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El sector agropecuari a Catalunya 

La Política Agrària Comuna (PAC) i 
els fons destinats a sufragar-la 

Projecció econòmica 
de l’impacte de la reforma 

de la Política Agrària Comuna (PAC) 

 
• Descriure: 

• el marc econòmic del sector 
agropecuari. 

• el mercat de treball en el sector 
agropecuari. 

• les diferents reformes que ha patit la 
PAC. 

• Analitzar l’impacte que pot tenir la PAC a 
Catalunya amb l’aplicació de la reforma. 

• Elaborar consideracions i recomanacions al 
Govern. 

Objectius de l’informe 

 
• Gestió documental i bibliogràfica. 
• Explotació i anàlisi estadística.  
• Projecció econòmica. 
• Realització i anàlisi de sis compareixences. 

Metodologia 



Percentatge dels llocs de treball, 
el valor afegit brut i el valor de la producció 

que s’estima que suposa el complex agroindustrial 

El sector agropecuari a Catalunya 

 Concentració de l’activitat 

 Més Ha/Explotació 

 Més Caps/Explotació 

 Disminució del nombre 
d’explotacions 

 Lleugera disminució de la SAU i 
augment del bosc 

 Gran varietat d’explotacions 

 Des d’explotacions altament 
professionalitzades 

 A agricultors a temps parcial no 
professionalitzats 

 

Tendències 

Llocs de treball..................... 4,4% 
Facturació............................. 7,0% 
Valor afegit brut.................... 3,5% 



Orientacions tecnico-econòmiques 
predominants a cada comarca 

(percentatge d’explotacions predominant, cens del 2009) 

El sector agropecuari a Catalunya 

 Producció agrària (Distribució Ha) 
 Cereals (46,8%) 
 Olivera (12,8%) 
 Farratges (11,4%) 
 Vinya (7,7%) 
 Fruita seca (5,8%) 
 Altres (8,8%) 

 Producció ramadera 
 Pastures extensives al Pirineu 
 Sistemes intensius a les comarques 

cerealícoles centrals 
 Suposa (2011) el 60,7% de la Producció 

Final Agrària 

Característiques 



Persones afiliades 51.943 

   RETA 23.563 

   RG (total) 28.380 

   De la quals a partir del SEA (RG) 21.594 

Mitjana comptes cotització actius 8.038 

El sector agropecuari a Catalunya 

 Distribució treball (UTA/Ha) 
 Les comarques més meridionals, i sobretot les de 

cultius llenyosos o intensius, mostren un % més alt de 
treball/Ha. 

 A les comarques de muntanya la relació és la més 
baixa (Pastures) 

 Tendències 
 Més mà d’obra assalariada en detriment de familiar, 

però ... 
 La familiar segueix sent majoritària. 
 ▲treball indirecte 
 Incidència elevada del temps parcial. 
 Majoria masculina i lleuger ▲dones titulars i caps 

explotació. 
 ▼titulars i caps explotació més joves i ▲de 65 i més. 

 Afiliació (2014) 

Ocupació 

Unitats de Treball Anualitzades (UTA) 
per Hectàrea SAU 

(UTA/Ha, cens del 2009) 



Suport a la internacionalització 
d’empreses i cooperatives 
agroindustrials 

Accions en àmbit de l’oferta per 
potenciar... 
• Concepte de “cadena alimentària” 
• Major concentració de l’oferta 
• Interrelació entre sector productor i 

agroindustrial 
• Observartori agroalimentari de preus 
• Competitivitat produccions agropecuàries i 

diversificació activitats 

Potenciar competències 
empresarials del productor 

agropecuari i forestal 
i programa específic de formació 

dels consells rectors 
de cooperatives agràries 

Nou Pla per fomentar 
la competitivitat 

de cooperatives agràries 

Simplificar la gestió 
administrativa  
• Eliminar entrebancs administratius en ajuts 

quan impedeixen adoptar figures 
societàries i mercantils 

• Simplificar tràmits administratius en 
transaccions d’actius 

Polítiques més eficients 
per evitar l’abandonament 
de l’activitat agrària 

El sector agropecuari a Catalunya 
RECOMANACIONS 



Incentivar la innovació i posar en 
valor les possibilitats 
tecnològiques 

Mesures de suport als productes 
catalans... 
• Potenciar models agroindustrials amb matèria 

primera catalana o que la prioritzin 
• Desenvolupar mesures per apropar al mercat 

el producte final propi 
• Establir campanyes de promoció dels 

productes catalans 
Pla de sostenibilitat de la 

ramaderia intensiva 

Millorar condicions laborals de 
les persones immigrades en el 

marc del projecte AGREE 

Activitat forestal 
econòmicament viable i major 

seguretat jurídica dels 
documents de gestió forestal 

Potenciar agricultura de precisió i 
modernitzar regadiu 

El sector agropecuari a Catalunya 
RECOMANACIONS 



• Decrement del 2,3% preus constants 
dels pagaments directes. 

