i forestals puguin utilitzar gasoil B, com a combustible o com a carburant en els
motors de les respectives maquinàries per als treballs a l’explotació pròpia o aliena i per als
transports dels productes resultants o necessaris per a aquestes activitats, ja siguin fets per
maquinària de la mateixa explotació o per la de grups de pagesos (cooperatives, SAT...),
utilitzant les vies públiques autoritzades per circular-hi els vehicles especials. A més, també
defensarà l’increment del percentatge establert per considerar una activitat accessòria a
l’agrària.
Davant de l’encariment del cost dels carburants i dels combustibles, Unió de Pagesos de
Catalunya continua exigint l’establiment d’un gasoil d’ús professional, ja que cal superar
d’una vegada les devolucions anuals dels impostos especials; aquest gasoil professional ha
d’estar lliure d’impostos especials, se li ha d’aplicar un IVA reduït quan s’adquireixi als
distribuïdors o a les gasolineres i ha d’estar permès el seu ús per a qualsevol activitat
relacionada amb la producció agrícola, ramadera i forestal, així com per a la nostra
col·laboració en tasques de protecció civil.

4.8.- Pla d’estalvi energètic.
Davant del cost actual de l’energia i les perspectives de l’evolució d’aquest, Unió de Pagesos
de Catalunya ha d’exigir l’establiment d’un pla d’estalvi energètic, el qual ha de disposar
d’un sistema d’auditoria dels costos energètics de la producció, condicionament,
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transformació i comercialització de la mateixa producció i de recomanacions adreçades a
introduir millores a les explotacions que permetin minimitzar-ne la despesa energètica, així
com augmentar-ne la sostenibilitat energètica i dependre cada cop menys dels
hidrocarburs, i més d’energies netes, de les quals Catalunya és i ha de ser un gran productor
(biomassa i altres aprofitaments forestals).

4.9.- Biomassa i altres energies alternatives.
A més del cost actual de
mediambiental que suposa
fòssils ha posat en relleu
explotacions agràries i la de
les explotacions agràries.

l’energia i les perspectives de l’evolució d’aquest, el cost
l’escalfament global derivat de l’ús massiu de combustibles
la necessitat de facilitar l’ús d’energies alternatives a les
produir i comercialitzar energia com a ingrés complementari a

No obstant això, el model d’implantació que fins ara s’ha dut a terme ha estat una veritable
sagnia per a les explotacions agràries que hi van apostar. Per això, cal fugir del model de les
grans companyies energètiques i impulsar un model propi, inspirat en el de coparticipació
danès, en el qual les mateixes explotacions agràries i la mateixa població del món rural són
els inversors majoritaris de les inversions en producció i comercialització al territori, ja que
aquesta és l’única manera de fer sostenible i socialment corresponsable el model
d’implantació d’energies alternatives com l’aprofitament de la biomassa, l’eòlica, la
fotovoltaica o el biogàs.

Unió de Pagesos també defensarà la compensació íntegra a la pagesia professional
afectada en les seves inversions de diversificació de rendes pels canvis en les tarifes
elèctriques de les instal·lacions fotovoltaiques. Unió de Pagesos vetllarà perquè no hi hagi
més canvis en la normativa sobre energies renovables que afectin negativament a les
inversions fetes pels pagesos.

4.10.- Anul·lació de la sobrevaloració il·legal de les construccions agràries.
Unió de Pagesos de Catalunya exigirà i defensarà que es revisin totes les valoracions de les
construccions agràries (granges, hivernacles, magatzems, sitges...) en sòl rústic efectuades
per la Direcció General del Cadastre i que s’efectuïn les corresponents devolucions per
ingressos indeguts de la hisenda pública als contribuents que ja han efectuat pagaments
derivats d’una valoració il·legal de les seves construccions, en l’IBI de naturalesa rústica i en
els impostos que graven les transmissions patrimonials, successions i donacions.

4.11.- Exempcions i despenalització per a finalitats agràries en la protecció d’obtencions
vegetals.
En conreus llenyosos, la principal problemàtica que s’ha d’abordar és el preu que es demana
de royalty, sobretot en el conreu dels cítrics i la fruita dolça, alhora que ningú ofereix
garanties a la pagesia que aquella nova varietat funcioni, és a dir, que s’adapti bé a les
condicions agroclimàtiques de les nostres zones productores, a fi i efecte que el resultat
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indicat coincideixi amb la informació donada per l’obtentor o viverista. Un altre factor que fa
incrementar el cost del material vegetal i dificulta que es paguin els royalties, per part de la
pagesia, és l’existència d’exclusivitats entre obtentors i viveristes, per això Unió de Pagesos
continuarà defensant que una millora del sistema en la comercialització del material vegetal
passa perquè pugui ser el pagès que, igual que decideix quina varietat vol plantar, també,
pugui decidir quin viverista li farà el material vegetal que vol. Unió de Pagesos ha
d’aconseguir limitar el preu per arbre, clarament molt superior al dels EUA, alhora que ha
d’aconseguir que el DARP inclogui a les línies de modernització els preus reals dels royalties
i cost de plantació.
Unió de Pagesos ha de continuar amb la campanya d’assessorament a la pagesia afiliada
que es guarda part de la collita per reutilitzar-la com a llavor de sembra en els seus camps.
Unió de pagesos treballarà per aconseguir que en els conreus herbacis els royalties els
paguin només les llavors R1 i R2, i que la reutilització en l’explotació pròpia n’estigui
exempta. A la vegada cal exigir a l’Administració que garanteixi la qualitat de les llavors R2
per tal d’evitar fraus.
En aquest context, es posa de manifest la necessitat que l’IRTA serveixi d’organisme neutral
a l’hora d’avaluar aquestes noves varietats en les nostres zones de producció, a fi i efecte
que la investigació de l’IRTA reverteixi en la pagesia.
Unió de Pagesos de Catalunya també ha d’aconseguir despenalitzar l’ús de varietats
protegides amb finalitats agràries, tal com ha reivindicat arran de les modificacions del Codi
Penal.
5.- La PAC per a la pagesia. No per als absentistes!
A Unió de Pagesos de Catalunya hem denunciat que l’acord, no secundat per la Generalitat
de Catalunya, de la Conferència Sectorial, sobre el model d’aplicació de la reforma de la
Política Agrària Comuna (PAC) a l’Estat espanyol vulnera el model establert a la Unió
Europea (UE). L’aplicació que s’ha imposat a l’Estat espanyol agreuja la discriminació entre
productors, en perpetuar el model històric de la PAC fins a l’any 2020, ja que es basa en les
316 comarques agràries estatals, agrupades en quatre tipologies (terres de conreu de secà,
terres de conreu de regadiu, cultius permanents i pastures) i té en compte la seva mitjana
d’ajuts cobrats. Això comportarà que cada productor pugui disposar, en funció dels
municipis on radiquin les terres de la seva explotació, de més de quatre tipus de drets, ja
sigui per cadascuna de les quatre tipologies o per ser de comarques agràries de mitjana
diferent; i aquests drets no podran ser exercits en una regió agroeconòmica diferent de la
que els va originar. Tot això, per una banda, suposarà una càrrega burocràtica més elevada,
tant a l’Administració com als perceptors, i, d’altra banda, més traves al lliure
desenvolupament de les explotacions agràries.
Al sindicat també hem denunciat que la figura d’agricultor actiu (requisit obligatori per
poder ser perceptor dels ajuts directes de la PAC) no s’ajusta a la normativa de la UE; fins i
tot la mateixa Comissió Europea ja ho ha advertit a les autoritats espanyoles. A més, el
Ministeri d’Agricultura ha eludit l’exclusió dels ajuts directes de la PAC, establerta a la
normativa de la UE, per a les persones físiques i jurídiques que desenvolupen les activitats
econòmiques de gestionar aeroports, serveis ferroviaris, instal·lacions d’abastament d’aigua,
serveis immobiliaris, instal·lacions esportives i recreatives permanents; així com també, en
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contra de l’establert a la normativa de la UE, ha limitat la successió en les explotacions
agràries.
D’altra banda, Unió de Pagesos de Catalunya ha alertat que les mesures d’aplicació de l’ajut
del component verd de la PAC que està regulant el Ministeri suposaran una reducció del
potencial productiu de cereals i oleaginoses, ja que obligaran a deixar el 5 % de les terres
conreades com a superfícies de compensació ecològica (superfícies de preservació de la
biodiversitat pel fet d’estar poc afectades per l’activitat agrícola) i no permetran incloure en
aquesta definició, contràriament al reglament europeu, que sí ho permet als estats membres
de la UE, les terrasses, elements paisatgístics, franges de protecció, superfícies amb arbres
forestals de creixement ràpid, superfícies amb conreus intermedis o coberta vegetal
sembrada. Per tant, aquestes mesures impediran que la superfície adjacent a les terres de
conreu pugui servir de superfície d’interès ecològic. El sindicat ha denunciat la desídia del
Ministeri en aquesta qüestió, ja que cal recordar que el president del Govern estatal,
Mariano Rajoy, va donar suport a la decisió unànime dels caps d’Estat i de Govern en la
reunió del Consell Europeu del 7 i 8 de febrer del 2013, en què van acordar que “el requisit
de tenir una superfície d’interès ecològic en cada explotació agrícola s’aplicarà de manera
que la terra en qüestió no hagi de retirar-se de la dedicada a producció i s’evitin pèrdues
injustificades en els ingressos dels agricultors”.
A Unió de Pagesos de Catalunya considerem que el model d’aplicació de la reforma de la
PAC, a més de no ser equitatiu, vulnera els reglaments adoptats per les institucions de la UE
i les disposicions del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. Per aquest motiu, el
sindicat ha presentat denúncies a la Comissió Europea en defensa de la pagesia professional
que es veu afectada en els seus drets per les vulneracions de la normativa.
Unió de Pagesos de Catalunya també ha presentat als tribunals una demanda contra el
Parlament Europeu i el Consell de Ministres d’Agricultura de la UE per haver discriminat de
manera contrària a l’establert en el Tractat de Funcionament de la UE els agricultors sense
drets del règim del pagament únic el 2013 per disposar de produccions dels sectors no
incorporats a l’esmentat règim. Aquest és el cas d’una part significativa de les fruites i
hortalisses, de la vinya, de la flor i planta ornamental i de l’equí, o dels que tot i ser
productors dels sectors incorporats a l’esmentat règim per no hagin generat els drets en el
seu moment, en concret, a Catalunya, de les 173.488 hectàrees (SIGPAC 2013) d’aquests
sectors, 89.065,36 hectàrees corresponen a agricultors que no van rebre ajuts directes de la
PAC, és a dir un 51,34 % d’aquestes. No obstant això, en el sector de la vinya, les hectàrees
excloses tan sols suposen un 23,49 % del total, mentre que en fruiters suposen el 64,57 %
del total i en hortalisses, el 73,3 % del total.
La combinació de les modalitats d’aplicació de la reforma de la PAC adoptades pel Govern
de l’Estat espanyol tenen un impacte negatiu significatiu, tant en l’àmbit agregat del conjunt
del sector agropecuari català, com en el sectorial i d’explotació. Sobre la base del pagament
provisional d’un 95 % del nou pagament bàsic, incloent-hi els drets de la reserva i el 25 %
addicional dels agricultors joves, més el greenig, del mes de desembre del 2015 al 96 % dels
beneficiaris, es posa en relleu que la suma dels ajuts directes que rebrà el sector agrari
català, el primer any d’aplicació (campanya 2015-2016) de la reforma de la PAC, patirà una
reducció que serà d’un 8,7 % (-23,5 Meuros, és a dir, un total de 245,65 Meuros) respecte
dels 269,18 Meuros del 2013 (any de referència del nou model), la qual es veurà
lleugerament augmentada, ja que l’efecte de la convergència dels valors dels drets de
pagament bàsic es veu anul·lat pel nou mínim de 300 euros per explotació, per la no
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convergència dels petits agricultors i la modulació del 5 % dels perceptors de més de
150.000 euros. En la projecció per al 2019, la reducció assolirà un 10,7% (-28,9 Meuros, és a
dir un total de 240,2 Meuros), mentre que el conjunt de l’Estat espanyol només té una
reducció de fons dedicats als ajuts directes de la PAC del 2,51 % el 2015 i d’un 1,5 % el
2019. Per tant, el sector agrari català podria deixar de percebre entre les campanyes 20152016 a la 2020-2021 uns 157 Meuros.

