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Impacte a Catalunya de la PAC

Ajuts Directes: 312 M d’€ anuals. 60.000 beneficiaris 
anuals

Desenvolupament Rural 2007-2013: 1.061,97 M d’€ en 7 
anys. Previsió de 85.000 expedients d’ajut
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Posició de Catalunya davant la nova PAC

Antecedents:

El 12.11.11 la Comissió Europea presenta la nova 
PAC 2014-2020.
El 23.11.12 Compareixença parlamentària del 
Conseller
El 2.12.12 creació Comissió de Seguiment de la 
reforma de la PAC i 4 grups de treball, amb 
representants de les organitzacions agràries i 
sectorials, cooperatives, partits polítics i DAAM. 
Objectiu: consensuar un posicionament comú 
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Posició de Catalunya davant la nova PAC

Sistema de treball:

14 reunions dels grups de treball i  2 bilaterals 
tècniques.
Plataforma eCatalunya: més de 7.000 consultes 
Elaboració d‘anàlisi de simulació de l‘impacte de la 
reforma, 
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Conclusions del document de posicionament

Àmbit dels pagaments directes:

S‘aposta per una Regionalització institucional, amb 
sobre regional que garanteixi el muntant que rebem 
actualment.
Tarifa plana: defensa de la creació de regions 
productives que disminueixi els impactes sectorials.
És una PAC bàsicament agrícola, i no té en 
consideració els sectors ramaders.
Flexibilització del greening i disminució del 
percentage (30%), per poder destinar-lo a ajuts 
acoblats. 
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Conclusions del document de posicionament

En desenvolupament rural:
Defensar l’opció de PDR regionals. 
Enduriment excessiu dels requisits i condicions per tal 
d’obtenir els fons comunitaris.
SÍ a un Leader multifons (FEADER/FEMP/FEDER/FS) 
coordinat des del DAAM.
A nivell de mesures concretes es demana a la CE que:
– incorpori la mesura de cessament anticipat i de promoció de 

productes de qualitat.
– es puguin finançar nous regadius en els països mediterranis
– les inversions en actius físics es limitin a PIMES, amb excepció a les 

organitzacions de productors o cooperatives.
– replantegi la creació d’agrupacions de productors en la seva totalitat
– es millorin les actuacions subvencionables en terrenys forestals
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Conclusions del document de posicionament

En mesures de mercat:

Reclamar l‘activació, pel sector agrícola, de l‘exempció
de la normativa  de la competència.
Exigir reciprocitat pels productes procedents de tercers 
països i intensificar la inspecció i control en frontera.
Instal·lar una xarxa de seguretat contra la volatilitat 
dels preus: mantenir mecanismes d‘intervenció i 
regulació de mercats.
Suport a concentració d‘oferta des de la producció (OPs) 
i a la concentració de cooperatives.
Defensar el manteniment de les quotes lleteres.
Demanda augmentar finançament Fons de globalització.
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Posició de Catalunya davant la nova PAC

Com defensarem aquest posicionament?

A través de lobbys europeus amb els que estem conectats (4 
motors d’Europa, CRPM, AREPO, AREFLH, etc.).

Buscant sinergies amb altres Comunitats de l’Estat i altres 
Regions d’Europa.

Influint en el Parlament Europeu

Influint a instàncies  del Consell UE
Mantenint la comunicació amb la Comissió Europea.
Defensant aquest posicionament a través del Ministeri (Consell 
consultiu, Conferències sectorials, grups de treball específics)
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