• Decrement del 9% desenvolupament 
rural. 

 
• OCM única: reserva de crisi, 

mesures excepcionals contra 
pertorbacions de mercats, mesures 
control oferta. 

• Definició agricultor actiu 
• Pagament base: regionalització 

en comarques agràries per tipus 
de cultiu i convergència interna. 

• Pagament verd: diversificació 
de conreus, manteniment de 
pastures i superfícies d’interès 
ecològic. 

• Pagament per a joves. 
• Ajuts associats. 
• Règim petits agricultors. 

 

• FEAGA: pagaments directes (entre 
d’altres): despeses de gestió 
compartida entre els Estats 
membres. 

• FEADER: desenvolupament rural: 
competitivitat agricultura, gestió 
sostenible recursos naturals i acció 
pel clima i desenvolupament 
territorial equilibrat. 

FINANÇAMENT PAGAMENTS 
DIRECTES 

MARC 
FINANCER 

PLURIANUAL 
2014-2020 

MERCAT 

La PAC i els fons destinats a sufragar-la 

Elements principals de la reforma 



Recessió 
severa de 

l’economia 
europea 

Pèrdua de 
legitimitat de 

l’anterior model de 
la PAC Dependència 

mercats 
agraris, 

energètics i 
financers 

Format decisori 
de la UE 

(codecisió) 

Volatilitat 
preus dels 
productes 

agraris 

Necessitat  d’afrontar 
repartiment del valor 
desequilibrat de la 
cadena alimentària 

Factors condicionants de les revisions 
de la PAC: 
- Canvis tecnològics 
- Canvis estructurals en la cadena 

agroalimentària 
- Tendències de la demanda 
- Crisis dels mercats 
- Consolidació de la lliure circulació de 

productes 

La PAC i els fons destinats a sufragar-la 

Context de la reforma 



Limitacions pagament 

2015 100€ 

2016 200€ 

A partir de 2017 300€ 

Imports superiors a 
150.000€ Reducció del 5% 

La PAC i els fons destinats a sufragar-la 

La nova regulació: pagaments directes 
 Pagament base 

 Substitueixen els drets de pagament únic (ajuts desvinculats de la producció) 
 S’assignaran a totes aquelles persones físiques o jurídiques que 
 Ho demanin expressament a la DUN 2015 
 Declarin superfície admissible 
 Siguin agricultors actius 
 Tinguin pagaments directes a la campanya 2013 

 Pagament verd o greening 
 Complementari al pagament base, condicionat al compliment de les següents 

mesures beneficioses per al medi ambient: 
 diversificació de conreus, 
 manteniment de pastures 
 i superfícies d’interès ecològic. 

 Import: fins el 30% del total de les ajudes. 

 Pagament per a joves 
 Complementari al pagament base que cobraran els joves que no tinguin més 

de 40 anys. 
 Import: fins el 25% del valor del dret de PB, fins a un màxim de 90 drets 

 Pagaments associats 
 Destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o 

abandonament de la producció: vaques alletants, boví d’engreix, boví de llet, 
oví, cabrum, cultius proteics, arròs, tomàquet per a indústria, fruits de closca i 
garrofa i llegums de qualitat. 

 Règim petits agricultors 
 Règim simplificat aplicat de manera automàtica als perceptors d’imports 

inferiors a 1.250€. 
 Poden demanar de sortir d’aquest règim. 
 No estan obligats a complir pràctiques beneficioses clima/medi ambient ni 

estan sotmesos a condicionalitat. 



Model 
d’aplicació del 
pagament base 

a Espanya  
Regionalització 

• A partir de comarques agràries, segons 
criteris administratius, agronòmics i de 
potencial agrari regional. 

• Segmentades en quatre orientacions 
productives: conreu de secà, conreu de 
regadiu, conreus permanents i pastures. 