5.1.- Superar les il·legalitats del model d’aplicació actual.
Unió de Pagesos de Catalunya ha presentat denúncia a la Comissió Europea contra el
Govern d’Espanya per l’incompliment de la normativa de la UE en els reials decrets que
regulen l’aplicació de la nova Política Agrària Comuna (PAC), així com pel presumpte i
reiterat pagament fraudulent en els darrers anys a persones físiques i jurídiques que no
reunien les condicions per ser beneficiaris dels ajuts directes de la PAC pel fet de no ser
agricultors.
Concretament, al sindicat hem denunciat que el Reial Decret 1075/2014, del 19 de
desembre, vulnera la normativa de la UE que estableix l’exclusió de la concessió de
pagaments directes a les persones físiques i jurídiques que gestionen aeroports, serveis
ferroviaris, instal·lacions d’abastiment d’aigües, serveis immobiliaris, instal·lacions esportives
i recreatives permanents si aquestes no tenen una activitat agrària significativa. Aquesta
vulneració de la figura anomenada “agricultor actiu”, a més del presumpte pagament
fraudulent en els darrers anys a persones que no són agricultors, té una rellevància especial
aquest 2015, atès el càlcul del valor inicial dels nous drets de pagament bàsic, que es
realitza aplicant un percentatge fix sobre els imports que els agricultors van rebre el 2014, ja
que si no es treuen els que no són “agricultors actius” i els perceptors presumptament
fraudulents del 2014 comportarà una reducció que pot assolir el 15 % del valor dels drets
del pagament únic del 2014, uns 41,5 milions d’euros anuals a Catalunya.
Unió de Pagesos també ha denunciat que el Reial Decret 1075/2014 i el Reial Decret
1076/2014, ambdós del 19 de desembre, vulneren la normativa de la UE, que estableix un
ajut complementari del 25 % del pagament bàsic als agricultors joves els 5 primers anys des
de la seva incorporació, ja que discriminen els joves que han obtingut drets de pagament
bàsic mitjançant cessions (arrendaments, compra, herència o donació), però tenen
orientacions productives que mai han rebut ajuts directes de la PAC. La denúncia també
inclou que el Real Decret 1076/2014, de 19 de desembre, vulnera la normativa de la UE que
atorga el dret a cedir els drets de pagament bàsic mitjançant donació, sempre que no sigui
creant condicions artificials, limitant la lliure successió de les explotacions entre familiars de
fins a segon grau.
El sindicat ha denunciat, a més, que el Reial Decret 1075/2014 i el Reial Decret 1076/2014
vulneren el model de regionalització i d’ajuts associats a la producció establert a la UE.
L’aplicació de la regionalització que ha imposat a l’Estat espanyol agreuja la discriminació
entre productors, en perpetuar el model històric de la PAC fins a l’any 2020, ja que es basa
en les 316 comarques agràries estatals, agrupades en quatre tipologies (terres de conreu de
secà, terres de conreu de regadiu, cultius permanents i pastures), i té en compte la seva
mitjana d’ajuts cobrats. Pel que fa als ajuts associats, suposarà que en unes quantes zones
de l’Estat espanyol hi hagi incentius per incrementar la producció, vulnerant la limitació de
la normativa de la UE i provocant discriminacions que estan prohibides.
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Per tot això, Unió de Pagesos de Catalunya considera que cal fer enrere les il·legalitats en el
model d’aplicació de la reforma de la PAC.

5.2.- Incorporar i prioritzar tota la pagesia professional als ajuts directes.
Unió de Pagesos de Catalunya considera que el Parlament Europeu i el Consell de Ministres
d’Agricultura de la UE han discriminat de manera contrària a l’establert en el Tractat de
Funcionament de la UE els agricultors sense drets del règim del pagament únic el 2013 per
disposar de produccions dels sectors no incorporats a l’esmentat règim. Aquest és el cas de
les fruites i hortalisses, de la vinya, de la flor i planta ornamental i de l’equí, o dels que tot i
ser productors dels sectors incorporats a l’esmentat règim no hagin generat els drets en el
seu moment.
Per això, Unió de Pagesos de Catalunya considera que cal fer enrere la discriminació a la
pagesia professional exclosa dels ajuts directes de la PAC.
Unió de Pagesos de Catalunya, davant de la revisió de la PAC, que impulsa el nou comissari
europeu d’Agricultura i Desenvolupament Rural, ha de defensar l’increment fins a les
primeres 50 hectàrees del pagament redistributiu i, una vegada aconseguit, exigir-ne
l’aplicació al nostre Estat per afavorir en els ajuts desconnectats de la producció a la pagesia
professional.

5.3.- Per un agricultor actiu professional.
Per tal de dirigir els ajuts directes de la PAC a la pagesia professional, a Unió de Pagesos de
Catalunya considerem que cal establir com a condició per ser considerat agricultor actiu
que els ingressos agraris han de ser com a mínim el 25 % del conjunt dels ingressos de la
persona física o jurídica beneficiaria, amb una franquícia general de 3.000 euros per evitar
l’exclusió dels sectors socials del món rural.

5.4.- Per un model d’ajuts directes equitatiu.
Unió de Pagesos de Catalunya ha denunciat que el Ministeri d’Agricultura, lluny d’haver triat
opcions que assegurin que la nova PAC comporti imports d’ajuts similars als percebuts fins
ara, per la pagesia professional, ha imposat un model que els pot suposar d’entrada
reduccions de fins al 17,64 % i (per a aquells a qui afectarà plenament la convergència
interna dels valors dels ajuts), de fins a un 30 % addicional entre 2015 i 2019, amb
reduccions de quasi el 50 %, per a les explotacions de sectors que no disposaran d’ajuts
complementaris connectats amb la producció.
Per tot això, Unió de Pagesos de Catalunya considera que cal revisar el conjunt d’opcions
facultatives del model d’aplicació de la reforma de la PAC, per a tendir a una aplicació
equitativa per a la pagesia professional.
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5.5.- Per unes superfícies de compensació ecològica que no comportin abandonament de la
capacitat productiva.
Unió de Pagesos de Catalunya considera que cal tenir en consideració el sobrecost que
suposa el compliment de les normes de producció europees estrictes, per això, cal exigir l’ús
de la flexibilitat en el compliment de les obligacions mediambientals, ja que l’ajut que es
cobra contempla la compensació parcial dels béns públics que ara no compensa el mercat.
Això permetrà limitar els sobrecostos que crea la competència deslleial de països tercers al
mateix mercat europeu en no haver de complir les normes de producció més estrictes del
món. En concret, aquesta flexibilitat ha de permetre que el 5 % de superfície d’interès
ecològic es compensi amb les superfícies de pastures, bosc, marges, camins...

6.- Millora de l’eficàcia de les explotacions.
6.1.- Foment de les inversions en les explotacions
La majoria d’explotacions catalanes són de petita dimensió, la qual cosa crea una baixa
rendibilitat i un baix índex de mà d’obra a temps complet. A més, bona part de la superfície
agrària —així com de la producció final agrària i de la mà d’obra utilitzada— és de conreus
mediterranis, que tenen una protecció baixa, tant en frontera com via la PAC, i que l’única
opció que tenen per afrontar els nous reptes és millorar la seva eficàcia.
Una creixent liberalització en els mercats, la ronda negociadora en el marc de l’OMC i la
celebració de nous acords bilaterals (Marroc, Mercosur, TTIP...), així com una constant
innovació tecnològica, fan que la competitivitat s’hagi de recolzar en la millora de l’eficàcia
de les explotacions agrícoles, ramaderes i forestals. Per això, és essencial que la pagesia
tingui el màxim suport públic per fer front a aquestes inversions, i que es considerin un eix
clau les inversions en l’agricultura de grup, especialment en les zones desfavorides.
La millora de l’eficiència econòmica mitjançant les inversions en les explotacions agràries o
per a diversificar l’origen de les rendes dels seus titulars son essencials per assolir
explotacions viables i sostenibles, per això no té cap sentit que a Catalunya s’estableixin
limitacions a les inversions auxiliables més enllà de les obligacions derivades de la
normativa comunitària i de l’adequació i viabilitat de les inversions informat favorablement
pels serveis d’assessorament, així com a les inversions en comú de diverses explotacions.
Les convocatòries de modernització han de ser estables i han de disposar d’uns recursos
anuals suficients per atendre les necessitats del sector, ja que s’haurà de satisfer també
l’increment d’inversions que creïn els nous regadius que s’estan construint, i la desaparició
dels plans de reconversió sectorials. Per assegurar-ho, Unió de Pagesos de Catalunya ha de
ser molt exigent a l’hora de fer respectar l’acord de màxima prioritat d’aquesta mesura al
Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya, període 2014-2020, tal com es va
acordar, a proposta d’Unió de Pagesos de Catalunya, unànimement a la Taula Agrària i
sense cap vot en contra al Ple del Parlament de Catalunya (Resolució 739/X), per això
defensarà una reprogramació de fons per evitar retallades com al final del PDR de
Catalunya, període 2007-2013.
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En aquest sentit, cal que es resolgui adequadament la convocatòria del Contracte Global
d’Explotació del 2015, d’acord amb les noves disponibilitats financeres per als anys 2015 i
2016 de la fitxa financera del PDR de Catalunya, període 2014-2020, recentment aprovat.