• Posteriorment reagrupades en funció del 
valor mitjà regional. 

50 regions al conjunt de l’Estat 

• Beneficiaris amb valor unitari inicial < al 
90% del valor mitjà regional: ▲ 1/3 de la 
diferència entre el valor unitari inicial i el 
90% del valor mitjà regional el 2019. 

• Beneficiaris amb valor unitari inicial > al 
valor mitjà regional el 2019: reducció 
màxima del 30%. 

• Cap dret de pagament bàsic tindrà valor 
unitari < al 60% del valor mitjà regional el 
2019. 

Convergència 2015-2019 
(convergència cap a mitjana regional 2019) 

La PAC i els fons destinats a sufragar-la 

Aplicació de la reforma a Espanya 



Impulsar accions de cara a revisions 
futures 
• Detectar punts forts i febles PAC 
• Analitzar impacte dels canvis del nou sistema 

d’ajuts directes en les rendes de les explotacions 
• Avaluar instruments de l’OCM en relació amb 

objectius PAC 
• Avaluar impacte d’un model d’ajuts directes de 

“tarifa plana única estatal o regional” 
• Estudiar béns públics de l’agricultura catalana i els 

seus avantatges competitius per incorporar-los en 
definició europea d’ajuts directes 

• Explorar pràctiques de cultiu i elements associats 
a les explotacions que podrien donar resposta a 
objectius de concessió d’un pagament verd en 
PAC futura 

Informació 
periòdica 
sobre PAC i la 
seva evolució 
potencial 

Redefinir 
concepte 

agricultor actiu 

Potenciar 
ajuts a sectors 
i/o zones més 
marginals i 
mediambiental
ment 
sostenibles 

PAC més simple 
i ajuts atorgats 
amb resolució 

en temps i forma 

Recursos suficients per potenciar una 
relació amb la Comissió i reforç dels 

recursos tècnics de Departament i IRTA  

Apostar pel segon pilar i per 
mesures de regulació mercats i 
reserva crisi del primer pilar  

La PAC i els fons destinats a sufragar-la 
RECOMANACIONS 



Projecció econòmica de l’impacte de la reforma de la PAC 

A partir de la nova legislació s’ha analitzat 
què haurien de cobrar els beneficiaris 
catalans amb la mateixa declaració del 
2013 
Per elaborar-ho s’ha emprat arxius cedits 
pel DARPA 
 Totes les dades dels 63.000 declarants del 2013 
 Informació sobre les mitjanes esperades per a 

cada regió del model 
 Informació sobre el nombre de granges, animals i 

moviments dels mateixos 
 Relació entre els productes declarats i el marge 

per hectàrea esperat 

Amb aquesta informació, i suposant una 
declaració idèntica a la de 2013, s’ha 
calculat 
 Volum ajudes percebudes per beneficiari  2015-

2019 (pagament bàsic i greening) 
 Valor per hectàrea ajudes (pagament bàsic i 

greening) per parcel·la declarada 
 Ajudes agràries associades per beneficiari 

(segons mitjana pressupostada) 
 Ajudes associades ramaderes per beneficiari 

(segons activitat declarada i mitjana 
pressupostada) 

Metodologia 

Bases de dades emprades en l’estimació del 
volum d’ajudes a partir de l’any 2015 

Fitxer de 
parcel·les 
declarades 
DUN 2013 

Fitxer 
d’explotacions 
ramaderes a 
Catalunya, 

Desembre 2013 

Fitxer de 
bovins 

presents, 
Maig 2013 

Fitxer de 
Moviments 
de bestiar 
boví 2013 

Fitxer 
d’ajuts 
cobrats 

2013 Fitxer de 
declarants  
DUN 2013 



 Any natural 
 
 
 

 
 Exercici FEGA 

 
 
 

 
 Any natural sense excloure 

beneficiaris 

2015 2019 Respecte del 2013 

240,1 milions 245,1 milions 95,4% 

2015 2019 Respecte del 2013 

250,2 milions 251,2 milions 93,3% 

2015 2019 Respecte del 2013 

250 milions 251 milions 97,9% 

Pagaments directes computables 2013 

Any natural 257 

Exercici FEGA 269 

Projecció econòmica de l’impacte de la reforma de la PAC 
Pagaments directes estimats 

Estimació del volum d’ajudes estimades per 
Catalunya, 2015-2019 

(milions d’euros, elaboració pròpia) 