6.2.- Eines útils per a la comercialització.
Unió de Pagesos de Catalunya, tot i compartir l’apartat 14. Cooperatives agràries de la
Resolució 739/X del Ple del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari, adoptat sense cap
vot en contra, no pot obviar la realitat que amb l’aprofundiment de l’economia liberal, el
fort desenvolupament del capitalisme transnacional (internacionalització de l’economia), la
usura de l’agroindústria i els abusos de la reforçadíssima distribució s’han accelerat aquests
darrers anys; malgrat tot, el moviment cooperatiu en general (hi ha poques honroses
excepcions) no ha estat a l’altura per donar la resposta adequada a les constants
transformacions que vivim, i per això, cal d’impulsar un important canvi dins del
cooperativisme (de les entitats, no del seu moviment associatiu) heretat dels nostres pares, i
en el cas d’una fossilització manifesta, s’han de fomentar entre la pagesia professional
noves agrupacions pageses. En aquest sentit, al sindicat apostem per superar la por al canvi
i a la innovació i apliquem tots els esforços a fer front als nous reptes i desafiaments en la
comercialització de la producció agroalimentària.
El XII Congrés encarrega a la Comissió Permanent Nacional l’obertura, com més aviat millor,
del debat de reflexió sobre el món cooperatiu acordat a la Resolució “A favor d’un món
cooperatiu al servei de la pagesia” de l’11a Assemblea d’Unió de Pagesos de Catalunya.

6.3.- Entitat pública de finançament.
El sector agrari en general, i la pagesia professional en particular, tot i ser un dels sectors
amb menys problemes d’impagats en el camp financer, patim com mai una restricció
d’accés al finançament de les explotacions agràries. Una vegada integrat l’ Institut Català de
Crèdit Agrari (ICCA) a l’Institut Català de Finances, aquest darrer ha passat a operar com una
entitat financera més, cosa que comporta un greu problema d’accés al finançament, per
això es proposa crear una entitat financera pública que exerceixi la funció de fer possible
l’accés al conjunt de les opcions financeres necessàries per desenvolupar al segle XXI
l’activitat agrària i les complementàries de transformació i comercialització de la producció i
de diversificació de l’activitat.

6.4.- Finançament de les explotacions.
Com ja s’ha fet palès respecte al relleu generacional, el sector agrari té una major restricció
generalitzada d’accés al crèdit que la resta d’activitats econòmiques. Aquesta situació afecta
molt negativament, tant el finançament del circulant, com el finançament de les noves
iniciatives i innovacions del conjunt de les explotacions agràries i forestals.
Per això, també per al conjunt del sector, cal disposar, concertant-ho prèviament amb les
organitzacions professionals agràries, de les millors condicions d’accés a totes les línies de
finançament públic directe o mitjançant conveni amb les entitats financeres.
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6.5.- Empreses en crisi.
Malgrat tenir com a objectiu el fet de defensar que en les respectives regulacions de l’OCM
dels productes agraris s’hi incorporin instruments eficaços per fer front als riscos i les crisis,
no n’hi ha prou, com s’ha posat en relleu, amb les crisis sectorials que pateix el sector. Per
això, les polítiques estructurals de Catalunya han de disposar permanentment d’instruments
eficaços que ajudin a pal·liar aquestes situacions de crisi (finançament, ajuts de minimis,
ajuts de reestructuració i salvament d’empreses en crisi, etc.). En aquesta línia, cal dotar el
sector agrari català d’una nova llei per al salvament d’empreses en crisi basada en les
Directrius sobre ajuts estatals de salvament i reestructuració d’empreses no financeres en
crisi (2014/C 249/01).

6.6.- Política de regadius i d’aigua.
La situació de crisi també fa molt difícil que els pagesos dels nous regadius puguin fer front
al pagament dels imports corresponents a la seva contribució econòmica al cost total de les
obres de transformació en regadiu i a les despeses proporcionals ocasionades amb motiu
de l’atorgament, manteniment i cancel·lació de la garantia del compliment de les
obligacions econòmiques dels regants previstes al Títol IV, Promoció de regatges, del
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació
en matèria d'aigües de Catalunya. Atesa aquesta situació i tenint en compte les dificultats
econòmiques dels pagesos, és necessari suspendre temporalment aquests pagaments i
modificar el finançament i cost dels nous regadius i la millora dels regadius per fer-los
assumibles per a les explotacions.
Unió de Pagesos de Catalunya, tenint en compte les circumstàncies de l’entorn en què ens
trobem, del clima que tenim i de la creació de riquesa que representa la possibilitat del
regadiu, exigirà i defensarà la transformació de noves hectàrees de secà en regadiu, en
especial les d’aquelles zones que fa molts anys que esperen convertir-se en noves zones de
regadiu, ja que l’ús agrari de l’aigua és per a la producció d’aliments per a tothom i el
consumidor final és l’usuari d’aquesta aigua.
Hi ha zones de regadiu on, per manca de l’aigua necessària, es fa imprescindible l’ús de
l’aigua regenerada. Sempre que sigui possible, s’hauria de completar amb aquesta aigua la
que s’ha utilitzat fins al moment de pous, embassaments, etc. Quan no sigui possible,
s’acceptarà l’ús exclusiu de l’aigua regenerada i se n'exigirà a l’Administració la quantitat i la
qualitat necessàries.
Unió de Pagesos ajudarà a fomentar la creació de les diferents comunitats d’usuaris
d’aigües, tant superficials com subterrànies en relació amb els usuaris d’aigua de reg. Quant
a les comunitats d’usuaris d’aigües subterrànies, defensarà una amnistia de tots els pous
existents no declarats. També defensarà que el recompte de l’aigua usada no es faci amb el
sistema actual obligatori d’instal·lació d’un comptador físic, sinó que es faci sota el criteri
d’estimació de la superfície regada i de les necessitats del conreu sembrat.
Unió de Pagesos de Catalunya exigirà i defensarà que l’ordre de prioritats en l’ús de l’aigua,
a excepció de casos de força major, sigui el mateix a totes les conques:
- Ús de boca
- Ús agrari
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- Ús industrial
- Ús lúdic o d’oci
Davant la situació cada vegada més crítica de limitació dels recursos hídrics i tenint en
compte el valor estratègic de l’agricultura i les seves necessitats d’aigua, cal defensar l’ús
agrari de l’aigua, enfront de la demanda creixent d’aquest recurs a casa nostra, sobretot
tenint en compte el creixement urbà desmesurat que es produeix en algunes zones. L’esforç
de tots els sectors productius ha d’anar acompanyat de la coherència de les decisions
polítiques en el model de país que desitgem. Amb la participació de la Generalitat de
Catalunya, caldrà concertar amb la resta de sectors productius i la societat en general un
pacte de l’aigua. Cal estar atents al nou PHN, aprovat fa poc i oposar-nos–hi fermament.
Com a punt de partida d’aquest pacte de l’aigua, caldrà tenir en compte els diferents
documents existents, com ara: Manifest de Vallbona, Pacte del Ter, Manifest de la
Plataforma de l’Ebre i Compromís per Lleida.
Unió de Pagesos s’oposarà a l’execució del nou transvasament del riu Ebre, que vol dur a
terme el Govern de Madrid des de la comunitat autònoma d’Aragó cap al sud d’Espanya.
Això suposaria un nou perjudici que s’afegiria als ja existents al Delta de l’Ebre.

6.7.- Impuls de les produccions de qualitat, origen, PAE i PI certificades.
En uns moments en què hi ha una caiguda de preus en origen i una batalla ferotge en el
mercat per part de les grans empreses dominants en la distribució i venda minorista
mitjançant la promoció de les seves marques blanques de distribuïdor, els productes
catalans obtinguts amb certificacions de qualitat o origen (DO de vi, DOP, IGP) o
certificacions per mètodes de producció (producció integrada, producció agrària
ecològica,...) necessiten un nou i molt més important impuls de promoció en el mercat
català.
En aquest sentit, Unió de Pagesos de Catalunya ha de ser exigent en el compliment del que
recull la la Resolució 739/X del Ple del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari, a
proposta del sindicat i que va obtenir el suport unànime de tots els grups parlamentaris, pel
que fa a la necessitat d’impulsar les campanyes de promoció dels productes catalans de
qualitat certificada.
Unió de Pagesos treballarà perquè les empreses de restauració que gaudeixin de recursos
públics per publicitar els seus establiments consumeixin un mínim de producte local o de
proximitat, DO, IGPs i/o d’altres distintius de qualitat catalans.

6.8.- Diversificació de les activitats agràries.
En el mateix sentit que ja s’ha exposat a l’apartat de les inversions en les explotacions
agràries i forestals, l’assoliment d’una dimensió econòmica que permeti consolidar el futur
de les explotacions, cal disposar plenament de les oportunitats derivades de la diversificació
de rendes, per això no té cap sentit que a Catalunya s’estableixin limitacions a les inversions
auxiliables més enllà de les obligacions derivades de la normativa comunitària i de
l’adequació i viabilitat de les inversions informats favorablement pels serveis
d’assessorament, així com a les inversions en comú de diverses explotacions.
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6.9.- Fiscalitat de les transmissions, successions i donacions de béns de les explotacions.
Davant de l’estructura de les explotacions agràries catalanes i l’edat dels seus titulars, així
com la baixa mobilitat en el mercat de la terra, Unió de Pagesos de Catalunya exigirem que
les transmissions patrimonials (finques d’aprofitament agrari, pecuari o forestal, així com
altres béns afectes a l’explotació) que permetin la constitució o consolidació d’explotacions
agràries prioritàries, ja sigui per compra, successió o donació, obtinguin un incentiu fiscal
que els suposi una quota zero.
Unió de Pagesos treballarà perquè es modifiqui la legislació que regula les explotacions
agràries prioritàries perquè el requisit de l’edat s’adapti a la legislació vigent en cada
moment sobre la jubilació i la jubilació activa de la Seguretat Social i, en qualsevol cas,
perquè la regulació de la fiscalitat ho tingui en compte immediatament.

6.10.- R+D+I.
El creixent desenvolupament de la tecnologia en l’àmbit de la producció agrària i les noves
exigències legislatives europees en matèries com la seguretat alimentària, la qualitat, el
medi ambient, la protecció fitosanitària i veterinària fan necessària una recerca que pugui
anticipar totes les adaptacions que la pagesia ha d’introduir als canvis dels sistemes de
producció. Un dels problemes rau en el fet que les estructures empresarials agràries no
poden, per si mateixes, individualment, dedicar-hi els recursos necessaris.
Per això, Unió de Pagesos de Catalunya defensarà que es reforci la transferència tecnològica
en producció agrària i forestal, i que s’aprofundeixi, des de la plataforma institucionalment
establerta, la cooperació i concertació entre l’Administració, els agents representatius del
sector i del món del coneixement i la formació. També insistirem en l’establiment i el
desenvolupament a curt, mitjà i llarg termini d’un programa de recerca de mètodes
alternatius a la important caiguda de matèries actives fitosanitàries i de medicaments
veterinaris.
Tal com va proposar Unió de Pagesos de Catalunya i va ser recollit, sense vots en contra, a
la 739/X del Ple del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari, per tal d’aprofitar, en
benefici del sector productor català, els nous fons europeus adreçats a la recerca i la
innovació del període financer 2014-2020, cal compensar el gravamen autonòmic de
l’impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs per a agricultors,
ramaders i silvicultors amb l’import recaptat a Catalunya de l’1 d’agost del 2004 al 27 de
febrer del 2010 i, mentre no es desenvolupi efectivament el gasoil professional, s’ha de
compensar anualment el tipus impositiu autonòmic de l’impost d’hidrocarburs per a
agricultors, ramaders i silvicultors des de l’1 de gener del 2013, una vegada liquidada la
recaptació de cada exercici a Catalunya. La compensació s’ha de fer aportant els fons a la
Fundació de la Pagesia de Catalunya, que els ha de destinar a la recerca i la innovació
agroalimentàries i forestals.
Unió de Pagesos proposa també que es redefineixi el pla plurianual de recerca públic que
s’avanci a tots aquests nous reptes i desafiaments, i també que es treballi per incrementar
notablement els recursos europeus, estatals i catalans a fi de poder abastar un ambiciós pla
de recerca públic.
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6.11.- Pla de formació dels professionals del sector agrari.
Unió de Pagesos de Catalunya, després d’haver interposat davant del Tribunal Superior de
Justícia els contenciosos administratius números 662/2003, 1753/2003, 884/2004, 935/2004
i 936/2004 contra les actuacions del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria de
formació contínua, tots al voltant de les discriminacions i mancances en aquesta matèria
respecte als treballadors rurals per compte propi del sector agrari català, va assolir l’any
2005 un compromís, amb els llavors consellers de Treball i Economia i Finances, de deixar
d’obrir nous conflictes a l‘opinió pública i als tribunals, si s’elaborava l’esmentat pla de
formació i es posaven en marxa les seves estipulacions i recomanacions.
A Unió de Pagesos de Catalunya vam demanar, d’acord amb la facultat que ens atorga
l’article 5.2 del Decret 373/2000, del 21 de novembre, pel qual es crea la Taula de foment i
modernització agrària i rural i se'n regulen la composició i les funcions, la celebració d’una
reunió de l’esmentada Taula per tal de tractar el tema de l’elaboració i aprovació del primer
Pla de formació dels professionals agraris per compte propi a Catalunya; l’esmentada Taula,
en la seva reunió del 29 de març del 2005, per consens de tots els seus membres, va
encarregar la redacció de l’esmentat pla de formació a una Comissió Tècnica creada a
l’efecte, la qual va comptar amb la participació de les organitzacions professionals agràries
més representatives de Catalunya, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, el
llavors Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, el Servei d’Ocupació de Catalunya i el
Departament d’Educació. Aquesta Comissió Tècnica va elevar una proposta a la Taula de
Foment i Modernització Agrària i Rural del 25 de juny del 2007, la qual fou adoptada per
consens entre els seus membres.
Així, malgrat que el ‘Pla de formació dels professionals agraris per compte propi a
Catalunya’ preveu que s’estableixin semestralment les pautes d’aplicació d’aquests, a hores
d’ara, passats ja més de vuit anys de la seva aprovació, no hi ha manera que els
departaments implicats hagin aportat una planificació i uns recursos per portar-lo a terme i,
ni el Servei d’Ocupació de Catalunya, ni el Consorci de Formació Contínua de Catalunya el
tenen en compte en les seves convocatòries de formació contínua.
Com el mateix pla de formació posa en relleu, el sector agrari català, majoritàriament
compost per persones que treballen per a elles mateixes i els seus familiars, és el sector
econòmic amb el pitjor nivell d’instrucció, i que les mateixes exigències legals de la
Generalitat de Catalunya en matèria de formació per al desenvolupament de l’activitat
agrària, i les enormes necessitats de reciclatge de la pagesia professional catalana per
adaptar-se a les noves exigències legislatives europees i a les mutacions dels sistemes
productius, totes elles estan molt lluny de ser abordades pels departaments i organismes de
la Generalitat de Catalunya competents en la matèria. Davant d’aquesta lamentable i
discriminatòria situació, Unió de Pagesos de Catalunya exigirà la implantació real d’un pla
adaptat tècnicament i econòmicament a aquesta segona dècada del segle XXI.

6.12.- IVA reduït en la maquinària agrària i forestal.
Per tal de facilitar l’assumpció d’un pla de renovació de la maquinària agrària i forestal que
permeti superar les conductes deslleials dels concessionaris i, subsidiàriament, dels
fabricants de maquinària en matèria de frens de servei, cabines i enganxalls homologats en
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els tractors, en les remolcs i en els Equips d’Aplicació de Fitosanitaris (EAPF), així com
d’incorporar les innovacions en matèria de sostenibilitat i seguretat, Unió de Pagesos de
Catalunya defensarà l’aplicació d’un IVA reduït a la maquinària agrària i forestal, començant
per la modificació de la Directiva que ho impedeix i, després, l’aplicació immediata quan
s’hagi assolit el canvi normatiu a la UE.

6.13.- Exempció a l’IRPF i a l’Impost de Societats per la reinversió en les explotacions de les
expropiacions.
Unió de Pagesos de Catalunya exigirà i defensarà l’exempció tributària per a la reinversió en
la mateixa explotació de les indemnitzacions derivades d’expropiacions forçoses.
Unió de Pagesos de Catalunya treballarà per incloure a la Llei de l’IRPF i a la Llei de l’Impost
de societats una nova exempció per als supòsits d’indemnitzacions per expropiació en
persones físiques i jurídiques que tinguin la qualificació de petites i mitjanes empreses amb
la consideració d’explotacions agràries prioritàries.

7.- Assegurances.
7.1.- Instrument d’estabilització d’ingressos.
Els danys provocats per les adversitats climàtiques superen en molts casos els costos de
producció. L’actual model d’assegurança en moltes ocasions ni tan sols cobreix aquests
costos. A més, per una banda, el preu de moltes línies d’assegurança és car i això suposa
que hi hagi un gran nombre de pagesos que no contractin l’assegurança i, per l’altra, cada
vegada influeixen més en les rendes els riscos de la volatilitat dels preus percebuts i dels
costos de producció.
Per tot això, Unió de Pagesos de Catalunya considerem imprescindible que es desenvolupi a
Catalunya un instrument d’estabilització d’ingressos, adreçat almenys a les explotacions
agràries prioritàries, mitjançant la mutualització del risc en el marc del desenvolupament
rural finançat per la Unió Europea.

7.2.- Un sistema d’assegurances agràries potent.
L’assegurança agrària s’ha de considerar com un instrument imprescindible de política
agrària i ha de garantir la disponibilitat d’un sistema d’assegurament de la producció agrària
just, ampli en cobertures i equitatiu, que permeti l’accés a l’autoprotecció i que, per tant,
contribueixi al benestar de tota la societat, reduint la despesa que suposa l’aparició dels
imprevistos de gran magnitud per a l’Administració.
Un model potent d’assegurança agrària requerirà un alt grau d’especialització i de
coordinació amb els serveis públics que hagin de revisar i regular el mercat i, al seu temps,
aquests serveis públics hauran de tenir habilitats els mecanismes suficients per a la
participació en òrgans de debat i millora de la pagesia professional i dels seus representants
elegits democràticament.
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Mentre no es pugui assolir un model potent d’assegurança, Unió de Pagesos treballarà per
tal d’aconseguir la millora de les actuals línies d’assegurança dels diversos cultius i
produccions, especialment pel que fa a l’adequació dels rendiments reals i les cobertures
necessàries. També caldrà treballar perquè els preus dels productes assegurats siguin els
que s’ajustin més als preus de mercat en cada campanya i que sempre siguin superiors als
costos de producció.
El sindicat també treballarà per aconseguir un impuls important des de l’Administració del
foment i la millora de les assegurances agràries, ja que avui tan sols s’assegura una quarta
part de tot el producte final brut agrari.

8.- Competències deslleials de les importacions de fora de la UE.
8.1.- Fer complir les normes en les importacions.
Un dels elements bàsics per a la competitivitat del sector és el control real i efectiu de les
importacions de productes de fora dels països que regulen les seves normes de producció i
comerç alimentari amb les normes de la Unió Europea, ja que fins ara, les autoritats que
s’han fet càrrec d’aquesta tasca no han estat eficients, ni pel que fa al control de totes les
noves plagues, malalties i males herbes, ni pel que fa a disposar sense demores de les dades
estadístiques. Unió de Pagesos de Catalunya defensarà que s’ampliïn les competències de
l’agència europea Frontex per incorporar una coordinació i supervisió de qualitat als
controls de les importacions agropecuàries, alimentàries i forestals.