250,2 250,3 250,0 250,6 251,2

244,1 244,2 243,9 244,5 245,1

2015 2016 2017 2018 2019

Import estimat dels pagaments directes totals (Exercici FEGA)
Import estimat dels pagaments directes totals (Any natural)



136.8

145.6
115.5

111.2104.2
122.6

128.4

107.9

112.0
109.0

99.1
91.6

95.4

99.1

99.1104.7

103.3

106.4

90.3

87.6
87.989.0

101.6
100.289.9

87.886.9
94.5

92.9
91.385.1

82.9
84.9 84.082.4

85.2 92.7

92.8

84.8

93.3

175.6

231.2
129.6

113.6116.7
147.2

159.6

109.2

120.5
107.4

105.0
90.3

93.8

98.5

97.7109.7

105.2

109.5

86.7

83.6
85.986.1

102.9
98.188.7

85.782.6
93.6

89.6
100.387.8

79.4
84.8 83.576.2

85.1 88.8

92.9

85.6

91.8
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Ajudes directes 

Ajudes directes per a l’any 2015 
respecte del 2013 

(percentatges, índex base 2013) 

Ajudes directes per a l’any 2019 
respecte del 2013 

(percentatges, índex base 2013) 



Projecció econòmica de l’impacte de la reforma de la PAC 

 Volum d’ajudes 
 Les comarques més septentrionals per 

sobre del 2013 
 La resta de comarques ajudes inferiors a 

les del 2013  

 El procés de convergència no 
modifica aquest patró 
 Transferències poc  importants 
 Penalitza les comarques amb recursos 

inferiors al 2013 

 Factors explicatius d’aquesta 
distribució 
 Ajudes associades ramaderes més altes 

que les agràries 
 Proporció més alta de beneficiaris 

exclosos 
 Proporció  més alta de petits agricultors, 

que no convergiran 

La nova legislació respecte del 2013. Geogràficament 

Recursos a Catalunya 

2015 Entre 4,8% i 7,6% inferiors 

2019 Entre 2,2% i 7,3% inferiors 



Guanyarien 
• Ordi 
• Blat tou 
• Ametller 

Perdrien 
• Vinya 
• Oli d’oliva 
• Cítrics 
• Avellaner 

Es 
mantindrien 
• Alfals regadiu 
• Moresc 

Projecció econòmica de l’impacte de la reforma de la PAC 

 La nova legislació no subvenciona 
producció, sinó hectàrees 

 Assegura certa continuïtat en les 
rendes dels beneficiaris, però no 
pas sobre les ajudes a cada 
producte 

 Amb la nova PAC, les ajudes es 
distribueixen més entre parcel·les, 
i això: 
 Penalitza alguns productes 

anteriorment subvencionats  
 Beneficia algunes produccions 

antigament no subvencionades  
 Genera un greuge sobre les que no 

podran entrar per carència de drets 
històrics.  

La nova legislació respecte del 2013. Per productes 

Comparativa del valor mig per hectàrea de 
les ajudes de cada cultiu abans i després 

de la reforma 
(segons producció 2013) 



 Estimació (E1) 
 
 
 

 
 Estimació sense exclusió 

ajudes inferiors a 300 euros i 
Petits agricultors (E2) 

 
 
 

 
 Estimació convergència a la 

baixa màxima (E3) 

2015 2019 ∆ 
221 milions d'euros 222 milions d'euros 0,5% 

2015 2019 ∆ 
222,1 milions d'euros 228,4 milions d'euros 2,8% 

2015 2019 ∆ 
219,4 milions d'euros 215,2 milions d'euros -1,9% 

Projecció econòmica de l’impacte de la reforma de la PAC 

Pagament bàsic més greening 

Estimació del volum d’ajudes de pagament bàsic i 
pagament verd. Catalunya, 2015-2019 (diversos 

escenaris) 
(milions d’euros, elaboració pròpia) 

222,1
223,7

225,3

226,8

228,4

219,4
218,3

217,3
216,2

215,2

221,0
221,1 220,8

221,4
222,0

212,0

214,0

216,0

218,0

220,0

222,0

224,0

226,0

228,0

230,0

2015 2016 2017 2018 2019

E2

E1

E3



 Augmenten recursos cap a 
producció hortícola i a la vinya  

 Es redueixen els recursos a 
l’olivera i l’avellana  

 Es redueixen per a fruita seca i 
fruita dolça, però pels efectes de 
les exclusions (300 euros i petits 
agricultors)  