8.2.- Nous tractats de liberalització del comerç.
Unió de Pagesos de Catalunya defensarà i exigirà que, abans de tancar qualsevol nou acord
de liberalització comercial, la UE aconsegueixi incloure-hi els mecanismes necessaris per
evitar les competències deslleials de les importacions de productes agropecuaris,
alimentaris i forestals, així com per assegurar la no discriminació o la penalització dels
sistemes productius de la UE, i, que abans d’entrar aquests productes a la UE, es respecti la
normativa vigent en matèria de control, de qualitat i de traçabilitat. Unió de Pagesos de
Catalunya s’oposarà a l’Acord Transatlàntic per al Comerç i la Inversió (TTIP), al que es
negocia amb el Canada (CETA) i al de l’àmbit dels serveis (TISA).

9.- Per unes prestacions i cotitzacions socials per a la pagesia professional.
La Seguretat Social ha de disposar de les corresponents especificitats en matèria de
cotització per als titulars i familiars col·laboradors de les petites i mitjanes explotacions
agràries, tot garantint la igualtat de les prestacions socials.
En aquest mateix sentit, també ha de recollir les corresponents especificitats en matèria de
cotització per als ocupadors de mà d’obra assalariada, titulars de petites i mitjanes
explotacions agràries, tot garantint la igualtat de les prestacions socials a aquests
assalariats.
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9.1.- Eliminar la discriminació en l’accés a la pensió d’incapacitat permanent qualificada.
Unió de Pagesos de Catalunya defensarà i exigirà que s’elimini la desigualtat de tracte en
l’accés a la pensió d’incapacitat permanent qualificada, a partir dels 55 anys, quan s’obliga
només la pagesia a desprendre’s de la propietat de les terres i les granges, quan només
s’hauria d’exigir la cessió de la titularitat de l’explotació.

9.2.- Reconeixement com a accidents de treball els succeïts in itinere.
Unió de Pagesos de Catalunya defensarà i exigirà el reconeixement com a accidents de
treball els accidents anomenats in itinere, aquells que es produeixen quan pagesos i
pageses es desplacen al seu lloc de treball.

9.3.- Pensió mínima sense cònjuge a càrrec igual al salari mínim interprofessional.
Unió de Pagesos de Catalunya defensarà i exigirà que la pensió mínima sense cònjuge a
càrrec assoleixi com a mínim la xifra del salari mínim interprofessional; cal recordar que al
voltant del 45 % dels pensionistes de l’antic Règim Especial Agrari de la Seguretat Social per
compte propi cobren complements a mínims.

9.4.- No devaluació de les millores de la integració de la petita i mitjana pagesia
professional al RETA.
Unió de Pagesos de Catalunya exigirà i defensarà que en el sector agrari i forestal no s’elevi
l’edat de jubilació, ja que la nostra és una activitat dura, que requereix un esforç físic
important i que s’ha de catalogar a la Seguretat Social com a “penosa i perillosa”.
Unió de Pagesos de Catalunya exigirà i defensarà que no es poden devaluar les millores en
pensions dels acords d’integració de Règim Especial Agrari de la Seguretat Social (REASS)
per compte propi al Règim de Treballadors Autònoms (RETA) des de l’1 de gener del 2008.
El sindicat ha de treballar davant de les forces polítiques perquè els canvis que s’estan
debatent en l’actualitat, tant pel que fa a l’edat legal de jubilació com al càlcul de les
pensions, no perjudiquin el col·lectiu de la pagesia professional.

9.5.- Correcció de l’increment desmesurat de les cotitzacions socials en la contractació.
Unió de Pagesos de Catalunya defensarà i exigirà l’establiment d’una nova especificitat en
matèria de cotitzacions socials a càrrec de les petites i mitjanes explotacions agràries per la
contractació de mà d’obra eventual, que permeti corregir el despropòsit econòmic aprovat
l’any 2012 i que suposarà, en els propers anys, en integrar-se el col·lectiu de treballadors per
compte aliè del REASS al Règim General de la Seguretat Social, un encariment progressiu de
més del 100 %.
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10.- Per una gestió eficient de la fauna salvatge.
10.1.- Llei de caça catalana.
La pagesia catalana pateix les conseqüències dels danys ocasionats per la fauna salvatge,
danys que a mesura que passen els anys augmenten desorbitadament, mentre
disminueixen any rere any les llicències de caça i no paren de créixer les captures, indicatiu
de l’increment de les poblacions de l’esmentada fauna. Aquesta problemàtica ha esdevingut
una de les causes de l’abandonament del territori i dels canvis obligats de conreus i horts
familiars de les explotacions agràries. Ha arribat a ser un dels principals problemes per a
molta de la nostra pagesia i una font de conflictes socials entre els habitants dels municipis.
Tenim una llei de Caça obsoleta de l’any 1970, no adaptada als nous temps, i que deixa els
vedats de caça en un perfecte regne de taifes, impermeable tant a llei de sanitat animal,
com, si no n'hi ha, a l’Administració catalana, que té les competències de la gestió de la
fauna i que descuida en les cada vegada més esteses àrees de seguretat, i fins i tot intenta
encolomar-ne la gestió a l’Administració local.
A tot això cal sumar-hi tres handicaps:
Primer. Una manca de formació per una part dels col·lectius de caçadors i dels gestors dels
vedats de caça, que des del desconeixement menysté que en el territori hi ha animals que
proliferen, s’escampen i que poden esdevenir plagues si no es controlen, i que la caça és un
perfecte regulador, si està ben gestionada.
Segon. Igualment que els caçadors, una part de la societat ha trobat refugi d’ideals en un
conservacionisme excessiu, que des del desconeixement, no entén el fet de que una ràtio
excessiva d’animals desequilibra un territori, i fins hi tot envaeix un espai que no és el seu.
Sens dubte és també una manca de formació.
Tercer. Ni el cos d’agents rurals, ni els responsables d’Agricultura i Medi Ambient no han
estat responsables de la feina que els pertoca, i han tingut una deixadesa total amb tots els
sectors implicats, siguin col·lectiu de pagesos, caçadors o societat.
Finalment, malgrat la introducció a la legislació pròpia de l’emergència cinegètica, aquesta
s’aplica de manera desigual als territoris i no s’ha fixat un sistema àgil de tramitació
administrativa que permeti una declaració i ús eficient de les seves previsions en cas de no
actuació dels vedats de caça.
Malgrat tot, i que des de fa temps que a Unió de Pagesos s'elaboren documents, projectes i
es fa molta feina, aquests darrers anys, els esdeveniments han agafat una velocitat
vertiginosa.
On abans teníem alguns danys, avui perdem collites, tenim conreus malmesos o trobem la
nostra la ramaderia morta, malalta o amb creuaments no desitjats.
I és necessari augmentar esforços i recursos per arribar a tot arreu.
Vital és la denuncia del dany i la corresponent comunicació interna.
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Hem de millorar les sinergies de comunicació del dany vers els nostres responsables i al
mateix temps vers l’autoritat competent.
Avui estem regits per una llei obsoleta que no exigeix cap responsabilitat a qui té el deure
de gestionar la fauna, però ara hem aconseguit posar-hi una bona eina amb l’aprovació al
DOGC de la Declaració d’Emergència cinegètica, en què el responsable de la gestió
cinegètica és el mateix director dels Serveis Territorials de cada demarcació.
Però a aquesta llei li manca un protocol per elaborar i executar, i n'exigirem l’elaboració i
l’execució.
Aquest protocol ha d'estar basat en l’elaboració d’un sistema de censos públics, que ha de
comptabilitzar la totalitat del territori Català de les diverses modalitats d’àrees de caça, de
protecció (ZEPA, Parcs Naturals, reserves de caça, etcètera), zones periurbanes, seguretat,
amb l’actualització constant, sense espais ambigus no comptabilitzats, i que ens donaran
l'eina per elaborar uns censos reals, acotats per àrees geogràfiques i que serviran per
elaborar uns verdaders plans de gestió cinegètica, moderns i actualitzats. Els plans
cinegètics no els han d'elaborar les APC, no té sentit.
Tanmateix, aquest sistema de censos ens ha de servir per demanar-ne la descatalogació,
desprotecció de les espècies que puguin esdevenir una nova amenaça per a les nostres
explotacions com per exemple la gralla, l’estornell , el tallarol de casquet, etcètera.
Els censos que demanem son paradoxalment els mateixos que necessita el Servei de
Prevenció de Salut Animal de la Generalitat, per al seguiment de malalties que transmet la
fauna salvatge.
I cal aprofitar aquest sistema per a totes les espècies protegides o en perill d'extinció.
Necessitem agilitat i recursos humans i tècnics a l’hora de fer censos, i en la comprovació de
danys per exigir-ne el pagament i el lucre cessant perdut en les nostres explotacions, siguin
en ramaderia, en collita o en l’estructura de les nostres explotacions.
L’exigència de la recopilació de dades ens servirà per reclamar davant l’administració
competent la responsabilitat de donar resposta i aplicar mesures correctores i econòmiques
si s'escau.
Voldrem informació pública de les autoritzacions de caça, de les activitats realitzades en
refugis de fauna, fundacions, canyets. Ho volem tenir tot, hem de saber qui fa, el que fa, i
sobretot qui n'és el responsable.
Tanmateix, no acceptarem la reintroducció, ni l’alliberament de qualsevol espècie, sempre i
quan no estigui pactada amb el territori i les organitzacions agràries, amb especial atenció a
les espècies ja extingides.
I tampoc permetrem la formació d'empreses de caçadors aprofitant la nostra desgràcia i la
mancança de noves incorporacions al col·lectiu caçador, i disposades a netejar-nos les
nostres explotacions de les superpoblacions.
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També haurem de treballar per buscar mes i millors mecanismes compensatoris, com el que
ja hem aconseguit del 15 % dels permisos de trofeus i caça major, en reserves nacionals de
caça i zones de caça controlada, de pagar danys de fauna.
Tanmateix, degut als controls de població o de la mateixa activitat cinegètica, hi ha una
quantitat ingent de fauna morta malbaratada, de la qual no se n’obté cap recurs; per tant,
buscarem les complicitats necessàries per canalitzar-ne l’obtenció de recursos, que ens
serviran tant per pagar danys de fauna, o fons de reserva per amortitzar les despeses de les
vacunacions provocades pel moviment de la fauna salvatge, com poden ser la PPC, la PPA,
la brucel·losi, tuberculines, llengua blava, etc.
Si fem que tota aquesta roda funcioni adequadament, ja no caldrà demanar una llei de
caça tal com l'entenem actualment. No té sentit; el sistema d’APC actual i el muntatge
administratiu estan obsolets! La fauna no té fronteres administratives!
Cal obrir el debat i ens cal un vehicle comú que permeti la coexistència del món agrari i
lúdic i que tingui en els llindars adequats la seva màxima expressió, que més que una llei
sigui un sistema de coexistència de l'espai agrari amb la seva fauna.
En caldrà també potenciar la interrelació amb els nostres veïns de comunitats i països veïns,
per al traspàs d’informació i si cal també per exposar, informar i actuar si s'escau amb les
problemàtiques comunes a la Comunitat Europea, tant amb problemes de fauna cinegètica,
com, per exemple, amb les dificultats que creen els voltors, ossos i llops.
La convivència del territori està en escac!
Cal proposar, treballar i sumar per caminar cap a una nova cultura de gestió de la fauna.
Per tot això, Unió de Pagesos de Catalunya defensarà i exigirà la necessitat d’establir una llei
de caça catalana i una de gestió de la fauna que clarifiquin les necessitats, demandes i
compatibilitats entre pagesos, caçadors i també la societat.

10.2.- Danys de fauna salvatge protegida i cinegètica.
Unió de Pagesos de Catalunya exigirà al Govern que, en cas de danys a les explotacions
agràries, es garanteixi que aquests siguin totalment indemnitzats i amb un sistema no
arbitrari i àgil de peritatge. En aquest sentit, cal que s’estableixi l’obligatorietat de disposar
d’una assegurança de responsabilitat civil amb una franquícia mínima (1 %) per cobrir els
danys a l’activitat agrària i forestal als titulars dels espais cinegètics, ja siguin públics o
privats. En el cas dels danys provocats per les espècies protegides, Unió de Pagesos de
Catalunya defensarà que es prevegin les dotacions pressupostàries suficients per fer front a
les indemnitzacions i que periòdicament s’actualitzin els barems de valoració econòmica de
les indemnitzacions pels danys establerts.
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10.3.- Dissolució del cos d’Agents Rurals i integració dels treballadors públics en les
funcions de policia, guarderia de fauna i d’agents forestals i d’extinció d’incendis.
Unió de Pagesos de Catalunya defensarà i exigirà posar fi a l’anomalia que suposa
l’existència actual encara del cos d’Agents Rurals, dissolent-lo i adscrivint, previ reciclatge, si
s’escau, la majoria dels funcionaris a les tasques de policia de proximitat i administrativa, i la
resta a tasques de guarderia de fauna, d’agents forestals i d’extinció d’incendis.
Unió de Pagesos de Catalunya treballarà perquè mentre no s’aconsegueixi la dissolució del
cos d’agents rurals, aquests restin obligats per llei a aixecar actes de danys quan se’ls ho
reclami.

11.- Per uns espais agraris protegits i productius.
11.1.- Pla d’Espais d’Interès Agrari.
La legislació catalana estableix des de l’any 1983 la necessitat d’elaborar un Pla Sectorial
Agrari. En aquest pla haurien de quedar recollits els espais agraris que cal conservar i
ampliar per les seves característiques. Es tracta de crear un marc legislatiu que asseguri la
continuïtat dels espais agraris a Catalunya. Aquest marc ha de crear una base estable per al
sector agrari i garantir la seguretat alimentària i productiva pel bé del país, i alhora que la
cohesió territorial.
Cal anar més enllà, però: en el marc legislatiu, cal arribar a la promulgació de la llei d’Espais
Agraris de Catalunya, que faci una definició jurídica d’espai agrari i que inclogui les finalitats
d’ordenació d’aquests espais per tal de preservar, ordenar, gestionar i dotar el sistema dels
recursos econòmics i humans necessaris. A més, caldrà vetllar per restituir alguns espais
agraris que han estat inclosos indegudament en alguns Parcs Naturals o en altres tipus
d’espais naturals.

11.2.- Estudis en l’urbanisme i en els projectes compatibles amb el sòl no urbanitzable.
Unió de Pagesos de Catalunya considera que no es pot demorar més la redacció dels
estudis d’impacte agrari per a totes aquelles infraestructures que afecten les explotacions
agràries, on hi hagi un estudi acurat d’aquestes i es plantegin les mesures correctores que
minimitzin els impactes.
Pel que fa als projectes d’infraestructures que s’implanten al territori, tant aquells que el
travessen linealment, com aquells que suposen una taca important, normalment tenen
impacte important sobre les explotacions agràries on s’ubica la infraestructura. En la majoria
d’ocasions, aquests impactes no es valoren i, per tant, la seva correcció és deficient. Per això,
Unió de Pagesos de Catalunya defensarà i exigirà que s’inclogui, dins dels procediments
d’avaluació de l’impacte ambiental, un tràmit de valoració de l’impacte sobre les
explotacions agràries, on hi participin, a més de l’administració competent, els representants
dels interessos agraris afectats. En el cas que aquests projectes no es desenvolupin en un
termini de 10 anys, quedarà extingida l’afectació sobre el terreny.
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Si en alguna circumstància, i per causa de força major, l’Administració ha d’afectar i
malmetre una zona d’alt valor agrícola amb l’expropiació, caldrà que es compensi d’alguna
manera el territori afectat.

11.3.- Homogeneïtzació de les normatives que regulen el sòl no urbanitzable.
En la redacció dels POUM municipals, les normatives urbanístiques limiten els llindars de
superfície, alçada, distàncies, etc. En molts casos, el conjunt de totes les limitacions significa
la prohibició directa o indirecta de l’activitat ramadera, o bé perjudica greument l’ampliació
i modernització fins a extrems que fan inviable la mateixa activat ramadera.
Per altra banda, cada municipi redacta les normes urbanístiques a caprici dels governats del
moment, moltes vegades obviant, fins i tot, normes de rang superior.
Unió de Pagesos considera que no es pot demorar més la redacció del Pla Sectorial Agrari,
el qual ha d’incloure la normativa bàsica i específica del sòl no urbanitzable, pel que fa a
l’activitat agrícola, ramadera i forestal, que reguli les construccions imprescindibles per a les
activitats agropecuàries i forestals sobre la base dels criteris tecnicoeconòmics derivats de
les millors tècniques disponibles. L’arbitrarietat amb què s’aproven una bona part dels
POUM, a banda de perjudicar el sector, crea greuges comparatius entre la pagesia de
diferents municipis, i fins i tot en la mateixa explotació, si aquesta està ubicada en diferents
termes municipals.

11.4.- Zones amb limitacions naturals (muntanya i altres).
Les zones de muntanya i les altres amb limitacions naturals, per les seves especials
característiques, sovint s’han de tractar amb discriminacions positives en relació amb altres
zones del territori per tal de fer viables les diferents activitats que s’hi realitzen. Si volem
que la pagesia continuï lligada al territori i que aquest no es degradi per manca d’activitat
agrària és necessari que es pugui exercir aquesta activitat de manera que sigui viable i
rendible. Això vol dir que, en aquestes zones, la pagesia ha de poder competir en el mercat
en igualtat de condicions amb la resta de productors.
Unió de Pagesos de Catalunya considerem necessari establir el nou llistat de municipis de
les zones de muntanya i les altres zones amb limitacions naturals o altres limitacions
específiques, d’acord amb la nova normativa de la Unió Europea. La seva manca de
concreció suposa una clara discriminació de determinades explotacions agràries amb
handicaps naturals.
Les dificultats especials que presenten les zones de muntanya i les altres amb limitacions
naturals o altres limitacions específiques fan que sigui especialment difícil que les
explotacions puguin ser competitives i viables, ja que el desenvolupament de l’activitat
agrària en aquests territoris suposa uns costos i unes dificultats addicionals respecte a altres
zones. Aquests costos suposen una menor viabilitat per a les explotacions, que moltes
vegades es converteixen en insostenibles i la pagesia es veu empesa a abandonar l’activitat.
Per això, a Unió de Pagesos de Catalunya creiem que el desenvolupament de l’activitat
agrícola o ramadera en zones on aquests handicaps representin una dificultat afegida s’ha
de traduir també en compensacions especials respecte a altres zones més afavorides, així
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com en una atenció especial per resoldre els problemes particulars amb què es troba la
pagesa a aquests llocs. L’esforç real a Catalunya continua lluny de la compensació real dels
sobrecostos i lucres cessants en aquestes zones al nostre país i se situa molt per sota del
que està permès a la UE.
Unió de Pagesos proposa que es modifiqui la programació de desenvolupament rural del
període 2014–2020 a Catalunya per tal que, per una banda, es recuperi l’any 2016
l’equivalent al 48 % no pagat de les indemnitzacions compensatòries de la convocatòria del
2014, i per l’altra, s’incrementi la dotació i esforç en indemnitzacions compensatòries i, per
una altra banda, s’apliqui un subprograma de muntanya en el marc de les mesures
finançades pel FEADER, el qual permetrà donar un impuls a les necessitats específiques
d’aquestes zones. Per assegurar les propostes en indemnitzacions compensatòries, Unió de
Pagesos de Catalunya ha de ser molt exigent a l’hora de fer respectar l’acord de màxima
prioritat d’aquesta mesura al Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya,
període 2014–2020, tal com es va acordar, a proposta d’Unió de Pagesos de Catalunya,
unànimement a la Taula Agrària i sense cap vot en contra al Ple del Parlament de Catalunya
(Resolució 739/X).

11.5.- Zones periurbanes.
Atès que a Catalunya els àmbits periurbans són una realitat en augment, com a
conseqüència del model metropolità contemporani, i que suporten una forta pressió que en
limita la viabilitat, Unió de Pagesos de Catalunya defensarà i exigirà que es tinguin en
compte les especificitats d'aquestes zones agrícoles i que es desenvolupin polítiques, amb
la corresponent dotació financera, a fi que:
i) es reconegui l’especificitat dels espais periurbans basada en la Carta de l’agricultura
periurbana;
ii) hi hagi instruments eficaços de planificació urbanística i territorial, i per a això, caldria
que es redactés i aprovés d’una vegada per totes el Pla Territorial Sectorial Agrari, on
s’inclogués la delimitació i definició dels espais agraris periurbans;
iii) els sòls periurbans de valor agrícola es qualifiquin com a tals;
iv) es garanteixi el desenvolupament dinàmic i sostenible de l’activitat agrària periurbana;
v) s’incorpori a la legislació la figura del “parc agrari” i altres figures d’ordenació i gestió
adaptades a la realitat de les zones periurbanes;
vi) es tingui en compte la dificultat de l’activitat agrària en poblacions de més de 5.000
habitants i a les capitals de comarca;
vii) la promoció de l’agricultura que s’hi faci tingui en compte la capacitat de
subministrar aliments a les poblacions locals; i
viii) siguin capaces d’adaptar les estructures de comercialització per introduir la
flexibilitat necessària per afavorir els circuits curts de comercialització.