 El model exclou sectors d’inici: 
 Part del de fruites i hortalisses 
 Part de la vinya 
 Flor ornamental 
 Equí 
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Efectes del procés de convergència 

Variació del volum total d’ajudes de pagament bàsic 
abans i després de la convergència segons 

orientacions productives (diversos escenaris) 
(percentatges de creixement, elaboració pròpia) 



2.088.307

1.266.293

1.408.253

16.589

737.137

2.783.060

119.532

168.468

2.794.294

1.732.893

2.889.688

434.264

1.447.938

5.231.657

Ajut Associal al cultiu de l'arròs

Ajut associat als cultius protèics*

Ajut associat a la fruita de closca i garrofa

Ajut associat als llegums de qualitat

Ajut associat a les explotacions de boví d'engreix (Vedells criats a la mateixa explotació)

Ajut associat a les explotacions de boví d'engreix (Vedells criats a una altra explotació)

Ajut associat a les explotacions de Cabrum  (Insular i Muntanya)

Ajut associat a les explotacions de Cabrum  (Peninsular)

Ajut associat a les explotacions d’Oví (peninsular)

Ajut associat a les explotacions de boví de llet (Primeres 75 vaques  (Insular i Muntanya))

Ajut associat a les explotacions de boví de llet (Primeres 75 vaques (Peninsular))

Ajut associat a les explotacions de boví de llet (Resta vaques (Insular i Muntanya))

Ajut associat a les explotacions de boví de llet (Resta vaques (Peninsular))

Ajut associat a les explotacions que  mantinguin vaques nodrisses (Peninsular)

Aj udes associades 
ramaderes

18.338.931   (79,3%)

Aj udes associades 
agràries

4.779.442    (20,7%)
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Estimació del volum anual d’ajudes associades que 
rebran els beneficiaris catalans segons les seva 

activitat declarada, 2015-2019 
(euros i percentatges, elaboració pròpia) 



.26

2.34
1.22

4.863.67
3.11

4.07

13.49

4.68
4.04

2.20
4.24

3.03

5.01

2.693.58

2.40

2.55

6.12

.99
1.201.61

.49
3.17.77

.421.51
.97

.69

.28
.34.65

.18
.55 .59.95

.13 .11

4.90

1.18

4.29

35.06

28.60
23.47

22.3514.86
26.55

31.27

19.21

21.24
21.04

10.54
5.57

9.11

11.49

11.2115.27

14.75

17.25

4.66

2.67
2.823.37

13.26
12.834.13

2.813.46
7.39

10.17
4.917.15

4.41
5.66 7.685.72

4.30 7.77

7.48

8.39

6.53
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Distribució de l’ajuda associada total 
(percentatges) 

Percentatge de l’ajuda associada sobre el total 
(percentatges sobre el total d’ajuts directes) 



.33

2.89
1.53

6.013.84
3.78

5.08

16.23

5.66
4.80

2.51
4.91

3.47

5.52

2.254.04

2.62

2.94

6.90

.80
1.101.97

.57
3.69.61

.251.07
.60

.61

.28
.35.10

.06
.41 .15.38

.10 .11

.71

.30

.29

.00

.21
.04

.343.16
.54

.08

2.10

.85
1.13

.96
1.75

1.33

3.35

4.671.55

1.45

1.24

2.75

1.90
1.69.11

.13
1.151.60

1.143.81
.00

.69

.04
.273.31

.96
1.45 2.283.34

.29 .10

18.74

5.05

24.43
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Ajudes associades ramaderes. Distribució 
(percentatges) 

Ajudes associades agràries. Distribució 
(percentatges) 
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A la pròxima revisió del model... RECOMANACIONS 

Tenir en compte realitat productiva 
catalana en els criteris d’ajudes 
associades, atès que el pes d’aquestes 
ajudes a Catalunya estaria per sota del 
seu pes en el conjunt d’Espanya 

 
Superar manca d’equitat 
del model de 
regionalització adoptat 

Incorporar  superfícies 
excloses dels redefinits 

agricultors actius 

 
Incorporar un ajut 
associat a olivera i 
revisar l’ajut associat 
a avellaner 

 
Valorar fer 

propostes sobre 
els sectors 

ramaders 
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