11.6.- Xarxa Natura 2000 i altres espais protegits.
És del tot inacceptable la manera arbitrària i mancada de justificació científica amb què s’ha
dut a terme al nostre país la designació de les zones que formen part de la Xarxa Natura
2000 (el 30 % de la superfície de Catalunya) i, per tant, de manera contrària al que
assenyalen les directives 92/43 i 79/409, quan aquests treballs científics s’haurien d’haver
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elaborat i actualitzat des del mateix ingrés a la llavors CEE, l’any 1986, i, a més, s’haurien
pogut realitzar amb el suport dels fons de cohesió .
Unió de Pagesos de Catalunya defensarà la necessitat de revisar l’abusiva i arbitrària
designació com a ZEPA d’espais agraris, i la pagesia afectada ha de rebre de la societat un
tracte equitatiu, així com unes compensacions de tots els sobrecostos i lucres cessants i
expectants. Aquestes compensacions s’han de finançar amb fons provinents d’altres
polítiques sectorials diferents dels fons per sufragar les polítiques agràries.
En concret proposem:
Que les zones agràries designades com a ZEPA amb limitacions rebin les compensacions
justificades i quantificades d’acord amb la normativa europea i, per tant, en el cas de la zona
de regadiu del Canal Segarra–Garrigues cal també revisar la Declaració d’Impacte
Ambiental, inacceptable, arbitrària i mancada de justificació científica.
Que els plans de gestió de les ZEPA de la Plana de Lleida es revisin davant l’aprovació
inacceptable, arbitrària i mancada de justificació científica que se n’ha fet, i que les
limitacions en el desenvolupament normal de l’activitat agrària, de la qual deriven pèrdues,
minves de collites, o bé increment de costos, tinguin la corresponent línia d’indemnització
pactada amb els pagesos del territori.
Que en tots els casos és imprescindible que els Plans de Gestió es consensuïn amb el sector,
de manera que s’estableixin les mesures agroambientals amb les corresponents
compensacions econòmiques justes d’acord amb la normativa europea.
Que en la comissió de seguiment ambiental del Segarra-Garrigues és imprescindible que hi
hagi la representació dels pagesos afectats i exclosos i dels ajuntaments afectats,
contràriament al que va aprovar el Govern al seu moment.
Unió de Pagesos de Catalunya també seguirà treballant perquè es compleixi la llei i es faci
efectiva la participació de les organitzacions professionals agràries més representatives en
tots els òrgans rectors dels espais naturals de protecció especial existents.

11.7.- Deducció fiscal per a les pràctiques agràries sostenibles.
Hi ha un conjunt de pràctiques agràries sostenibles que formen part de les mesures de
foment d’una agricultura i ramaderia que assumeix anar més enllà de les normes
obligatòries incloses en les noves exigències legislatives europees amb pràctiques que
contribueixen a l’aportació de béns i serveis públics suplementaris que el mercat no
remunera i, si és el cas, les primes establertes actualment no compensen la totalitat dels
sobrecostos i lucres cessants que comporten per a les explotacions agràries.
La legislació reguladora del règim de cessió de tributs de l’Estat a la Generalitat de
Catalunya i de fixació de l’abast i condicions de l’esmentada cessió cedeix amb caràcter
parcial, amb el límit del 50 %, l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF); l’abast
i les condicions d’aquesta cessió preveuen que les Comunitats Autònomes poden assumir
competències normatives sobre deduccions a l’IRPF per inversions no empresarials i per
aplicació de renda.
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A Unió de Pagesos de Catalunya defensarem i exigirem que s’estableixi una deducció
autonòmica a l’IRPF relacionada amb les mesures d’agroambient i clima, agricultura i
ramaderia ecològiques, de benestar animal, d’inversions no productives en Xarxa Natura
2000 i zones de muntanya i de les indemnitzacions compensatòries de zones de muntanya i
altres zones amb limitacions naturals i limitacions específiques incloses en el Contracte
Global d’Explotació, així com, per a les indemnitzacions per limitacions a l’activitat agrícola i
ramadera en Xarxa Natura 2000.

12.- Per una Administració agrària del segle XXI.
12.1.- Utilització de les eines que proporcionen les TIC.
Cal l’aplicació d’un sistema telemàtic de gestió de documents per assolir una plena aplicació
de no tornar a presentar els documents que l’Administració ja disposa, així com la
progressiva incorporació de serveis i tràmits en línia aprofitant les TIC, sense descuidar la
tasca de servei de les oficines comarcals per a les persones que no tenen accés a la xarxa o
capacitació per a usar-la.
Unió de Pagesos de Catalunya defensarà que s’impulsin i facilitin els sistemes i processos
d’informació i comunicació entre el DARP i els ciutadans, mitjançant les noves tecnologies,
per tal de simplificar i escurçar les tramitacions davant l’Administració agrària.

12.2.- Estructura d’anàlisi i prospectiva.
Ara per ara, no disposem de dades macroeconòmiques i les microeconòmiques de les
explotacions agràries tampoc es poden usar com a referència per la manca de mostres
representatives.
Les dades que tenim per establir la referència de preus percebuts pels productors no són
fiables i, sovint, hem de treballar amb informacions desfasades. Manquen totalment estudis
homologables sobre les diferències tecnològiques i econòmiques quant al
desenvolupament de la producció integrada i producció ecològica, que haurien de ser els
únics mètodes productius per a una agricultura sostenible, que cal potenciar i promocionar.
A més a més, cal tenir en compte les zones amb desavantatge (muntanya, altres zones amb
limitacions, periurbanes o incloses en la Xarxa Natura 2000), estudis que són
imprescindibles per determinar els compromisos i les primes de les mesures d’agroambient
i clima o de les indemnitzacions compensatòries i de les de la Xarxa Natura 2000.
El sector agrari català necessita que es potenciï una estructura amb mitjans humans i
econòmics suficients que permeti una anàlisi i prospectiva acurada del sector, així com que
en la confecció del pla d’estadístiques català hi tinguem veu i consideració. Actualment,
gairebé només disposem de les estadístiques socioeconòmiques que la Comunitat Europea
encarrega als serveis estadístics dels estats (cens agrari, enquesta d’estructura de les
explotacions agràries, enquesta de població activa).
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12.3.- Servei públic d’inspecció de maquinària agrària i forestal.
Des de fa anys, el comportament dels concessionaris i fabricants de la maquinària agrària i
forestal en les preceptives homologacions i l’obligació de passar inspecció tècnica de
vehicles, més enllà dels casos de compra/venda de segona mà, ha comportat costos
innecessaris a les explotacions agràries, així com càrregues administratives addicionals per
disposar de les inscripcions i fitxes tècniques obligatòries corregides, casuística semblant a
la que ja es va produir amb els arcs antibolcatge. A aquestes circumstàncies s’hi ha sumat la
recent obligació de passar inspeccions els equips d’aplicació dels productes fitosanitaris i la
manca d’un servei públic adequat i disponible arreu del territori.
A Unió de Pagesos de Catalunya considerem que cal posar en marxa un servei públic
d’inspecció de maquinària agrària i forestal que asseguri, al llarg de l’any, el servei a tots els
pobles de Catalunya i que, quan hi hagi resultats desfavorables en les inspeccions, es pugui
passar la revisió a prop del poble de l’explotació agrària; i volem exigir-li l’establiment de
taxes assequibles a les explotacions agràries i forestals pels serveis públics obligatoris del
servei públic d’inspecció de maquinària agrària i forestal.
A Unió de Pagesos de Catalunya considerem que cal rectificar el programa d’Inspeccions
dels EAPF a Catalunya que impulsa el DARP, perquè es basa en un model d’inspeccions poc
àgil i privat que no garanteix un servei adequat i de l’abast necessari a tot el territori,
s’aparta de les prioritats d’inspecció establertes a l’esmentat Reial Decret 1702/2011 i no
preveu mesures per resoldre el període d’inutilització dels equips davant del grau elevat de
resultats desfavorables en les inspeccions.
A Unió de Pagesos de Catalunya considerem que cal, davant de l’estat de bona part dels
EAPF i sobre la base del que estableix l’article 4.1 de la Directiva 2009/128/CE, l’establiment
d’un Pla renove i d’adaptació dels EAPF, així com de la maquinària autopropulsada.

12.4.- Pressupostos pluriennals i seguretat jurídica en les línies de foment.
Unió de Pagesos de Catalunya defensarà i exigirà que s’asseguri una execució anual òptima
del PDR de Catalunya, període 2014–2020, tal com recull, a proposta del sindicat, sense cap
vot en contra, la Resolució 739/X del Ple del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari.
Unió de Pagesos de Catalunya defensarà i exigirà l’aplicació de la seguretat jurídica
mitjançant actuacions i pressupostos plurianuals en projectes privats en què la maduració i
l’execució requereixen més d’un exercici pressupostari i per als compromisos plurianuals de
la mateixa pagesia amb l’Administració subministrant béns públics no remunerats pel
mercat, com les mesures d’agroambient i clima, d’agricultura i ramaderia ecològiques i de
benestar animal o les diverses indemnitzacions compensatòries.

12.5.- Crema de restes vegetals.
En el cas de notificacions per crema de restes de poda, Unió de Pagesos demana que els
requisits que s’exigeixin per aquesta crema siguin consensuats per les organitzacions
professionals agràries més representatives.
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13.- Per uns serveis al món rural amb paritat a la resta de societat.
13.1.- Seguretat al camp.
Des de fa anys, la seguretat a les explotacions agrícoles i ramaderes i, per extensió, a les
zones rurals de Catalunya, està fortament qüestionada pels constants robatoris i agressions
que pateixen les persones que hi viuen i hi treballen. Aquest fet ha creat un veritable estat
d’inseguretat entre els seus habitants, que pot derivar cap a un problema de caràcter social
arreu del territori.
Per això, Unió de Pagesos de Catalunya proposa un conjunt de mesures de seguretat
integral que combini diverses mesures dissuasives per posar fre a l’actuació dels
delinqüents i poder-ne evitar la reincidència:
i. Establiment d’un registre telemàtic per a la delinqüència reincident, per fer efectiu
l’enduriment per reincidència.
ii. Augment de la vigilància dels Mossos d’Esquadra arreu de les zones agràries i rurals i
que s’agilitin els processos en la tramitació de les denúncies.
iii. Augment de la coordinació dels Mossos d’Esquadra amb la resta d’agents de l’autoritat,
especialment amb el cos dels Agents Rurals.
iv. Incloure en les obligacions considerades com a rellevants per a la seguretat ciutadana
l’establiment d’un sistema de traçabilitat de tots el productes agropecuaris, i dels
instruments i mitjans que s’usen per a la seva obtenció, que hi ha als mercats i les
ferrovelleries.
v. Establir l’obligació de comunicació i d’un registre d’operacions de les compres de tots
els productes agropecuaris i dels instruments i mitjans que s’usen per la seva
obtenció, per fer possible la vigilància i la dissuasió en la revenda dels productes
agraris o mitjans de producció robats.
vi. Fer un ús efectiu del decomís preventiu dels vehicles usats en els robatoris amb la
finalitat d’evitar que tornin a ser utilitzats per la comissió de nous delictes i evitar la
pèrdua d’elements de prova del delicte.
vii. Formar els Mossos d’Esquadra en tots els canvis normatius, en el coneixement del
territori rural i en els elements dissuasius i instruments i mitjans que la mateixa
pagesia usa per identificar els seus elements afectes (eines, maquinària...) a l’activitat
productiva.
viii. Establir i aplicar polítiques actives d’ocupació que portin a la plena ocupació, la millora
de la qualitat i productivitat del treball i l’enfortiment de la cohesió social i
territorial.
ix. Enfortir la tasca dels serveis socials, públics i privats, pel que fa a la facilitació
d’aliments, per tal d’evitar els robatoris derivats de la lamentable situació de
marginació econòmica d’una part significativa dels nostres conciutadans.
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13.2.- Societat de serveis en xarxa i paritat.
Unió de Pagesos de Catalunya defensarà i exigirà la paritat real en la prestació de serveis
públics al món rural (educatius, d’atenció i assistència per a infants, gent gran o amb
discapacitats, sanitaris...), així com per aconseguir mesures (ajuts, beneficis fiscals...) per
pal·liar els sobrecostos (econòmics i de temps) que suposa l’accés als serveis públics per la
seva llunyania.
S’ha d'assolir una veritable igualtat en els serveis i oportunitats al món rural, així com
estabilitzar la població rural, que per la seva llunyania als serveis públics, abandona les
zones rurals més febles; aquest ha de ser un objectiu essencial per al manteniment de
moltes zones de la Catalunya rural.
La pagesia necessita que el sector agrari i el medi rural s'integrin plenament en la societatxarxa, per a la qual cosa caldrà superar handicaps específics, que seran vençuts si assolim els
objectius següents:
Objectiu 1: Accés a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
Per raons òbvies d’índole diversa (d’infraestructures de comunicacions, generacionals, de
formació), hi ha molts llocs del medi rural on l’accés a la xarxa encara és impossible. Cal
posar els mitjans perquè tothom qui vulgui accedir a les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació (TIC) ho pugui fer a un preu raonable, igual que el que paguen els ciutadans
de les zones urbanes.
Objectiu 2: Aplicació de les TIC a l’activitat professional agrària i a l’Administració pública
agrària.
A través dels organismes corresponents, cal revisar els programes de recerca específics
sobre:
- aplicació de les TIC a l’activitat professional agrària,
- simplificació burocràtica i millora del funcionament de l’Administració, i
- formació dels professionals pagesos per aprofitar al màxim les oportunitats fornides per
les TIC.
Objectiu 3: Formació continuada en l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
Tot i que l’aprenentatge de l’ús de les TIC s’hagi anat incorporant a l’ensenyament, hi ha
generacions de professionals de l’agricultura i habitants del medi rural que no han tingut
accés a les TIC i que, si no es posa en marxa un impuls inicial, mai no en faran un ús habitual
sense dependència plena de terceres persones.
Cal arbitrar els programes de formació no reglada que ofereixin als professionals de
l’agricultura, ramaderia i silvicultura, i als habitants del medi rural, menús d’opcions d’ús de
les TIC adaptats a les seves necessitats i a les seves capacitats.
Objectiu 4: Infraestructura de serveis sobre les TIC (assessorament i manteniment).
La manca de mecanismes de seguretat o de prudència, el desconeixement o les avaries en
el maquinari o en el programari fan que els usuaris es quedin massa temps sense accés a les
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TIC per manca d’un servei a l’abast. És necessari apropar als habitants del medi rural, encara
que sigui d’una manera itinerant però efectiva, aquests serveis de consultoria i reparació, si
cal amb el foment públic necessari.

13.3.- Serveis rurals.
L’envelliment de la població, la creixent incorporació de la dona al mercat de treball, les
modificacions en els hàbits i les estructures familiars... són elements cabdals de la situació
actual. Cadascun pot ser analitzat des de molts punts de vista i des de molts àmbits. En el
marc dels municipis i dels territoris rurals immediats, aquests fenòmens comporten una
despoblació rural, unes noves necessitats i alhora una gran possibilitat de creació de llocs
de treball per atendre aquestes situacions emergents.
Unió de Pagesos de Catalunya exigirà i defensarà que s’incideixi en unes realitats canviants
que demanen una solució immediata i que s’aposti clarament per un servei domiciliat de
cuidadors i guiadors de la nostra gent gran, sola i desvalguda.
El sindicat treballarà, amb el suport de les administracions competents, per millorar els
serveis a la gent i perquè es faci afavorint també els jaciments d’ocupació locals i comarcals.

13.4.- Beques universitàries sense discriminació per als fills de la pagesia.
Unió de Pagesos de Catalunya defensarà i exigirà la rectificació de la política de beques
universitàries, que comporta una greu discriminació en l’accés a les esmentades beques als
fills dels pagesos, ja que hi ha establert a les convocatòries un llindar de patrimoni familiar:
el límit dels valors cadastrals de les finques rústiques està situat en 13.130 euros, mentre
que el límit dels valors cadastrals de finques urbanes està situat en 42.900 euros, excloent-hi
en ambdós casos el valor cadastral de la construcció del que constitueix l’habitatge habitual,
malgrat que des del 2008 s’han equiparat les normes valoratives, fet que discrimina els
pagesos respecte als propietaris de finques urbanes.
A més, la discriminació en la concessió de beques als fills dels pagesos s’agreuja des que
s’ha estès l’aplicació a tots els municipis de la circular interna de la Direcció General del
Cadastre que aplica directament els valors urbans, equiparant-los al valor de les
construccions agràries, sense haver fet els estudis de mercat preceptius respecte a les
construccions indispensables per a les activitats agrícoles, ramaderes o forestals; el valors
cadastrals rústics tenen increments desproporcionats i contraris a la legislació cadastral.

13.5.- Racionalització de les Inspeccions Tècniques de Vehicles agraris.
Unió de Pagesos de Catalunya defensarà i exigirà que s’excloguin els vehicles usats amb
finalitats agràries i forestals de les inspeccions tècniques periòdiques de vehicles, d’acord
amb el que preveu la Directiva 2009/40/CE i la Directiva 2014/45/UE, i que es limiti la
inspecció tècnica de vehicles a les compravendes de segona mà dels vehicles usats amb
finalitats agràries i forestals com a mesura de racionalització i seguretat.
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13.6.- Deducció a l’IRPF per als professionals que viuen en habitatges aïllats o en nuclis de
població molt petits.
Davant de les dificultats i despeses addicionals d’accés als serveis públics bàsics de la
pagesia professional que viu en habitatges aïllats o en nuclis de població molt petits, Unió
de Pagesos de Catalunya defensarà i exigirà una fiscalitat justa, equitativa i progressiva a
l’IRPF, i en aquest sentit proposarà que s’hi inclogui una deducció especifica per a aquests
col·lectius.

13.7.- Funcionalitat vial i sostenibilitat a les carreteres per als vehicles especials agraris.
En els darrers anys, el sindicat s’ha vist obligat a portar a terme campanyes com “No ens
barreu el pas” per reclamar la circulació dels tractors per les noves infraestructures, ja que el
departament competent en matèria de carreteres ha imposat limitacions permanents a la
circulació mitjançant vehicles especials agraris. La prohibició de circulació de tractors suposa
molt més temps de trajecte i més risc, ja que en molts casos s’ha de circular per carreteres
estretes, amb revolts pronunciats i poca visibilitat. A més, les vies alternatives sovint passen
per dins dels nuclis urbans dels municipis, on la viabilitat com a alternativa encara comporta
menys seguretat i majors dificultats.
Unió de Pagesos de Catalunya defensarà i exigirà, com a proposta del sindicat que va
aprovar sense cap vot en contra el Ple del Parlament de Catalunya (Resolució 739/X), que
les carreteres estiguin dotades de funcionalitat viària i sostenibilitat per als vehicles
especials agraris, i per assolir-ho cal:
Realitzar estudis d’impacte agrari i executar les actuacions d’atenuació de l’impacte
agrari per dotar el conjunt de carreteres i/o camins de servei de funcionalitat vial
suficient i de sostenibilitat per a l’ús de vehicles especials agraris.
ii) Suprimir la limitació de la circulació dels vehicles especials agraris a les carreteres en
què sigui compatible per la seva classificació mentre no s’hagin realitzat els estudis i
les actuacions previstes al guió anterior per a cada infraestructura.
iii) Desclassificar temporalment la carretera fins que es realitzin els estudis i les
actuacions previstes al primer apartat per a cada conjunt d’infraestructura en cas de
manca de funcionalitat viària suficient i de sostenibilitat per a l’ús de vehicles
especials agraris en una carretera determinada per la seva classificació.
i)

13.8.- Cànon de l’aigua per als habitatges aïllats.
Els habitatges aïllats tenen un impacte, a la pràctica, ínfim sobre la contaminació i qualitat
de l’aigua, fet que els hauria de situar en tots els casos fora de la subjecció al tribut
ambiental del cànon de l’aigua. En aquest sentit, Unió de Pagesos de Catalunya defensarà i
exigirà que s’equipari el seu tractament d’exempts als nuclis de població de menys de 400
habitants de població base que no disposen de subministrament domiciliari d'aigua i de
xarxa de tractament o evacuació d'aigües residuals.
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